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Planodogovernoexecutivoelegislativoapresentadoàpopulação–Eleições2020.

“QUEM MEDERAAOMENOSUMAVEZ,QUE

OMAISSIMPLESFOSSEVISTOCOMOO

MAISIMPORTANTE”.RENATORUSSO

OPlanodeGovernoParticipativodoPSOL(PartidoSocialismoeLiberdade)paraacidade

deDiademaapresentaasprincipaispropostasdoscandidatosaprefeitaRafaelaBoanide

QueirozBonifácioeavice-prefeitoVitorMendesBarbosa,assim comodosdemaiscandidatosa

vereadorparaAdministraçãoMunicipalnoperíodode2021a2024paraCidadedeDiadema,

EstadodeSãoPaulo.

Asprincipaispropostasforam debatidasediscutidasnossetoriaisporvídeoconferência

devidoàsituaçãodecalamidadepúblicaqueenfrentamosporcontadapandemiadecovid-19.

Estabelece um ponto de partida para tratardas demandas da cidade,buscando

contemplartodas as esferas para uma administração municipalde qualidade na quala

populaçãopossaparticipardemaneiraefetivadeumagestãodefatodemocrática.

Oplanoatrelaasideiaseexpectativasdosmandatosdolegislativoeoexecutivo,pois



acreditamosqueumapolíticasólidaeparaobem estarsocialseconstróicom todosos

envolvidosdeformadiretaeindireta.

EsseplanodegovernoestabeleceasprincipaismetasparaDiadema,queserãoositens

norteadoresdanossaadministração,tendocomoprincípioaparticipaçãopopularem todasas

tomadasdedecisãoepreestabeleceodesenvolvimentoem todasasáreasdanossacidade

paraaspróximasdécadas.

GovernaratravésdePolíticasPúblicasdeinclusãosocialespecialmenteparaosmenos

favorecidos.

GovernarbuscandoatendertodasasesferasdoMunicípiodeformatransparente,éticae

com CompromissoSocial.

Governarparatodos!!!

NOSSACIDADE

OMunicípiodeDiademaestálocalizadonaregiãodograndeABCpaulista,numaáreade

30,7/km²,apresentaomaiselevadoíndicededensidadedemográfica(12.536,99hab./km²-

IBGE-2010)doEstadodeSãoPaulo,com populaçãonoúltimocensode386.089(IBGE-2010)e

estimadaem 2020de426.757pessoas(IBGE–2020),mesmocom osavançossignificativosde

umacidadeem ascensãoaindatem baixopoderaquisitivo(PIBpercapita32.097,86-IBGE-2017),

carênciassociaissignificativasefaltadeescolaridade,com IDHM 0,757(IBGE-2010).Dados

retiradosdocensoIBGE-2010eatualizadosapartirdeoutrosestudosdoInstituto.

CentrodaCidadedeDiadema.FonteBlogPrefeituraDiadema2016



PRINCIPAISPROPOSTAS

AssistênciaSocial

AConstituiçãoFederalde1988assim defineem seuArtigo23.Écompetênciacomum da

União,dosEstados,doDistritoFederaledosMunicípios:II-cuidardasaúdeeassistência

pública,daproteçãoegarantiadaspessoasportadorasdedeficiência;X-combaterascausas

da pobreza e osfatoresde marginalização,promovendo a integração socialdossetores

desfavorecidos.Deacordocom aConstituição,édecompetênciacompartilhadadaUnião,

Estados e Municípios o combate as causas da pobreza e os fatores de marginalização,

promovendoaintegraçãosocialdossetoresdesfavorecidos,assim comoaproteçãoegarantia

daspessoasportadorasdenecessidadesespeciais.

• Promovera inclusão socialdos habitantes em situação de rua,situação de risco,

vulnerabilidadeepobreza,garantindooacessodetodososmoradoresaosserviçose

equipamentospúblicosmunicipaisdeassistênciasocial.

• Garantira construção de políticas públicas de inclusão sociale de combate às

desigualdadesparaapopulaçãoLGBTQI+.

• Fortaleceras redes de proteção socialdestinadas aos habitantes em situação de

vulnerabilidadesocial,notadamentecriançaseadolescentes,mulhereseidosos,vítimas

deabusosouabandono.

