
 

Candidato: Paulinho da Força 

Propostas: Questão da Infância e da Juventude 

Educação melhor e plena proteção à infância e à juventude 
 Vamos tratar os jovens e crianças do município com mais atenção, desenvolvendo de forma 
participativa programas que eliminem a exclusão social e propiciem melhores condições de 
acesso à educação, esportes, segurança e cultura. As subprefeituras terão papel fundamental 
nessa política, colhendo as necessidades e interesses da juventude nos bairros, de forma a 
atender aos interesses regionais e propiciar um desenvolvimento digno a toda criança e jovem 
paulistano. 
  
Principais propostas 
Priorizar a educação como principal ferramenta de desenvolvimento do jovem 
Aumentar o número de Conselhos Tutelares e a infraestrutura para a plena implementação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente na cidade 
Aumentar a participação do jovem nas decisões políticas de sua comunidade 
  
Outros destaques 
Utilizar o esporte como ferramenta de desenvolvimento da juventude 
Investir na segurança e fomentar a política da paz entre os jovens e as crianças 
Realizar campanhas efetivas para a redução do uso de drogas e álcool entre os jovens 
Ampliar o incentivo à participação do jovem em atividades culturais 
Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes e de capacitação na cidade 
  
Priorizar a educação como principal ferramenta de desenvolvido do jovem 
·         Garantir uma educação de qualidade no ensino fundamental, por meio de melhorias no 
salário dos profissionais educacionais e na infraestrutura de ensino. 

·         Implantar em todos os CEUs a educação em período integral com atividades de reforço 
pedagógico, programas culturais, esportivos e recreativos. O projeto visa oferecer aos alunos 
diferentes atividades e mais possibilidades de desenvolvimento. 

Utilizar o esporte como ferramenta de desenvolvimento da juventude 
·         Implantar uma Política Municipal Esportiva que garanta ao jovem fácil acesso à prática 
esportiva. O programa também possibilitará que o jovem se especialize em uma modalidade 
esportiva, podendo até tornar-se um atleta profissional. 

·         Incentivar, por meio de eventos, que a cidade de São Paulo seja um centro dos esportes 
urbanos independentes, promovendo entre outras atividades, campeonatos de Street Basket 
Ball e de Skate. 

Investir na segurança e fomentar a política da paz entre os jovens e as crianças 

·         Investir na melhoria da segurança em todos os espaços esportivos da cidade, iluminando 
os espaços de uso noturno. 

·         Aumentar a presença das GCMs (Guardas Civis Municipais) juntos às escolas, de forma a 
melhorar a segurança e coibir o tráfico de drogas e roubos dos alunos. 



·         Estabelecer um programa de “Desarmamento Infantil”, com o incentivo da troca de 
armas de brinquedo por revistas em quadrinhos, ingressos de cinema, parques, teatro etc. 

Aumentar o número de Conselhos Tutelares e a infraestrutura para a plena implementação 
do Estatuto da Criança e do Adolescente na cidade 
·         Ampliar de 44 para 57 o número de Conselhos Tutelares municipais, com o objetivo de 
atender as exigências do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda), que obriga o município a ter um Conselho para cada 200 mil pessoas. 

·         Implantar mais uma unidade do Conselho Tutelar no Itaim Paulista, Vila Curuçá, Pirituba, 
Ipiranga e Campo Limpo, pois cada um dos conselhos dessas regiões atende mais de 400 mil 
pessoas. 

·         Aumentar substancialmente o salário dos conselheiros tutelares do município e garantir 
toda a infraestrutura necessária para que possam desempenhar seu papel profissional. 

·         Oferecer curso de atualização aos conselheiros tutelares com o intuito de manter o 
trabalho de zelar e garantir os direitos da criança e do adolescente com qualidade. 

Realizar campanhas efetivas para a redução do uso de drogas e álcool entre os jovens 
·         Desenvolver, em parceria com a sociedade civil, universidades e empresas, uma ampla 
campanha de prevenção ao uso de drogas e alcoolismo no município, com atenção especial à 
questão do crack. 

·         Criar um programa específico para o acompanhamento, tratamento e reinserção social 
de todas as crianças e adolescentes dependentes de drogas e álcool. 

Tornar o jovem um cidadão participativo nas decisões políticas de sua comunidade 
·         Criar, no âmbito das subprefeituras, a Assembleia da Juventude, com calendário 
periódico de reuniões, totalmente aberta à participação do jovem, sendo um espaço para 
proposição e votação de ações locais designadas à juventude. 
 
Aumentar a participação do jovem nas decisões políticas de sua comunidade 
·         Levar mais programas culturais aos bairros, incentivando a participação do jovem nesses 
eventos e garantindo espaço para que a juventude local possa expressar suas atividades e 
criações culturais. 

·         Desenvolver a Bienal Escolar, amplo festival que envolverá música, dança, teatro, 
literatura, artes plásticas e arte digital, com disputas por modalidades entre as escolas. 

·         Estabelecer, no calendário da Bienal Escolar, que as disputas sejam realizadas um ano 
nas subprefeituras e, no ano seguinte, no âmbito municipal, fazendo com que os vencedores 
de cada região as finais no âmbito municipal. 

Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes e de capacitação na cidade 
·         Ampliar a parceria com o Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica (Pronatec), do 
Governo Federal, e construir ETECs nas 31 subprefeituras da cidade de São Paulo. 
·         Amplo conjunto de ações na área de Trabalho e Desenvolvimento, para aumento do 
ensino profissional, capacitação e inserção do jovem no mercado de trabalho. 
 


