POR UMA CIDADE JUSTA, INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL

INTRODUÇÃO
Na busca pelo caminho sustentável, nós nos deparamos com a configuração
de um mandato coletivo, e com a alta potência que podemos alcançar para
transformar o mundo com agilidade.
Sabemos que para transformar São Paulo numa cidade do futuro, justa,
cheia de opções culturais, esportivas, viárias, empreendedoras, inclusivas,
educativas e com tudo acessível, com bons serviços e processos ágeis, e ainda
uma cidade acolhedora, segura e limpa, é preciso repensar o que estamos fazendo.
Fundamental é informar e formar cidadãos, alcançar a marca de milhões de
cidadãos bem instruídos e críticos para que sejamos todos participantes do
planejamento desse futuro tão desafiador e exigente que precisamos começar.
Somos cinco co-candidatos que configuram a candidatura parlamentar: Silvia
Carneiro (nossa candidata de urna), Beto Biancalana, Babi Amaral, Camila Araujo, e
Thais Renovatto.
Cá estamos!

NOSSA BASE SUSTENTÁVEL
Desde a década de 70, muito se tem falado da destruição dos recursos
naturais do planeta através da extensa exploração da natureza. E, para que
possamos equilibrar o consumo desses recursos em relação à capacidade de
regeneração da Terra, é necessário tomarmos medidas ousadas e transformadoras
em todas as áreas do conhecimento. Tanto às regiões rurais, quanto as áreas
urbanas, carecem de mudanças efetivas, e ao tratarmos de uma cidade com a
escala de São Paulo, lidar com o seu impacto ambiental é mais do que urgente.
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Cientes dessa necessidade, adotamos a Carta da Terra, um documento
internacional que propõe a construção de uma sociedade global, justa, sustentável
e pacífica juntamente com a Agenda 2030 da ONU, que organiza e propõe
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Tornando-as diretrizes do nosso
mandato coletivo na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Iniciamos assim, de
dentro e a partir do coletivo, a transformação de comportamentos, paradigmas, e
conceitos.
A Agenda 2030 foi elaborada por líderes do Brasil e do mundo como plano
de ação para erradicar a pobreza, proteger os recursos naturais do planeta e
garantir a paz e a prosperidade para todos.
Essa agenda contém um conjunto de 17 ODSs, que constituem uma
ambiciosa lista de 169 metas a serem cumpridas nos próximos dez anos, por todas
as pessoas, comunidades, representantes e nações, de forma conjunta.
Baseados nessas diretrizes, visamos nos tornar e fomentar gerações mais
conscientes das próprias escolhas, engajadas e atuantes nas resoluções dos
problemas de hoje. Só assim, as gerações futuras poderão viver com a certeza de
uma vida próspera, com mais justiça, mais inclusão e menos impactos ambientais
negativos.

NOSSO MANDATO COLETIVO
O mandato coletivo chega para tornar presente mais pautas da alta
complexidade dos desafios atuais. Privilegiando a inteligência coletiva e a
diversidade de pautas observadas, buscamos inovar e dar fôlego aos processos
que fomentam e asseguram direitos adquiridos, de identificação dos problemas, de
proposição popular, e de tomada de decisão.
Oriundos de uma gama variada e consistente de experiências no terceiro
setor e no setor privado visaram acolher cada vez mais os cidadãos que vivem na
cidade de São Paulo e seus interesses plurais assegurando também os direitos
básicos de todos.
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Com a pluralidade na atuação e o desenvolvimento sustentável em nossa
base vamos trabalhar pelo aprimoramento da gestão pública, detectando gargalos
de funcionamento dos serviços públicos e fomentando a participação política com o
engajamento da sociedade por meios digitais.

NOSSO FOCO
A cidade enfrenta uma quantidade considerável de demandas, proporcionais
ao seu tamanho, e precisamos estratégias para identificar estes problemas.
Estamos criando então o projeto São Paulo 360º no qual com Cinco Eixos
cobrimos pontos carentes de reformulação, e o mais importante: com projetos de
educação para a base, aprimorando a raiz educacional e assim gerando cidadãos e
gerações para um futuro mais consciente e humano. Os projetos devem ser
construídos com participação da população e junto a especialistas, criando um
sistema que potencialize o aprendizado e a vida das crianças. Educação integral,
com cultura e esportes no currículo do aluno.
Através do nosso canal “Conversa Aberta”, do Coletivo da Rede no
YouTube, abordamos temas ligados às nossas pautas convidando especialistas
com relevância e experiência com os temas propostos.

