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São Paulo é a cidade de todas e de todos. Uma expressão de
diversidade. Gente de todos os cantos. Gente que trabalha e gosta
de viver aqui. É a síntese do Brasil e do mundo.
Eu gosto de São Paulo.
Sou um homem público, um ser político e, desde 2018, tenho o
privilégio de poder cuidar da vida de 12 milhões de pessoas que
vivem nesta cidade que é uma nação.
A vida está me oferecendo uma enorme oportunidade.
Minha experiência na prefeitura tem coincidido com adversidades
que eu jamais pensei enfrentar.
Minha doença me fez promover um reencontro comigo mesmo, me
obrigou a selecionar o que realmente importa e o que vale a pena.
Mais que isso, me tornou um político melhor e um gestor mais atento,
ao tomar contato com as dificuldades pelas quais passam todos
aqueles que lutam contra uma doença, que lutam pela vida.
Eu gosto de ser o prefeito de São Paulo.
É a minha maior conquista e realização pessoal. Tenho a força
necessária para estar à frente da cidade e ao lado da população.
Para mim, São Paulo vem – sempre – em primeiro lugar. Jamais vou
colocar a cidade e a sua população em segundo plano.
Nestes últimos quatro anos, temos trabalhado de forma incansável
para que São Paulo seja mais que a cidade de todos e de todas. Seja
a cidade para todas e todos.
Escolhi a política porque me realizo na felicidade dos outros.
Comemoro as conquistas obtidas por meio das transformações que
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conseguimos, ofertar às pessoas, e as melhorias que promovemos
em suas vidas, com nosso trabalho.
Essa é a vocação da minha vida e do que acredito ser o objetivo da
política: lutar contra as injustiças, lutar a favor dos que mais precisam,
lutar pela democracia, lutar pelas liberdades, lutar pelo bem e da
virtude e lutar da cidadania.
Aprendi com meu avô que inspirar as pessoas e dar o exemplo são
parte da tarefa pública.
A pandemia causada pelo novo coronavírus me permitiu aplicar com
intensidade esses ensinamentos e exercer a liderança que a cidade
exigiu num momento tão crítico.
A pandemia reforçou a importância que os símbolos e as atitudes têm
no exercício da governança.
O planejamento e o trabalho sério, empreendidos desde o primeiro
dia, têm nos permitido atravessar a crise garantindo saúde e
assistência a todos que precisaram de atendimento.
Apliquei, nestes meses, desde o início da pandemia, lições que
venho acumulando ao longo de toda a minha trajetória política.
Estabeleci, junto com minha equipe, um paradigma: jamais nos
omitirmos.
A crise também nos cobrou humildade, estratégias claras, foco e
parceria com a comunidade para enfrentar os inúmeros desafios.
Busquei mostrar protagonismo, competência e, sobretudo, seriedade
na condução da maior crise sanitária dos últimos 100 anos.
A população tem demonstrado que percebe, confia e aprova o
trabalho que realizamos até aqui.
Nos últimos quatro anos, fizemos muito por São Paulo.
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Neste ano de 2020, enfrentamos um desafio de proporções que
ninguém no mundo conseguiria prever e, mesmo assim, podemos
dizer que conseguimos realizar o que a política tem de mais valioso:
melhorar a vida das pessoas.
Nosso valor reside em estarmos juntos, caminharmos juntos, agirmos
juntos. São Paulo vem se provando uma Cidade Solidária, e a
cooperação é a chave para resolvermos conflitos, tornar o governo
mais eficiente e conectado com os cidadãos e a cidade mais
acolhedora e inclusiva.
Colocamos a casa em ordem, retomamos obras paradas e estabeleci
um programa com 71 metas, com indicadores claros e onde também
se apontava de onde sairia o dinheiro para cada uma das iniciativas.
Foram muitas as realizações, e algumas delas nos enchem de
especial orgulho.
Promover a maior expansão da rede pública de saúde das últimas
décadas é uma delas. Oito novos hospitais, quase mil novos leitos
permanentes e, ao todo, a entrega de 48 novas unidades de saúde
nos últimos quatro anos, quando também, em alguns casos, zeramos
a fila de espera por exames e consultas.
Na educação – agora ainda mais a chave para corrigir desigualdades
e construir mais oportunidades – investimos naquilo que é atribuição
exclusiva da prefeitura: a primeira infância. Os resultados são
históricos, como o que nos permitiu zerar a fila por uma vaga em préescola e reduzir a espera por um lugar na creche ao menor patamar
de que se tem registro. Retomamos as obras paradas herdadas da
antiga gestão e vamos entregar ainda neste ano 12 novos CEUs,
política fundamental iniciada na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy,
que muito me honra com seu apoio e presença na nossa convenção.
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Valorizamos nossos professores, pagando prêmios por mérito e
resultados.
Investimos na ampliação e renovação da frota de ônibus, já
praticamente 100% acessível, no recapeamento de vias e na
recuperação dos corredores. Depois de mais de uma década,
conseguimos dar à cidade novos contratos de concessão que
ampliarão em mais de 400 km as vias atendidas por linhas de ônibus
no município e diminuirão o tempo médio das viagens. As ciclovias
continuam sendo expandidas e a segurança dos pedestres,
aumentada, com especial atenção a calçadas sinalizadas e
adaptadas.
Nossas ações de zeladoria se multiplicaram e a atuação da prefeitura
por toda a cidade promoveu respostas mais rápidas. Ganhamos
eficiência, redução de custos, estimada em 30%, e controle de
resultados. Ao mesmo tempo, estamos recuperando parte do nosso
centro histórico, em especial o Vale do Anhangabaú.
São Paulo tem hoje, entre as capitais, os menores índices de
criminalidade do país. Mas, como a sensação da população ainda
não traduz essa conquista, temos agido com ainda mais vigor para
combater a criminalidade, fazendo uso de tecnologia e inteligência
de forma cooperativa com o governo do Estado.
Na área habitacional, os números impressionam, com a entrega da
maior produção de moradias dos últimos 30 anos: 70 mil unidades
habitacionais foram viabilizadas, incluindo a inovadora primeira PPP
habitacional da história da cidade, com foco sempre em famílias com
renda de até três salários mínimos.
Nossa gestão enfrentou privilégios, ao promover reformas como a da
Previdência municipal, e mudanças administrativas, como a que
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extinguiu mais de 3 mil cargos, que resultarão em economia bilionária
aos cofres públicos ao longo dos próximos anos. Zelamos por cada
centavo pago pelos paulistanos e atraímos investimentos privados.
Fizemos parcerias inéditas, como a concessão do Pacaembu, do
Parque do Ibirapuera e dos Mercados Municipais, além das
operações urbanas.
E aqui faço menção ao trabalho realizado por aquele que será meu
companheiro de chapa, nosso candidato a vice-prefeito, vereador
Ricardo Nunes. Seu trabalho à frente da CPI da Sonegação
Tributária na Câmara dos Vereadores permitiu reverter para a cidade
mais de R$ 1 bilhão em tributos. A escolha dele também reflete, em
grande medida, a relação harmoniosa que estabelecemos entre a
prefeitura e o Legislativo paulistano. Ricardo, ‘tamo juntos!’
Tornamos a sustentabilidade eixo de todas as nossas ações. Demos
à cidade papel fundamental incentivando e influenciando

boas

práticas ambientais e como ator político no enfrentamento da
destruição ambiental. Agora pretendemos que o motor verde seja
impulsionador da retomada econômica do pós-pandemia, para
vencermos o imenso desafio de gerar trabalho, emprego e renda
para os milhões que hoje estão desempregados.
Nosso espírito é o de colaboração. Não importa de quem é a obra ou
a política pública: se é a favor dos paulistanos, a prefeitura tem de
ajudar.
Foi assim no Auxílio Emergencial, quando abrimos os postos dos
Centros de Apoio ao Trabalhador para ajudar aqueles que não
conseguiam se cadastrar. Foi assim quando ajudamos nas filas da
Caixa Econômica Federal, para facilitar a vida dos que estavam atrás
do benefício. Foi esse mesmo espírito solidário que fez com que
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atingíssemos a marca de 1 milhão e 800 mil cestas básicas
distribuídas para evitar que muitas famílias passassem fome.
Ficou clara nesse processo a grande razão de ser e agir do governo:
o cuidado e a proteção dos cidadãos. Bom exemplo foi a criação do
Cartão Merenda. São quase 700 mil alunos que recebem o benefício
enquanto as aulas estão suspensas.
Ficou clara, também, a importância da colaboração e da
solidariedade de todos para enfrentar esse período de dolorosas
perdas. E para que consigamos retomar com segurança o ritmo
normal desta cidade.
Quero registrar aqui a importância da parceria entre o Governador e
o Prefeito. São Paulo sabe reconhecer o avanço das políticas
públicas quando o Governo do Estado e a Prefeitura trabalham
juntos. Meu muito obrigado ao Governador Dória. Muito mais do que
sermos do mesmo partido, acreditamos no diálogo e na união, algo
que tem faltado muito na politica no nosso país. É preciso menos
polarização e mais conversa e consensos a favor das pessoas e do
Brasil.
Conseguimos muito, mas não conseguimos tudo. É necessário
avançar mais, ir mais longe, romper limites e fazer a diferença.
Por isso, quero continuar sendo o prefeito de São Paulo por mais
quatro anos.
Expresso aqui os princípios que me movem e que considero serem
os pilares do trabalho de um bom prefeito. Eles expressam o meu
jeito de governar.
É com base neles que espero poder contar com a confiança de todos
para continuar cuidando da minha cidade, da nossa cidade, de São
Paulo.
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Primeiro, é preciso humildade para reconhecer os erros, não ter
receio de recuar e corrigir rapidamente os rumos. Ninguém é dono
da verdade.
Segundo, sempre ter uma visão abrangente e compreender todo o
contexto econômico e social do nosso país, do nosso estado e da
nossa cidade.
Terceiro, conhecer bem a administração pública e colocar o
planejamento com base em evidências como fundamento decisivo
para aproveitar os recursos da melhor forma e otimizar os resultados.
Quarto, incorporar a dimensão ambiental em toda as áreas da
gestão pública.
Quinto, é preciso ser criativo, ter coragem e determinação para
enfrentar as incertezas.
Sexto, ter tolerância democrática para ouvir o outro, aceitar críticas
e sugestões, aprender sempre, compreender as vozes que vêm da
sociedade.
Sétimo, agir com ética sempre.
Oitavo, trabalhar em parcerias para transformar a sociedade. Política
é tarefa coletiva; ninguém faz nada sozinho.
Nono, ampliar os limites do possível, levar a política mais longe e
estar mais perto das pessoas.
E, décimo, gostar do que se faz, para fazer com amor e dedicação.
E servir a um só interesse: o dos cidadãos.
O país atravessa um momento conturbado, onde é fundamental
ampliar as conversas, o diálogo, para construir um novo espaço de
atuação coletiva, fortalecendo nossa democracia, a participação
cidadã e a política com “P” maiúsculo.
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Agora é hora de dar novos passos. De projetar o futuro que
queremos. Por isso, vamos:
● Reverter o acirramento das desigualdades sociais
● Radicalizar políticas públicas que promovam maior justiça
social, igualdade, inclusão, mais oportunidades de geração de
trabalho, emprego e renda;
● Promover serviços públicos com mais qualidade, fazendo
funcionar melhor o que já existe e concentrando futuras obras
estritamente naquilo que melhore a vida das pessoas, sempre
com planejamento e preço justo;
● Diminuir o peso do Estado, promover novas privatizações e
concessões, trabalhar em parceria com a iniciativa privada e
facilitar ainda mais, com redução dos entraves burocráticos, a
vida de quem quer empreender, gerar emprego e renda;
● Consolidar a expansão da rede de saúde pública municipal,
mantendo a ampliação da oferta de vagas, leitos e
equipamentos, de maneira vigilante em relação aos riscos
resultantes do novo coronavírus, com especial atenção ao
pronto cuidado e à prevenção de doenças;
● Intensificar a promoção da educação para nossas crianças e
jovens, com ênfase na primeira infância, e garantir a pronta
recuperação do calendário escolar, com proposta pedagógica
eficaz, que garanta o aprendizado de todos e oferte reforço
escolar a nossas crianças e adolescentes no pós-pandemia;
● Viabilizar investimentos públicos em infraestrutura, como forma
de

alavancar

a

retomada

econômica

e

reduzir

as

desigualdades regionais na cidade;
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● Ampliar novos modais de transportes, promover maior
facilidade e maior celeridade de deslocamentos, incentivando
também a transição para a economia de baixo carbono, com
prioridade ao transporte público, ao pedestre e à bicicleta;
● Expandir a oferta de moradias dignas, lançando mão de
instrumentos modernos como as parcerias com a iniciativa
privada. Em especial, ampliar investimentos em urbanização de
favelas

e

requalificação

de

moradias

precárias,

com

fortalecimento das comunidades locais;
● Fortalecer as ações de segurança sob a alçada da Guarda Civil
Metropolitana, aprofundando a utilização de ferramentas de
inteligência no combate ao crime, na prevenção da violência e
na proteção ao patrimônio, bem como prosseguir na
modernização e melhoria da iluminação pública;
● Orientar todas as ações do poder público municipal na
promoção de soluções sustentáveis, no cumprimento de
exigências e protocolos ambientais e no combate ao
aquecimento global;
● Inovar sempre e cada vez mais nas políticas públicas, em
consonância com as novas realidades e demandas dos novos
tempos. Em particular, ampliar a utilização de indicadores e
metas na formulação das ações para tornar o serviço público
mais eficiente, eficaz e efetivo, prestar contas e fazer valer cada
centavo pago pela população na forma de tributos;
● Desenvolver

soluções

urbanísticas

que

incentivem

a

descentralização dos centros econômicos e comerciais, bem
como da oferta de serviços públicos, sempre associados à
ampliação da conexão com as redes de mobilidade.
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Nossos compromissos programáticos estão organizados em dez
eixos:
‘Toda Criança Importa’, um robusto programa de educação e
proteção da primeira infância para garantir educação a todo futuro da
nossa cidade;
‘Avança Saúde’, com a ampliação da oferta de serviços públicos de
saúde e a preparação da rede municipal para os desafios futuros que
a pandemia vai gerar, como a ampliação das áreas de nefrologia,
saúde mental, o combate às comorbidades, como a obesidade, e a
atenção especial à prevenção e tratamento de usuários de drogas,
às mulheres e à primeira infância;
‘São Paulo Nosso Lar’, o maior programa habitacional e de
urbanização da história de São Paulo;
‘São Paulo Mais Segura’, para baixarmos ainda mais os indicadores
de violência na nossa cidade;
‘São Paulo mais ágil’, para dotar a cidade de soluções mais
eficientes e eficazes de transporte e mobilidade;
‘São Paulo bem cuidada’, para garantir a permanente manutenção
da cidade e investir pesado em saneamento básico, remoção de
áreas de risco, drenagem, prevenção de enchentes e alagamentos;
‘São Paulo Inovadora’, para ampliar o uso de novas tecnologias e
instrumentos de gestão que possibilitem mais transparência e o uso
correto e adequado do dinheiro público, ao mesmo tempo em que
valoriza o servidor público municipal;
‘SP Para Todos’, com as ações de inclusão social, de acolhida aos
imigrantes, de defesa dos direitos humanos, das minorias e das
pessoas com deficiência, do respeito à diversidade e à igualdade de
gênero, do combate ao racismo e a todas as formas de preconceitos
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e discriminações, dos direitos e pautas das mulheres e de ações de
enfretamento a violência doméstica, do cuidado especial com nossos
idosos e de políticas públicas desenhadas para a população de rua.
Em São Paulo, todas as vidas importam.
‘SP Capital da Economia Criativa’, tendo a cultura, em todas as
suas manifestações, o esporte, o turismo, a moda, o design, a
inovação e a indústria de games como eixos estratégicos de
diferenciais competitivos da nossa cidade no mundo;
e, finalmente ‘Cidade Global e Sustentável’, com ações de defesa
do meio ambiente, mudança da matriz energética e presença
internacional pautada por essa visão da nova economia verde.
Com força, foco e fé, nossa cidade e todos nós vamos sair desta mais
fortes. Não apenas pelos desafios impostos pela pandemia do novo
coronavírus, mas porque os principais projetos e novas dinâmicas
urbanas transformadoras já estão em curso. O objetivo é levar a
cidade de São Paulo a um novo patamar de desenvolvimento social,
econômico e urbano e sermos capazes de apresentar as soluções
mais adequadas para que a metrópole atue como motor da melhoria
de vida das pessoas.
Nosso projeto é de uma mudança segura, baseada no que
conquistamos até agora, mas sem medo de avançar sempre.
Nosso projeto é coletivo e é construído com o realismo e o
conhecimento de quem respira São Paulo, de um grupo amplo que
tem capacidade para fazer mais e melhor pela nossa população, com
visão articulada e integrada.
É assim que temos trabalhado nestes últimos quatro anos e é nisso
que confiamos para continuar trabalhando bem ao longo dos
próximos quatro.
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Para isso, esperamos contar, também, com o sucesso da nossa
chapa de vereadores, que se tornarão, depois, parceiros da
prefeitura e da cidade na Câmara Municipal.
São Paulo vai dar o exemplo, com humildade, planejando sempre
nossas ações, fazendo juntos, em parceria, para mudar, avançar e
construir uma cidade mais justa e melhor.
Vamos juntos, Todos por São Paulo! Muito obrigado.
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