Cultura

AConstituiçãoFederalde1988assim defineem seusArtigos23e30:Art.23.Écompetência

comum daUnião,dosEstados,doDistritoFederaledosMunicípios:III-protegerosdocumentos,

asobraseoutrosbensdevalorhistórico,artísticoecultural,osmonumentos,aspaisagens

naturais notáveis e os sítios arqueológicos;IV -impedira evasão,a destruição e a

descaracterizaçãodeobrasdearteedeoutrosbensdevalorhistórico,artísticooucultural;V-

proporcionarosmeiosdeacessoàcultura,àeducação,àciência,àtecnologia,àpesquisaeà

inovação;(RedaçãodadapelaEmendaConstitucionalnº85,de2015)...Art.30.Competeaos

Municípios:IX -promovera proteção do patrimônio histórico-culturallocal,observada a

legislaçãoeaaçãofiscalizadorafederaleestadual.

• Garantiradifusãodaculturaem todasasregiõesdacidade.



• Potencializarosprojetosexistentesqueestãocumprindosuafunçãosocial.

• Garantirestruturafísicadoslocaisexistentes,assim comoequipamentosfísicos,técnicos

entreoutros(aparelhagem desom,projetoresetc.)

• Garantirinfraestruturacomopalcos,aparelhagem desom parapequenoseventos.

• Garantiroacessoàsliteraturasdidáticaseparadidáticasnabibliotecamunicipal,assim

comoacessoaosjornaislocaiseacessoàinternet.

• Desenvolvermaioragenda para promovereventos culturais gratuitos nos espaços

públicos.

• Potencializarosartistasdacidade,valorizandoseustrabalhosdeformaquepossam

ministraroficinasnosbairrossocializandooconhecimento.

• DesenvolverumaculturadeparceriadaSecretariadeCulturacom asdemaissecretarias,

nosentidodefortalecerasaçõesexistentes,bem comofomentarnovasações.

• Potencializaroscentrosculturaiscom atividadesdetodososestiloscomonoCentro

PúblicodoEldorado,CentroCulturalCanhema(casadoHip-hop)entreoutros.

• Importânciadodiálogodopoderpúblicocom artistaseprodutoreslocaisatravésda

participaçãonasdecisõesdosconselhos,comissõesderepresentantesdoscoletivos,

comissõesdeartistaseprodutoreslocaiseoutrasinstânciasrepresentativas.

• Garantirasiniciativaseaçõesculturaisjáexistentesnacidade(coletivos,gruposculturais,

produtores,empreendedoresetc.)

• PreservaçãodoPatrimôniohistórico.

• Gerardemandaporturismonomunicípiocom atividadesatrativasquedespertem o

interesseaosmunícipesedemaispessoas.

• GestãodemocráticaatravésdedecisõesdiscutidasnosConselhos.

• AmpliaçãodeoutrasmodalidadesnaCasadaMúsica.

• Criarfestivais,festasdeexposição,típicasentreoutras.

• Aberturaparadiálogocom outrasinstânciasgovernamentais(estadualefederal)enão

governamentais(SESC,SESIentreoutros)paraaçõesem conjunto.

CiênciaeTecnologia

• Ampliarosprogramasepromoverparceriasparaacapacitaçãotécnicadecrianças,

jovenseadultoscom asautarquiaseescolastécnicasinstaladasnacidade.



• Garantirinfraestrutura para ampliação e implantação de novo modalindustriale

desenvolvimentodesoftwareslivresnasautarquiaserepartiçõespúblicasmunicipais.

Desenvolvimentoeconômicoesocial

• Incentivarefomentarapromoçãodaeconomiasolidárianosbairros.

• Garantirqueodesenvolvimentosocialeeconômicoestejaembasadonaspolíticasde

desenvolvimentosustentáveledesaúdeambiental

Educação

AConstituiçãoFederalde1988assim defineem seuArtigo30.CompeteaosMunicípios...VI

-manter,com acooperaçãotécnicaefinanceiradaUniãoedoEstado,programasdeeducação

pré-escolaredeensinofundamental.

• Garantireducaçãopúblicadequalidadeparatodosem todasasetapasemodalidadesda

educaçãodeformauniversaledemocrática.

• Ampliaronúmerodecrechesmunicipaisaumentandoaofertadevagas.

• Garantirodireitodeusodascrechesnoperíodonoturnoparaascriançasde0a3anos

paraqueospaisouresponsáveistrabalhem nesseperíodo.

• Valorizaçãodocurrículovisandoarticulaçãoem todosossegmentos.

• Reformasnosequipamentosescolaresem curto,médioelongotempo,visandoespaço

onde os educandos sejam bem acolhidos,como sala de aula,biblioteca,sala de

informática,brinquedoteca,refeitório,berçárioentreoutros.

• Alimentaçãodequalidadeequesejam garantidasascincorefeiçõesparaoseducandos

doperíodointegral.

• Garantiadematerialescolareuniformesnoiníciodoanoletivo.

• Garantiadeacervoliterário,pedagógicoemobiliário.

• Materiaispedagógicosqueatendam osportadoresdenecessidadesespeciais.

• Garantiratendimentoclínicoaosalunoscom deficiênciaetranstornodeaprendizagem.

• AmpliaçãodoProjetoCidadenaEscola,visandogarantirumaeducaçãointegraldeforma

qualitativa,atravésdearticulaçãocom asdemaissecretariaseespaçospúblicos.



• CumprimentodasLeisnº10.639/03e11.645/2008,quedispõesobreainclusãono

currículodoensinonastemáticas“HistóriaeCulturaAfro-BrasileiraeIndígena”.

• Implementarprogramadeformaçãoparaocombateàdiscriminaçãoeviolênciadetodos

osgêneros.

Valorizarosprofissionaisdaeducação,garantindooEstatutoerevendooPlanode

CarreiradoMagistérioPúblicoOficialdeDiadema-daLeiComplementarnº353,de26de

marçode2012.

• Garantircondiçõesparaqueoprofissionaldeeducaçãotenhainfraestruturanasescolas

com materiaisnecessáriosqueatendam estanecessidadecomolocalarejado,acessível,

materiaispedagógicosentreoutros.

• Garantirde forma representativa a participação dos profissionais da Educação em

formaçãocom cunhoeducacionaloferecidapelaSecretáriaMunicipaldeEducaçãode

Diadema (SEMED),Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema (SINDEMA),

AssociaçãodosFuncionáriosPúblicosdeDiadema(AFPD)entreoutrossem prejuízode

vencimento.

• Cumprimentode1/3daJornadadeTrabalhodoprofessorparaformaçãoeplanejamento

deacordocom aLei11.738/08.

• Formação permanentenosHoráriosdeTrabalho Coletivo (HTPCs),assim como em

Simpósios,Congressosetrocasdeexperiência.

• PropiciarnaEducaçãoBásicaeducadoresparaoslaboratóriosdeInformáticaebiblioteca,

atravésdeapresentaçãodeprojetoaprovadopeloseducadoreseratificadopeloConselho

deEscola.

• GarantiraoseducadoresefuncionáriosdireitoarepresentaçãosindicalenaAssociação

dosFuncionáriosPúblicossem prejuízodevencimento.

• Formaçãoeintegraçãodosestagiárioscom oseducadoresdeacordocom aproposta

curricular.

• FortalecerosConselhosEscolares,dealimentaçãoedemaisconselhos.

• FormaçãoparaosprofissionaisdeeducaçãoepopulaçãoacercadoOrçamentoPúblico

paracontroleefiscalização.

• Acessoàinternetatodoseducandoseprofissionaisdaredemunicipaldeensino.

• Investimentonamanutençãoereorganizaçãodaredepúblicaparapossibilitaroretorno

pós-pandemiacom osdevidosprotocolos,deacordocom aOrganizaçãoMundialde

Saúde.



• ParceriasentreaSecretariadaEducaçãoeasdemaissecretarias,em especialCulturae

Esporte,deformaaintegrarosespaçospúblicosdoterritórioescolaredacidadecomo

um todo(CentrosCulturais,Bibliotecas,CentrosEsportivos,CamposdeFuteboletc.)aos

ProjetosEducacionaisdasEscolas,nabuscadaFormaçãoIntegral.

EsporteeLazer

A ConstituiçãoFederalde1988defineem seuArtigo217.ÉdeverdoEstadofomentar

práticas desportivas formais e não-formais,como direito de cada um,observados:I-a

autonomiadasentidadesdesportivasdirigenteseassociações,quantoasuaorganizaçãoe

funcionamento;II-adestinaçãoderecursospúblicosparaapromoçãoprioritáriadodesporto

educacionale,em casos

específicos,paraadodesportodealtorendimento;III-otratamentodiferenciadoparao

desportoprofissionaleonão-profissional;IV -aproteçãoeoincentivoàsmanifestações

desportivas de criação nacional.Sendo assim o município deverá proporcionara política

desportivatendocomopromoçãoodesportoeducacionaledolazervisandoaformaçãode

cidadãoscom direitosocial.

• Ampliarasvagasnasescolasdeesporteeampliarascategoriasdesportivaspresentes

nesseprograma.

• Revitalizaçãodosespaçosjáexistentes.

• Oferecermaisespaçosparaaspráticasdesportivasederecreação.Darprioridadea

atividadesparaajuventudeeaterceiraidade.

GestãoPública

A Constituição Federalde 1988 assim define em seus Artigos 37 e 165:Art.37.A

administraçãopúblicadiretaeindiretadequalquerdosPoderesdaUnião,dosEstados,do

Distrito Federale dosMunicípiosobedecerá aosprincípiosde legalidade,impessoalidade,

moralidade,publicidade e eficiência....Art.165.Leis de iniciativa do PoderExecutivo

estabelecerão:I-oplanoplurianual;II-asdiretrizesorçamentárias;III-osorçamentosanuais.§

1ºA leiqueinstituiroplanoplurianualestabelecerá,deformaregionalizada,asdiretrizes,

objetivosemetasdaadministraçãopúblicafederalparaasdespesasdecapitaleoutrasdelas



decorrenteseparaasrelativasaosprogramasdeduraçãocontinuada.§2ºAleidediretrizes

orçamentáriascompreenderáasmetaseprioridadesdaadministraçãopúblicafederal,incluindo

asdespesasdecapitalparaoexercíciofinanceirosubsequente,orientaráaelaboraçãodalei

orçamentáriaanual,disporásobreasalteraçõesnalegislaçãotributáriaeestabeleceráapolítica

deaplicaçãodasagênciasfinanceirasoficiaisdefomento.

• Planejarpolíticaspúblicasquepreparem Diademaparaocrescimentodaspróximas

décadas.

• Reverereestruturarprocessoseprocedimentosnaadministraçãomunicipalem todasas

secretarias,evitandodesperdíciosem todosossetoressendoum exemplodereduçãode

consumoereaproveitamentodemateriaisnaregiãometropolitanadeSãoPaulo.

• Efetivaroprocessodegestãodemocráticacontínuaedescentralizada.

• Garantiro direito àcidadecom fortalecimento depolíticaspúblicaseparticipativas

ampliandoopoderdosconselhospopularesparafiscalizaçãodagestãopublica.

• Garantirconcursosparaprovimentodecargos.
• Promover,juntocom outrasesferas,aauditoriadaslicitaçõesdasempresasprestadoras

deserviçosparaomunicípio.

• CriaraControladoriaGeraldoMunicípioparagarantiratransparênciaecontroledos

processoslicitatóriosedepessoaldacidade.

Habitação

A ConstituiçãoFederalde1988assim defineem seuArtigo23.Sendodecompetência

comum daUnião,dosEstados,doDistritoFederaledosMunicípios:IX-promoverprogramasde

construçãodemoradiaseamelhoriadascondiçõeshabitacionaisedesaneamentobásico.

Sendoassim apolíticadehabitaçãoédecompetênciadostrêsEntesFederados,quantoà

construçãodemoradiasemelhoriadascondiçõeshabitacionais.

• Promoverparceriascom ogovernofederalparaahabitação,formarparceriascom o

governo do estado,liberando áreas ociosas para ampliaros projetos do CDHU no

município,reduzirodéficithabitacionalegarantiroassentamentodefamíliasqueestão

em áreasderisco,dandoprioridadeàsmulheres,pessoasdemenorrendaàclassemédia,

diminuindoaespeculaçãoimobiliária.

• Maximizarasconversascom osmovimentospopularesparaahabitação,construindoum



bancodedadosqueatendaasfamíliasdeformajustaeeficiente.

Idosos

• Promoveratividadesparaaterceiraidadenosambientespúblicosenasinstituições

parceiras,comoFundaçãoFlorestanFernandes,Sindicatos,Associaçõesentreoutras.

• Garantirosdireitosdosidososprevistosnaleifederal10.741/2003ecom aaplicaçãodo

programa“Médicoem Casa”eaperfeiçoamentonasáreasdaSaúde,Cultura,Esportee

MobilidadeUrbana,levarmaissaúdeequalidadedevidaàterceiraidade.

CriançaeJuventude

• FortaleceroConselhoTutelarequalificarosagentesparaomelhoratendimento.

• GarantirosdireitosdaCriançaedoAdolescenteprevistosnaleifederal8.069/1990de

formaintegral,darprioridadeàjuventudenousodasverbasparaCultura,EsporteeLazer

e garantira formação profissionalcom acesso a escola,aos centros culturais e

instituiçõescomoaFundaçãoFlorestanFernandes.

• Criarprogramas municipais de formação de Jovens e Adolescentes em busca de

fortalecimentodevínculos,melhoriadeautoestima,inserçãoculturaleprofissional.

MeioAmbienteerecursosnaturais

AConstituiçãoFederalde1988assim defineem seuArtigo23.Écompetênciacomum da

União,dosEstados,doDistritoFederaledosMunicípios:VI-protegeromeioambientee

combaterapoluiçãoem qualquerdesuasformas;IX-promoverprogramasdeconstruçãode

moradiaseamelhoriadascondiçõeshabitacionaisedesaneamentobásico;

• ImplantaroprogramadecoletaseletivadelixoeresíduosdacidadeconformeaPolítica

NacionaldeResíduosSólidosegarantiroprocessodedestinolegaleecologicamente

corretodolixoresidencial,industrialehospitalaraperfeiçoandooPlanoMunicipalde

GestãoIntegradadeResíduosSólidos.

• Criarcentrosdecooperativasdecatadoresnomunicípio,gerandoempregoformalerenda

paraacidade.



• MantereampliarosEcopontos

• Ampliaroprogramadearborizaçãodosambientespúblicos,canteirosviáriosecriaçãode

áreasverdes,promovendomelhoranaqualidadedevidadosmunícipes.

• Criarum centrodesaúdeanimaljuntoaocontroledezoonosesparapromoverpequenos

procedimentosveterinários,castraçãoevacinaçãoem cãesegatos.

Mulheres

• Criarapoiomultidisciplinaremecanismosparacoibireeliminartodasasformasde

violênciaediscriminaçãocontraamulherprevistosnalei11.340/2006,mantendoa

CoordenadoriadePolíticasPúblicasparaMulhereseaSecretariadeAssistênciaSociale

Cidadaniatrabalhandocom sinergismoentreCasaBethLoboeaDelegaciadeDefesada

Mulher.

• Darprioridadeàsmulheresno acesso aosprogramassociais.Em Diadema muitas

famíliassãochefiadaspormulheres.

• 50%denossassecretariasserãodasmulheres.

PlanejamentoUrbano

• Revitalizaçãodaspraçaspúblicaseambientespúblicosdomunicípio.

• PromoverasnecessáriasalteraçõesnoPlanoDiretorMunicipal,cumprindodeformamais

assertiva as funções sociais dos ambientes públicos e privados promovendo o

aproveitamentodeimóveisatravésderegimesespecíficos,estímulosousanções.

• Criarum centrodereferênciadasaúdedamulher,desafogandoasunidadesbásicasde

saúde.Nocentrodereferênciaasmulheresserãoatendidasdeformamaishumana.

Saúde

AConstituiçãoFederalde1988defineem seuArtigo30.CompeteaosMunicípios...VII-



prestar,com acooperaçãotécnicaefinanceiradaUniãoedoEstado,serviçosdeatendimentoà

saúdedapopulação.Deacordo com aConstituição osserviçosdeatendimento àsaúde

ocorrem em todomunicípioepoderáconteracooperaçãotécnicaefinanceiradaUniãoedo

Estadoparaatendimentoatodapopulação.IssonãoimpedequeestadoseaUniãomantenham

instituiçõeshospitalaresprópriasem nívellocal.

• Fazerdiagnósticossobreasituaçãoatualdomunicípioefazerpropostasquesejam,

simultaneamente,realistasedesafiadoras,apartirdarealidade.

BuscaratendimentodequalidadenasUnidadesBásicasdeSaúde(UBS)domunicípio

com aimplantaçãodesistemasdeinformaçãodousuárioemarcaçãodeacolhimentos

presenciaisouporteleconsulta.Oacolhimentopoderáserfeitoem qualquermomento

naunidadeouviainternet.

• Implantaroprograma“Médicoem Casa”noqualosprofissionaisdasaúdepromovam

visitasperiódicaseitinerantes.Aequipemédicairáacompanhar,medicar,realizarparecer

deexames,fazeraentregademedicamentos,entreoutrasocorrênciasrealizadasnolar

dopaciente.Inicialmenteserãoatendidasaspessoascom baixamobilidade,idosase

gestantes,sendoampliadoparaosdemaiscidadãosem segundafase.

• Qualidadedoserviçoprestado,infraestruturaecondiçõesdetrabalho.

• Garantir a construção de uma novos equipamentos de saúde visando uma

descentralização doatendimentonoHospitalMunicipaleQuarteirãodaSaúdenosentido

demelhoraroatendimento.

• Revisãodoscargosechamamentodeconcursopúblicoparaáreadasaúde,ampliando

assim onúmerodemédicosclínicogeraleespecialistas,visandoatendimentomais

qualitativonoshospitaispúblicosenasUnidadesBásicasdeSaúde.

• Revisãodopisosalarialdosprofissionaisdasaúde.

• Manutençãoeampliaçãodafrotaderesgateparaprontoatendimento.

Segurança

A ConstituiçãoFederalde1988assim defineem seuArtigo23:Art.23.Écompetência

comum daUnião,dosEstados,doDistritoFederaledosMunicípios:XII-estabelecereimplantar

políticadeeducaçãoparaasegurançadotrânsito.OArtigo144daConstituiçãoFederalde1988



apresenta:Art.144.Asegurançapública,deverdoEstado,direitoeresponsabilidadedetodos,é

exercidaparaapreservaçãodaordem públicaedaincolumidadedaspessoasedopatrimônio,

atravésdosseguintesórgãos:...§8ºOsMunicípiospoderãoconstituirguardasmunicipais

destinadasàproteçãodeseusbens,serviçoseinstalações,conformedispuseralei....§10.A

segurançaviária,exercidaparaapreservaçãodaordem públicaedaincolumidadedaspessoas

edoseupatrimônionasviaspúblicas:(IncluídopelaEmendaConstitucionalnº82,de2014)I-

compreendea educação,engenharia efiscalização detrânsito,além deoutrasatividades

previstasem lei,queassegurem aocidadãoodireitoàmobilidadeurbanaeficiente.

• AumentaroefetivodaGuardaCivilMunicipalem apoioàspoliciascivilemilitar,ampliar

ospontosdemonitoramentoporcâmerasnosbairrosemanterasoperaçõesatuais:

sossegopúblico,DiademaLegalecriarprogramasqueaproximem,deformasocial,a

guardamunicipalcom osmunícipes.

Garantirapresençadasrondasescolaresnasproximidadesdasescolasmunicipaiscomo

açãopreventiva.

• Melhorara distribuição da guarda civilmunicipalnos equipamentos públicos.Hoje,

dificilmenteencontramosaGCM espalhadanacidadeeum dosmotivoséafaltade

efetivo.

• GarantirqueaGuardaCivilMunicipalpassepelotreinamentoadequadoeosmelhores

equipamentosparaatenderdevidamenteomunícipediademense,trabalhandodeformaa

preventivaecidadã.

• ValorizarosGuardasCivisPatrimoniais.

Transporte,mobilidadeurbanaeacessibilidade.

• Promoverainstalaçãodecalçadas,juntamentecom osproprietáriosdeimóveis,que

estãoirregularesousãoinexistentesepriorizarosrecursosparaobrasquemelhorem a

vida das pessoas com baixa mobilidade,para aperfeiçoaro fluxo dos veículos de

transportepúblicoedeserviços.

• Retomar,melhorareampliarasciclofaixasabandonadaspelosgovernosmunicipais

anteriores.

• Garantira parada dos coletivos em qualquerlocalde sua rota para pessoas com

mobilidade reduzida,idosos,gestantes e outros e após as 23h00m para todos os

passageiros.



• Traçarum plano escalonado de médio e longo prazo em busca da tarifa zero no

transportepúblicomunicipalparaosestudantesetrabalhadoresquemoram nacidade.

FuncionalismoPúblico

• Mesapermanentedediálogocom oSINDEMA.

• PlanosdeCargosesalárioparaoFuncionalismoPúblico.

• AumentoRealparaospróximos4anos.

• Ampliarodiálogoparamelhorescondiçõesdetrabalhoecombaterosassédiosmoral.
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