PROPOSTA INICIAL
Percebemos que o problema em São Paulo é mais o cumprimento da lei e da
norma, do que a ausência de leis e normas.
Portanto, o primeiro passo, é criar uma ferramenta que nos ajude a detectar
onde, o quê, como, quando e porque leis e normas estão sendo descumpridas.
Para tanto, contaremos com a participação da sociedade no apontamento de
problemas e isso pode acontecer em tempo real e deve ocorrer por meio de uma
plataforma digital.
A população avaliará serviços de forma qualitativa e específica gerando
dados bastante acurados de identificação dos problemas, e possibilitando o
acompanhamento detalhado e sua resolução junto aos órgãos competentes.
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NOSSOS EIXOS:
Com respaldo em nossas experiências profissionais, inspirados pela Carta da
Terra e seguindo as diretrizes dos ODS da ONU, formamos CINCO EIXOS.
Escolhemos esferas de ação prioritária em acordo com alguns dos 17 ODS:
ATUAÇÃO EM CINCO EIXOS
1.
2.
3.
4.
5.

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL – Silvia Carneiro
MICROEMPREENDEDOR VALORIZADO – Beto Biancalana
EDUCAÇÃO LIXO ZERO – Babi Amaral
ECOCIDADE – Camila Araujo
SAÚDE HUMANIZADA – Thais Renovatto

1. ACESSIBILIDADE UNIVERSAL | Silvia Carneiro
ODS 10 | ACESSIBILIDADE E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES | ONU
10.2. Empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de
todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia,
origem, religião, condição econômica etc.

2. MICROEMPREENDEDOR VALORIZADO | Beto Biancalana
ODS 08 | EMPREENDEDORISMO, TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO
ECONÔMICO | ONU
08. Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por
meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive
por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em
mão-de-obra.
3. EDUCAÇÃO LIXO ZERO | Babi Amaral
ODS 04 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ONU
4.7. O desenvolvimento sustentável é parte integrante dessa nova
forma de aprendizado, devendo ser apresentado como um estilo de
vida, e não como mais um tema a ser estudado.
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4. ECOCIDADE | Camila Araujo
ODS 11 | GESTÃO DE CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS | ONU
11.3. Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade
para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável
dos assentamentos humanos, em todos os países.

5. SAÚDE HUMANIZADA | Thais Renovatto
ODS 03 | SAÚDE E BEM ESTAR | ONU

3.8. Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do
risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade
e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes,
de qualidade e a preços acessíveis para todos

Além disso, reconhecemos outros três objetivos comuns a nós, que pautam
nossos projetos.
São eles:
ODS 05

ODS 16

ODS 17

IGUALDADE DE GÊNERO

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES EFICAZES

PARCERIAS E MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO

As outras ODSs pautarão as nossas decisões, mas por conta da abrangência
do plano, cada um de nós focará na ODS de sua escolha, além de considerar as
outras três comuns do coletivo.
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FOCO DE CADA CO-CANDIDATO:
1. ACESSIBILIDADE UNIVERSAL - SILVIA CARNEIRO
Inúmeras medidas inclusivas já foram garantidas por lei, porém a lei, em
grande parte, não é cumprida.
Logo, é necessário informar e educar a população sobre seus direitos de livre
acesso aos ambientes e espaços da Cidade de São Paulo. Para isso, todo cidadão
precisa saber da importância de quebrar barreiras atitudinais e físicas para a
construção de uma sociedade inclusiva.
ABTN E DESIGN UNIVERSAL
As normas de acessibilidade diminuem as barreiras de acesso aos serviços;
saúde, lazer, educação e cultura para que pessoas com deficiência (física, visual,
auditiva, intelectual) ou com mobilidade reduzida (idosos, obesos, gestantes,
acidentados temporários etc.), possam desfrutar dos espaços da cidade junto aos
demais, sem dificuldade no deslocamento, e em acordo com as regras do Design
Universal.
O planejamento das edificações de uso público, coletivo e privado com
princípios do Desenho Universal devem estar de acordo com as normas técnicas da
ABTN.
A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) prevê normas técnicas
para todos os tipos de equipamento, porém não garante sua implementação ou
manutenção.
Já a legislação federal torna obrigatório o cumprimento dessas demandas
em todas as edificações de uso público, coletivo e privado, bem como no
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Em nosso planejamento está a vigilância quanto ao cumprimento integral das
Normas Técnicas.
Nosso pontos de atuação abrangem:
1. Conscientização social - A importância da quebra de barreiras atitudinais;
2. Responsabilidade profissional – Ética e novos paradigmas profissionais na
construção de uma sociedade inclusiva;
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3. Conceitos e Princípios - Diversidade Humana, Pessoas com Deficiência ou
Mobilidade reduzida; Acessibilidade, Mobilidade Urbana, Rota Acessível,
Desenho Universal;
4. Dimensionamento ergonômico - parâmetros antropométricos, homem
padrão, novos módulos de referência para projetos;
“Normas são obrigatórias, é inadmissível que os estabelecimentos da
Prefeitura de SP não sigam as normas técnicas da ABNT que são exigidas por lei e
previstas em regulamentações Federais”.
Nossa cidade precisa receber acolhedoramente a circulação de pessoas, e essas
circulações precisam estar preparadas para oferecer total segurança ao munícipe,
independentemente de suas aptidões físicas ou intelectuais.
Aos olhos da justiça, todos os cidadãos têm direitos e deveres para com a
sociedade." -- Silvia Carneiro

