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1 Avaliação imediata do dossiê desmatamento/loteamentos ilegais em São 
Paulo preparado pelo vereador NataliniPV/SP. 

2  Cumprimento rigoroso da Política Municipal de Mudanças Climáticas, 
particularmente no processo de substituição do combustível fóssil na frota 
de ônibus municipal. Estender substituição a toda frota própria, contratada, 
terceirizada e incluir como exigência nas novas licitações da prefeitura. 
Fundo municipal de mobilidade para expandir mobilidade ativa e limpa. Dar 
prioridade absoluta à mobilidade ativa e ao transporte coletivo em SP (de 
acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana), com a ampliação de 
400 km de ciclovias e ciclofaixas até 2024, redução pela metade das mortes 
no trânsito em 4 anos, criar um órgão de planejamento da mobilidade a pé 
na SMT/CET, amplo programa de reforma de calçadas e dobrar número de 
faixas exclusivas e corredores de ônibus em 4 anos.

3 Educação. Professores no teto. Carreira da educação como paradigma de 
todo funcionalismo municipal. Padrão mais justo entre menores e maiores 
salários na prefeitura. Sugerimos que o novo teto salarial dos servidores 
municipais deve ser o maior valor que os pro� ssionais da educação podem 
atingir levando em conta a evolução de sua carreira especí� ca (QPE)/a 
evolução de graus de todos funcionários (legra A até E)/ sexta parte/
quinquênios. 

4  Projeto de lei de Carreira Multipro� ssional para trabalhadores de saúde das 
equipes Saúde da Família (inclusive Agentes Comunitários) para servidores 
públicos e contratados pelas Organizações Sociais. 

5 Saneamento 100%/100%/100% até 2024. Revisão do contrato SABESP para 
cumprir estas metas. Reduzir o lixo enviado aos aterros sanitários em 50% 
até 2024. Rever contratos para cumprir esta meta. Apoiar a compostagem 
em residências, empresas e instituições. Adotar padrão OMS para qualidade 
do ar. Programa córrego limpo em 50% dos cursos de água da cidade.
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6  Meta Zero mortes por desastres climáticos na cidade. Prioridade máxima para 
habitação digna para famílias em áreas de risco grave. Trabalho preventivo 
para zerar novas ocupações e loteamentos ilegais em área de mananciais e 
nascentes, áreas de risco, áreas verdes e áreas de proteção permanente. Deter 
a expansão horizontal da cidade e adensar áreas com infraestrutura ociosa 
com prioridade para as famílias de trabalhadores mais pobres. Urbanização 
policlassista com convivência moradia/trabalho/educação/lazer. Meta de 
ocupação média na cidade entre 300 e 600 habitantes/hectare.

7 Plantar 100.000 árvores/ano. Programa 200 parques para São Paulo. Uma 
área verde distante entre 1 e 2 quilômetros de cada moradia. 50 novos 
parques até 2024. Mais 43 preparados para gestão seguinte. Incluir 
retomada da implantação do Parque Linear Alto Tietê na Zona Leste e colar 
de 9 parques no entorno do rodoanel na Zona Norte, ambos em conjunto 
com governo estadual. Megaparque Parelheiros para produção de água e 
agricultura orgânica, combinando APAs, parques lineares, naturais, urbanos 
e agricultura.

8  Mais fraternidade. Mais democracia. Compor com governos federal e 
estadual em programa de renda básica. Conselhos de 50 representantes 
eleitos em cada prefeitura regional que votarão anualmente as prioridades de 
investimento na sua região que comporão o orçamento anual encaminhado 
à Câmara Municipal. Serviço de abrigamento de animais abandonados.

9  São Paulo na luta pelo desmatamento zero na Amazônia. Madeira em São 
Paulo só legal. Vendas de produtos originários da Amazônia, inclusive carne, 
só com comprovação que não vem de área de desmatamento. Convênio 
com governos da Amazônia para apoiar exposição e vendas de produtos 
sustentáveis aqui na cidade de São Paulo.

10   Propor a União Europeia acordo de cooperação técnica/econômica/
ambiental/social com a cidade de São Paulo. Uma antecipação do futuro 
acordo UE/MERCOSUL.
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