2. MICROEMPREENDEDOR VALORIZADO - BETO BIANCALANA
O momento atual, com a pandemia avançando o advento do teletrabalho e
de outras atividades feitas de forma remota, torna ainda mais necessário
repensarmos o mundo como vivemos e seus mecanismos para adaptá-lo não só
para o presente, mas para lidar com desafios futuros.
A legislação brasileira apresenta inúmeras dificuldades para o
microempreendedor. As atividades desenvolvidas num escritório virtual geram
economia de até 70% comparado a escritórios convencionais, o que possibilitaria
uma maior abertura de empresas e investimentos. Cerca de 1 mil escritórios virtuais
geram diretamente mais de 5 mil empregos e, possivelmente, mais de 1 milhão de
empregos indiretos, segundo a Agência Câmara de Notícias.
Nossos pontos de atuação abrangem:
1. Alvará Digital: tem por objetivo utilizar os meios digitais para atendimento

do público. A proposta é criar um modelo de alvará simplificado e restrito
às atividades de teletrabalho, comércio eletrônico e iniciativas EAD. Essa
proposta tem respaldo na PL 8300/17.
2. Programa de formação e capacitação do microempreendedor individual
EAD.
3. Formalização dos artistas e artesãos de rua.
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3. EDUCAÇÃO LIXO ZERO - BABI AMARAL
A palavra Escola vem do grego <<skholê>> e significava lugar para o lazer;
espaço de ócio; tempo livre. O aprendizado para os gregos, originava-se no
interesse individual e se dava através da recreação. Era momento de divertimento
em oposição ao trabalho e ao descanso, bem diferente do que vemos hoje.
Desde a Revolução Industrial, o modelo de ensino visa a padronização para
produção em massa de futuros operários especializados. Ou seja, coloca-se o
capital à frente da vida. Hoje, quase três séculos depois, seguimos aprisionando
nossas crianças num sistema em que a expressão individual é suprimida.
Acreditamos na possibilidade de mudança desse paradigma se colocarmos a
criança com suas particularidades no centro do ensino, criando uma nova forma de
educar.
Valorizar a subjetividade e a construção da autonomia da criança, é cultivar
se processo exploratório e suas diferentes potencialidades para que reconheçam
seu valor como indivíduos, em meio a experiências coletivas, transdisciplinares e
complexas.
Nossos valores: igualdade de gênero, cultura de paz e não violência, inclusão
e acessibilidade universal, cidadania global e apreciação da diversidade cultural.
Nossos pontos de atuação abrangem:
1. Assegurar o cumprimento da lei nº 16.271, de 17 de setembro de 2015,
referente ao PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO (nº
415/12), articulando e construindo uma Educação Pioneira, inspiradora e
expansiva para o ensino público, baseando em projetos de sucesso já
existentes*. O foco está na valorização da subjetividade de cada criança,
assim como do educador, fundamental nessa construção.
* Exemplos: EcoHabitare, EMEF Amorim Lima.
2. Baseados em projetos transformadores*, construiremos projetos de leis
para a transformação das escolas municipais em Lixo Zero, em que a
consciência ambiental passa a ser um valor, ensinado para a criança desde
pequena. O engajamento do aluno desde o princípio desse processo é o
ponto chave, assim como a implementação e manutenção de hortas
pedagógicas, composteiras e residuários. Experiências de projetos como
este revelam um grande impacto na comunidade ao redor, fomentando a
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auto responsabilidade, o aprendizado e a mudança de hábitos e paradigmas
da população.
* E.E.B. Aldo Câmara da Silva, primeira escola a receber certificado Lixo Zero
no Brasil.
As crianças são atores fundamentais na transformação e disseminação de
conhecimento para enfrentar o futuro. Nossa meta é despertar nelas seus dons e
talentos enquanto transformamos a escola num lugar acolhedor, envolvente e
inclusivo.

4. ECOCIDADE - CAMILA ARAUJO
A organização da maioria das sociedades atuais está intrinsecamente
relacionada à aglomeração por densidade populacional e ao consumo de produtos
industriais e de recursos naturais disponíveis, como se inesgotáveis.
As populações urbanas cresceram de cerca de 750 milhões em 1950 para
3,9 bilhões em 2018. E até 2050, cerca de dois terços (66%) da população mundial
viverá em áreas urbanas - dados da ONU, 2018.
Isso gera grandes desafios para a gestão da vida nas cidades como a
capacidade de resposta às necessidades básicas, de aprendizado, locomoção,
saúde, lazer, distribuição de recursos e controle dos impactos ambientais, sociais e
econômicos nos centros urbanos.
A pobreza extrema também se concentra nos espaços urbanos, as
desigualdades sociais são acentuadas e a violência é consequência das
discrepâncias no acesso pleno à cidade.
Para reverter os danos causados pela vida humana desde o início da
atividade agrícola, das cidades-estados, e impérios é necessário transformar
significativamente a construção e a gestão dos espaços urbanos.
Nosso foco é lutar por cidades e assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis. Fomentando a iniciativa local para planejar
alternativas de um desenvolvimento sustentável, democrático, inclusivo, produtivo,
auto-organizado e criativo.
As cidades ocupam hoje apenas 2% da superfície terrestre do mundo, mas
consomem cerca de 75% de seus recursos e descartam proporções semelhantes
de resíduos. No plano da ecocidade estamos olhando para o ecossistema urbano,
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que abrange as áreas urbanas, periurbana e rural. Buscando trazer novas
percepções da relação sociedade e natureza, e atuando de forma descentralizada.
Nossos pontos de atuação abrangem:
1. Incentivo a hortas urbanas e agricultura familiar, regenerando espaços
públicos e conferindo maior acesso à cidade.
2. Elaboração de plano de gestão integrada de resíduos sólidos,
participativo e que se aproxime das demandas sociais.
3. Apoio a projetos de lei, normas e iniciativas de reciclagem de resíduos
orgânicos, incluindo modelos de negócio de compostagem.
Para suportar estes pontos, entendemos também que o direito à cidade
precisa ser garantido, de forma que todos e todas consigam circular facilmente e
chegar até os serviços públicos oferecidos.
Conforme pesquisa da Rede Nossa São Paulo de 2019, 58% dos paulistanos
demoram até 2h/dia para fazerem o deslocamento da sua casa à atividade
principal, e a grande maioria deixa de ir a lugares mais distantes por conta do preço
da tarifa, da lotação ou da não disponibilidade de transporte público para
deslocamento. Por isso, também estaremos preocupados em proporcionar o
acesso a sistemas de transporte seguros e sustentáveis, com foco em gestão e
ampliação do sistema.
São Paulo está entre as maiores megacidades do planeta, e temos a
necessidade urgente de modelos de gestão compartilhada, que considerem
diferentes atores da sociedade, cooperação equânime e participação para que
todos usufruam de uma vida digna.
Vamos trabalhar juntos na construção de um mundo melhor.

5. SAÚDE HUMANIZADA - THAIS RENOVATTO
Atualmente 63% de todas as mortes do mundo provêm de doenças
cardiovasculares, respiratórias, câncer e diabetes.
Queremos atingir uma cobertura universal para a saúde, com acesso a
serviços essenciais de qualidade e acesso a medicamentos e vacinas eficazes, e a
preços acessíveis.
Nossos pontos de atuação abrangem:
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1. Aumentar o financiamento da saúde, com recrutamento, desenvolvimento,
treinamento e extensão. Tendo a humanização como base e metodologia de
tratamento e a valorização e retenção do pessoal de saúde. O serviço de
saúde deve contar com médicos e especialistas disponíveis, com exames e
consultas ágeis.
2. Fomentar a criação de um projeto de Fintech para a realização de
procedimentos cirúrgicos com parceria público-privada e taxas baixas para a
população carente.
Em São Paulo, cerca de 600 mil pessoas esperam até 5 meses por exames e
consultas na rede municipal, e existem AMEs (Ambulatórios Médicos de
Especialidades), ligados ao governo estadual, com 30% de desistência.
3. Criação de Prontuários eletrônicos, automatizando os sistemas da saúde e
interligando-os para que qualquer serviço hospital, ou pronto atendimento,
acesse o histórico dos pacientes Ganhando assim agilidade, visão e
entendimento sobre o problema e o melhor encaminhamento daquele paciente.
Dessa forma, nenhum serviço ficaria ocioso, enquanto outros são
sobrecarregados.

NOSSA VISÃO
Além dos pontos já mencionados, estamos alinhados para trabalhar, evoluir e
apoiar na nossa jornada: LEGALIDADE, PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES.
O direito é nosso e vamos brigar por ele!

NOSSA MISSÃO
Uma política feita por várias mãos, para todos!
Venha ser conosco a mudança que tanto queremos e buscamos!

NOSSAS REDES:

