
CARTA AO MORADOR DE DIADEMA 

Diadema vive, atualmente, uma realidade de relativo abandono, 

principalmente sob os aspectos que são de responsabilidade da gestão 

municipal. A administração pública da cidade padece em função da submissão 

aos interesses de grupos econômicos e de objetivos individuais. 

Precisamos construir um ambiente político por meio do qual o governo 

municipal - a Prefeitura portanto - assuma o papel e a responsabilidade de 

articular e estimular o processo produtivo e o desenvolvimento econômico. 

Com a economia melhor, mais empregos são gerados e os instrumentos para 

melhoria da qualidade de vida se amplificam. Nosso município segue marcado 

por contrastes, governado para poucos, sem planejamento adequado e com 

ineficiência de sobra no que diz respeito às práticas de gestão pública. O 

morador de Diadema precisa sentir a presença da Prefeitura como um 

instrumento ao qual ele tem acesso. Uma administração distante e inoperante 

afasta a população da relação com o poder público, o que implica uma espécie 

de renúncia à cidadania.   

Há tempos que a realidade da nossa cidade exige um processo mais 

acentuado e visível de transformação. Tornou-se necessária, para não dizer 

urgente, a inversão absoluta de prioridades, um novo modo de governar, uma 

mudança de rumos. Só uma administração efetiva poderá nos levar a um outro 

patamar de desenvolvimento social, humano e econômico. 

Por aqui, a regra ainda é a exclusão de muita gente das chamadas 

políticas públicas, ceifando, agora de outra forma, o direito à cidadania, ao qual 

já me referi. Embora o município ostente uma arrecadação de R$ 1,3 bilhão, há 

uma fratura na cidade, uma imensa distância entre o desenvolvimento 

econômico e a inclusão real. A consequência mais saliente deste processo: 

situações de profunda injustiça social, condenando milhares de moradores a 

viver em núcleos e moradias sub humanas, sem acesso a serviços básicos 

elementares. É esse o quadro sobre o qual estamos, todos juntos, debruçados 

e o caminho para reverter essa tendência passa pela construção de uma 

cidade mais acolhedora e mais sensível às demandas sociais de seu povo. 



Em função da fragilidade da gestão, a população sofre com a ausência 

de atendimento médico digno, há filas enormes para marcar consultas e 

exames e trabalhadores se veem humilhados quando buscam a "mão do 

município".  O quadro é o de uma saúde pública que pune os moradores da 

cidade com UBS fechadas, hospitais superlotados, falta de médicos e com a 

escassez do básico, como nos casos em que medicamentos nunca chegaram 

àqueles que lutam pela vida, sobretudo num ano que impõe tantos desafios 

como este, em função da pandemia do Coronavírus. 

A falta de segurança é um outro problema numa cidade marcada pela 

sombria insegurança. É ela que faz o estudante, a mãe de família e o 

trabalhador não terem direitos a quase nada. A maioria da população de 

Diadema vive com medo permanente e o município tem como atuar, seja 

capacitando melhor os guardas civis metropolitanos, seja investindo em 

tecnologia com câmeras e estruturas inteligentes que inibam a ação de 

criminosos, seja com ruas e praças com iluminação melhor, zeladoria mais 

efetiva… Há muito por fazer. E há sempre o que melhorar - o desafio não se 

esgota.  

Nossa cidade também tem condenado crianças e jovens à falta de 

perspectivas. Falta por exemplo uma educação profissionalizante voltada à 

vocação e ao setor serviços, que tem crescido com a desindustrialização do 

ABC como um todo, hoje muito mais um polo de serviços do que o berço 

industrial de outrora.  

As mães não conseguem trabalhar com tranquilidade, já que faltam 6 mil 

vagas em creches; o ensino fundamental precisa ser aprimorado em nome da 

formação com mais qualidade das nossas crianças; aos idosos, o respeito, o 

cuidado e o acolhimento necessários devem nortear as políticas públicas; aos 

segmentos mais vulneráveis da população, é preciso investir e construir um 

ambiente de amparo e proteção das políticas sociais. 

O povo de Diadema sabe da dimensão do desafio que o resgate da 

dignidade impõe, sabe também que não se constrói uma cidade mais humana, 

mais acolhedora, com serviços públicos de qualidade do dia para a noite. Mas 



é essa a agenda que deve nos mobilizar; é essa a pauta que deve nos 

conduzir. A luta será árdua, e ela só trará o resultado que esperamos com o 

envolvimento de todos em nome do desenvolvimento econômico, sustentável, 

urbanístico e de uma modernização da máquina pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taka Yamauchi, engenheiro, 42 anos. 

Candidato a Prefeito de Diadema (PSD/PTB/MDB/Rede) 



1. DESENVOLVIMENTO PARA A CIDADE 

Diadema precisa de uma administração atuante, integrada, próxima à 

população e que esteja orientada pelo compromisso da mudança, além de 

rever prioridades e o modo de governar.  

A administração municipal deve ser considerada uma referência positiva, 

com conduta sólida e respostas imediatas. Manter o foco nas pessoas é o 

segredo para promover a melhoria contínua da cidade, aliada a um 

planejamento lógico, à transparência nos processos, à execução eficaz com 

verificação nos resultados. 

Para isso, é muito importante equilibrar as finanças públicas, conhecer a 

fundo as receitas, as despesas e o orçamento do município, evitar desperdícios 

de recursos pela ausência de um planejamento financeiro adequado e uma boa 

gestão de gastos.  Impor uma gestão austera, com gastos compatíveis e bem 

proporcionados para o custeio das operações e serviços municipais. Sobre a 

institucionalização da captação de recursos, o governo do Estado e a união 

têm dotação de recursos orçamentários destinados às cidades, mas, para 

exigir esses investimentos das outras esferas de poder, é preciso capacitação 

por meio da elaboração de projetos e levantamento de documentações. Assim, 

Diadema poderá viver o resgate da dignidade. 

A melhoria nos serviços públicos de saúde passa, obrigatoriamente, pela 

humanização do atendimento. Desde a recepção nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) até o atendimento médico, o serviço deverá ser aperfeiçoado e 

realizado com cuidado e respeito para o cidadão de Diadema. Entre as maiores 

demandas, está o desejo das pessoas no investimento que permita a 

qualificação e melhora dos modelos de atenção à saúde básica. Ampliar as 

atividades de divulgação, prevenção e recuperação em saúde, criar programas 

especiais para as crianças, mulheres, homens e para o público da melhor 

idade, e também promover atendimento acolhedor e integral, com base nos 

objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. Desta forma, o grande 

objetivo está concentrado em estabelecer a continuidade e sustentabilidade de 

ações eficientes e efetivas, com foco na gestão de qualidade que garanta uma 

Saúde Pública alinhada às necessidades da população. 



Diadema também apresenta a necessidade de um planejamento que 

possa promover integração da inteligência das forças policiais, somada ao uso 

da tecnologia, para garantir uma atuação preventiva e ostensiva. Desta forma, 

pode-se priorizar o bem-estar das pessoas, além de garantir a redução não só 

dos indicadores negativos de segurança pública, mas também da sombria 

sensação de insegurança dos moradores. 

Um governo que tem compromisso com o futuro investe em educação 

de qualidade. Para isso é preciso promover ações que atendam às 

necessidades dos alunos da rede municipal de ensino.  Mostrar engajamento 

com o que o município é elevar o padrão de qualidade na educação, trabalhar 

em reformas e ampliações na rede de escolas, oferecer material didático 

compatível com a idade dos estudantes, dar atenção à infraestrutura, 

alimentação e valorizar o trabalho dos professores. 

Esporte é vida. E promover a participação de todos e implantar 

modalidades esportivas amadoras também é cuidar desta área tão importante. 

O planejamento permite viabilizar uma das melhores estruturas para a prática 

de atividades esportivas, formar atletas, e descobrir talentos. Trabalhar para 

oferecer lazer e diversão ao cidadãos de Diadema. 

A Assistência Social como política de consolidação, ainda exige o 

enfrentamento de importantes desafios. A proposta de governo é fazer valer o 

que preconiza essa importante política e garantir atendimento de qualidade a 

todas as famílias que dela necessitam, propondo o desenvolvimento e a 

continuidade de formas inovadoras e criativas na sua implementação, gestão, 

monitoramento, avaliação e informação. 

1.1. PROXIMIDADE E EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE 

 Implantação de uma Agência Anticorrupção: uma equipe de auditores 

independentes que fiscalizará todas as secretarias e contratos da 

gestão. O projeto evitará fraudes, desvios e superfaturamentos em 

relação aos débitos dos municípios. 

 Melhorar a Administração Digital: equipar a administração com 

instrumentos tecnológicos modernos para facilitar a interação entre 



gestão e população. Disponibilizar um canal aberto para reclamações, 

dúvidas, ferramentas e serviços on-line, via web e aplicativo de celular. 

As medidas vão desburocratizar e aumentar a eficiência, além de dar 

transparência aos serviços públicos oferecidos ao cidadão; 

 Valorização dos Servidores Público: melhorar as condições de trabalho 

do Servidor Público Municipal, com a implantação de políticas de 

Recursos Humanos, baseadas na meritocracia, ou seja, na valorização 

do funcionário e na satisfação do munícipe. A participação direta dos 

funcionários públicos, na indicação de 5% dos cargos comissionados, 

fortalece a mesa de negócios e o espaço de diálogo entre a 

administração e servidores. Além disso, a capacitação contínua destes 

colaboradores resulta em melhor desempenho e em atendimento de 

qualidade para atender as demandas de cada cidadão; 

 Institucionalização de captação de recursos: aprimorar as estratégias de 

captação de recursos e o monitoramento dos recursos operacionais 

relativos aos convênios federais e estaduais, bem como parcerias 

público-privadas. Para isso será formada uma equipe de especialistas, 

incluída no quadro de funcionários, para buscar estes recursos, elaborar 

projetos e levantar as documentações exigidas; 

 Aproximar as pessoas da administração. Instituir e aprimorar os 

conselhos gestores para os equipamentos públicos municipais com a 

participação de usuários, trabalhadores e gestores, articulando as 

diversas áreas governamentais para atuação nos bairros, com auxílio de 

ferramentas tecnológicas para elaborar orçamentos participativos digital; 

 Valorizar as comunidades religiosas: ampliar os canais de diálogo, de 

forma permanente, com as comunidades religiosas e estabelecer 

parcerias para desenvolvimento de ações e serviços que possam 

contribuir para a coletividade, além de promover a cultura do respeito a 

todas as formas de religião, crenças, cultos ou fé; 

 Dar transparência à administração: implementar o Observatório de 

Políticas Públicas para a produção de informações e orientação das 

ações do conjunto do Governo. Um gerenciamento baseado nas 

informações e indicadores de desempenho. Além disso, estabelecer um 



guia de serviços com prazos e procedimentos pré-definidos para sua 

execução. 

 

1.2. SAÚDE: HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE 

 Garantir a humanização da saúde: consolidar uma rede de atenção 

básica que cuide dos cidadãos de forma humanizada, qualificada e com 

resolutividade. Trabalhar para que 100% das unidades de saúde e 

hospitais garantam o padrão de excelência. Para isso, um gerente de 

humanização será capacitado para gerenciar conflitos e promover uma 

política amigável para com os cidadãos; 

 Descentralização dos atendimentos de emergência: promover e manter 

o atendimento 24h na UBS do Eldorado; UBS do Paineiras; 

 Ampliação da rede de especialistas: promover um centro de 

especialistas no Quarteirão da Saúde, que atenderá através da 

telemedicina nas UBS as demandas básicas de especialistas. 

 Contratação de médicos: e demais profissionais de saúde, assim como 

imediata reposição, quando necessário. Implementar a política de 

valorização e capacitação permanente para os colaboradores. Trabalhar 

em cooperação com as instituições formadoras de profissionais da área; 

 Garantir o fornecimento de medicamentos básicos: aprimorar a 

assistência farmacêutica na rede de cuidados, implementar o uso de 

receituário eletrônico; incentivar o uso racional de medicamentos e 

garantir o fornecimento ao acesso aos medicamentos básicos; 

 Garantir uma rede de saúde conectada: implantar um sistema de 

marcação de consultas e exames via internet e aplicativos de celular. 

Informatizar os prontuários e o Cartão SUS em toda rede da saúde, 

além de atuar para modernizar e agilizar o atendimento ao cidadão; 

 Ampliar a oferta de exames: exigir do Governo do Estado o cumprimento 

da programação de serviços pactuada como os municípios, para garantir 

acesso à consultas, exames e cirurgias nos hospitais estaduais Mário 

Covas e Serraria; 



 Ampliar o SAMU: duplicar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) na cidade para promover melhorias no socorro à população nos 

casos de urgência e emergência; 

 Ampliar a oferta da medicina alternativa: duplicar o número de consultas 

de medicina alternativa como homeopatia, acupuntura, fitoterapia, tai-

chi, etc; 

 Reformar o Instituto Médico Legal (IML) e o Cemitério Municipal: 

melhorar o transporte sanitário, com aquisição de mais veículos e 

capacitação dos profissionais; 

 Reestruturar a rede de saúde mental: e promover acolhimento aos 

alcoólatras e usuários de drogas. 

  

1.3. SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA A POPULAÇÃO DE 

DIADEMA 

 Integração da inteligência dos Órgãos de Segurança: Implantar um 

programa, por meio do qual toda a ação de inteligência, tecnologia da 

informação e comunicação estarão a serviço da população por meio de 

ações integradas, planejadas, mensuradas e analisadas, com os 

diversos órgãos de segurança pública do País; 

 Reestruturar o videomonitoramento integrado: em toda a cidade, 

inclusive com possibilidade de fornecimento de imagens para 

dispositivos móveis, nas viaturas das forças policiais, em tempo real, 

para a prevenção criminal, salubridade e tranquilidade pública; 

 Implantar ações para o aumento da percepção e sensação de 

segurança: incremento de ações de sensação de segurança urbana 

(ASSU), e entre elas, destacam-se: a) Projeto Radar, sistema integrado 

entre os bancos de dados da segurança pública e o vídeo 

monitoramento que detecta veículos furtados e roubados, com 

comunicação imediata as viaturas próximas. b) Operação Presença, 

viaturas estrategicamente posicionadas, para coibir a ação de 

criminosos; c) Rondas Escolares e Ostensivas, viabilizar através de 

convênios com a PM e a reestruturação da GMC viaturas e efetivo para 

a viabilização das rondas. 



 Combate aos pancadões: a ação de combate deve ir em duas frentes, 

preventiva e ostensiva. Preventiva disseminando a cultura de paz e 

políticas públicas e conscientização aos jovens através da cultura, lazer 

e esporte e ações de inteligência integrada. Tratando-se de um 

ambiente favorável ao consumo de drogas e perturbação do sossego, o 

posicionamento das forças policiais será estratégico pontos de 

ocorrência, com instalação de videomonitoramento em pontos viciados. 

A ação ostensiva se baseia na estruturação e condições de trabalho da 

GCM, suporte integral aos envolvidos, intenso treinamento para 

minimização dos efeitos colaterais no confronto e desenvolvimento de 

mapas e roteiros estratégicos. 

 Valorização, ampliação e humanização da Guarda Municipal: ampliar o 

efetivo da GCM em 0,1% da população. Implementar uma política de 

valorização através do plano de cargo e carreira, além da capacitação 

permanente para os colaboradores da segurança. Focar no 

desenvolvimento técnico-profissional dos integrantes da Guarda 

Municipal, por meio de intercâmbio, fornecimento de cursos, melhores 

práticas disponíveis e troca de “know-how” entre as diversas instituições 

de segurança pública do mundo; Tornar a GCM mais próxima da 

população, com o trabalho voltado à cultura de paz e inclusão social, 

para reconhecer o jovem como peça fundamental e atuar com foco na 

prevenção. 

 Descentralização da GCM: com Inspetorias Regionais, em um total de 

três na cidade, a fim de facilitar o planejamento de ações integradas; 

 Construção dos PISP: unir em um só local - Polo Integrado de 

Segurança Pública - os Órgãos de Segurança Pública – Companhia da 

PM, Delegacia de Polícia e Inspetoria Regional da GCM; 

 Ações integradas da GCM com outros departamentos: realizar ações 

integradas da GCM com áreas de educação, esporte, cultura e 

desenvolvimento social para priorizar o atendimento à juventude. Este é 

o caminho para ajudar a diminuir situações de vulnerabilidade e auxiliar 

no combate ao uso de drogas e prevenção da violência. 

 



1.4. EDUCAÇÃO QUE OLHA PARA O FUTURO 

 Aumentar as vagas em creches: atender à uma necessidade primordial 

da cidade e ampliar o número de vagas para as crianças de 0 a 3 anos, 

através de creches conveniadas; 

 O jovem no mercado de trabalho: Expandir as vagas nos cursos 

profissionalizantes oferecidos no Florestan Fernandes e negociar esta 

expansão com outras instituições estaduais e federais da cidade, para 

contemplar as verdadeiras vocações profissionais do município e 

implementar uma visão tecnológica. Criar um Programa de Educação 

voltado ao Mercado de Trabalho para adolescentes entre 14 a 17 anos. 

Desenvolver ações de cooperação entre universidades, empresas e 

poder público; 

 Potencializar os recursos tecnológicos: melhorar o acesso à informação 

com a modernização das salas de informática, cursos na área de 

tecnologia e garantir o acesso à internet banda larga em todas as 

unidades escolares; 

 Implantar uma escola modelo com jornada ampliada: proporcionar o 

acesso às diferentes linguagens esportivas, artísticas e culturais em 

período integral; 

 Uniformizar o conteúdo de ensino na Rede Municipal: trabalhar na 

reestruturação, com participação da comunidade de educação, do 

currículo de conteúdo de ensino na rede municipal e outras metas 

exigidas no plano nacional de educação; 

 Valorização dos profissionais da educação: capacitar os educadores e 

demais profissionais. Ampliar os canais de comunicação e informação 

das ações da Secretaria com profissionais da educação, alunos e 

comunidade. 

 

1.5. CULTURA E LAZER: ALEGRIA PARA A VIDA DAS PESSOAS 

 Reativar e melhorar os centros culturais: olhar com atenção, 

principalmente, aos centros localizados nas periferias e ampliar a oferta 

de atividades e cursos profissionalizantes; 



 Promover atividades de lazer: em cada região da cidade, principalmente 

nos parques e praças, para proporcionar qualidade de vida ao público de 

todas as idades. 

 Calendários contínuo de ações: nas diversas linguagens artísticas e 

manifestações culturais por meio de festivais, mostras, festas, feiras, 

programas musicais e exposições. Ampliar o diálogo e parcerias com 

artistas locais, produtores e grupos culturais para desenvolver projetos 

que desenvolvam pesquisas sobre linguagens artísticas e culturais; 

 Fortalecer o intercâmbio entre as diversas culturas: presentes na cidade, 

principalmente com os migrantes, imigrantes e culturas populares 

tradicionais. 

 

1.6. ESPORTE E DIVERSIDADE 

 Valorizar o esporte amador por meio de realização de um calendário 

esportivo diversificado. Ampliar a promoção de diferentes torneios e 

campeonatos, estimulando as ligas e entidades esportivas a desenvolver 

ações voltadas ao esporte comunitário; 

 Garantir o acesso os centros esportivos e campos da cidade: 

desburocratizar a prática esportiva em todas as unidades da rede 

municipal, com agendamento e liberação via web e aplicativo de celular. 

Para qualificar a gestão dos equipamentos esportivos, focar na 

modernização da administração, programação e manutenção; 

 Escolas amigas da comunidade:  criação de um projeto para utilização 

dos espaços da rede municipal durante período de férias escolares, 

voltado para as práticas de atividades esportivas. 

 Valorização os esportes Radicais. Implementar política de esporte 

radicais, construindo pistas de skates e incentivando os jovens a prática 

esportiva; 

 Esportes para deficientes: promoção de práticas esportivas que atendam 

as pessoas com deficiência; 

 Parceria com Empresas. Articular com a iniciativa privada o 

financiamento do esporte de alto rendimento. 

 



1.7. INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO 

 Fortalecimento do banco de alimentos e restaurante populares: com 

estímulo a parceria público-privada na captação de alimentos e 

ampliação do número de almoços/cafés da manhã. 

 Implantação de Centros de Convivência: atuação com políticas de 

formação e inclusão dos jovens na vida social e no mercado de trabalho. 

Fortalecimento dos vínculos de convivência familiar e comunitária para 

as crianças/adolescentes em territórios de alta vulnerabilidade social. 

Ações de educação sexual para jovens e familiares, com foco na 

prevenção da AIDS/DST e a gravidez precoce e indesejada; 

 Garantir os direitos das mulheres: investimento na qualificação 

profissional das mulheres em funções predominantemente masculinas 

(ex: marcenaria e construção civil) e em atividades em novos nichos, 

com políticas para sua inserção no mercado de trabalho; 

 Ampliar as hortas comunitárias: objetivo de realizar atividades 

educativas e geração de renda no território; 

 Compromisso com os deficientes físicos: com mais políticas públicas e 

garantia do exercício de seus direitos; 

 Inclusão das pessoas em situação de rua: criação de projetos vinculados 

à coleta seletiva; trabalho e resgate da dignidade dessas pessoas. 

  

2. DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO 

Nos próximos quatro anos, Diadema experimentará a organização que não 

viveu nos últimos 40 anos. Certamente, a cidade será uma das metrópoles do 

futuro e referência nacional em vários setores da economia e políticas públicas. 

O crescimento deve ser amparado por uma estrutura urbana que lhe dê 

sustentação, e este é o desafio de governo: construir e manter uma cidade 

melhor para cada morador. 

Entre as características comuns de cidades inteligentes, está a aplicação de 

soluções eficazes e sustentáveis para o desenvolvimento do trânsito, 

mobilidade urbana e engenharia de tráfego está entre as prioridades; 



Humanização do trânsito: implementação de um amplo programa educativo, 

com orientação para crianças, jovens e adultos de todas as idades, com o 

objetivo de resgatar valores de respeito e solidariedade no trânsito e de reduzir 

acidentes. 

Habitação: ter um local seguro, confortável e digno para viver com sua família é 

o sonho e direito dos cidadãos de Diadema. É ter a garantia de que os filhos 

terão um teto e amparo para seguir suas vidas. 

Regularização fundiária: trabalho para titulação das famílias que residem em 

áreas não legalizadas e intensificação das construções de novas unidades 

habitacionais para reduzir o déficit habitacional do município. 

2.1. MANUTENÇÃO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA: 

 Promover melhoria dos espaços urbanos: e ações para o meio 

ambiente, conservação e limpeza e da qualidade de todos os serviços. 

 Manutenção atuante e constante: de todos os equipamentos públicos, 

bocas de lobo e rede viária. Criação de programas eficientes e 

planejamento de recapeamento e tapa-buraco, com participação dos 

munícipes através do aplicativo de celular e via web. 

 Levar os equipamentos de saúde e educação ao Sítio Joaninha: 

melhorar a qualidade de vida e dignidade aos moradores da região. 

 Ampliação e melhora da Rede de Iluminação: eliminar os pontos escuros 

da cidade através da extensão da rede de iluminação pública e novos 

padrões de eficiência e design. Implementação de iluminação de led em 

100% da cidade. 

 Exigir eficiência e qualidade das prestadoras de serviço: fiscalização de 

todas prestadoras de serviço do município, principalmente no 

fornecimento de energia, água e telefonia; 

 Manutenção nos prédio públicos: reforma dos prédios públicos 

municipais, como teatros e monumentos. Viabilizar parcerias público-

privadas. 

  

 



2.2. HABITAÇÃO E DIGNIDADE ÀS FAMÍLIAS: 

 Combater o déficit habitacional:  investir na captação de recursos 

federais e estaduais para construir novos conjuntos habitacionais de 

interesse social. Coibir a venda irregular de unidades habitacionais 

viabilizadas pela Prefeitura. Buscar parcerias com instituições sem fins 

lucrativos e clubes de serviço para ampliar a oferta de moradia às 

famílias de baixa renda; 

 Integrar ações da política habitacional: integração às ações estratégicas 

de desenvolvimento urbano, transporte e mobilidade saneamento e meio 

ambiente. Induzir investimentos privados em áreas específicas de 

interesse do município de forma a ordenar o crescimento e enfrentar os 

problemas urbanos; 

 Regularização Fundiária: dar andamento ao processo de regularização 

fundiária, com prioridade em assentamentos em área de mananciais. 

Assessorar tecnicamente entidades associativas como agentes 

promotores do processo de regularização fundiária; 

 Implantar Mobiliário Urbano: objetivo de qualificar os espaços públicos e 

os instrumentos urbanísticos que levam à devida utilização dos imóveis 

urbanos vazios, subutilizados ou abandonados. 

  

2.3. EFICIÊNCIA E QUALIDADE NO TRÂNSITO E TRANSPORTE: 

 Implantar infraestrutura para integração modal: com bicicletários nas 

estações de conexão do transporte coletivo e principais pontos de 

parada. Aprimorar as políticas públicas e formas de controle para 

melhoria dos serviços de táxi, fretamento e transporte escolar; 

 Garantir máxima eficiência do transporte coletivo: readequar os horários 

de funcionamento e intervalos de todas as linhas de transporte coletivo. 

Aprimorar o sistema integrado de monitoramento, controle e 

comunicação e capacitar e qualificar motoristas e cobradores de 

transporte coletivo e operadores de trânsito; 

 Implementar soluções de engenharia de tráfego: e operação do trânsito, 

a fim de promover prioritariamente segurança e a fluidez, além de 



readequar o sistema semafórico inteligente nas principais vias da 

cidade; 

 Melhorar a sinalização viária da cidade: olhar especial para os 

deficientes físicos e idosos. Adequar rampas de acesso para portadores 

de deficiência, melhoria de calçadas, implantação de gradis, instalação 

de semáforos para veículos e para travessia de pedestres e reforma dos 

já existentes, além de barreiras e defensas; 

 Elaborar o Plano Diretor de Transporte Urbano: bem como o Plano 

Diretor de Cargas Perigosas, o Plano de Capacitação dos Funcionários 

do Sistema de Transporte, o Plano de Segurança de Trânsito, além de 

cursos de capacitação periódicos, aquisição de softwares e 

equipamentos; 

 Aprimorar o programa de educação no trânsito: desde a pré-escola até 

formação dos condutores na autoescola, assim como, o programa 

Travessia Segura, para conscientização de motoristas e pedestres sobre 

a correta utilização das faixas de pedestres. 

 

3. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE 

Diadema é a 14ª economia do Estado de São Paulo (Secretaria Estadual da 

Fazenda/2010) e a 41ª economia do Brasil (IBGE 2008). O PIB – Produto 

Interno Bruto per capita (SEADE 2010) é de R$ 29.169,04 e o Rendimento 

Médio do trabalhador formal é de R$ 2.141,85. 

O incentivo ao empreendedorismo acontecerá com geração de trabalho e 

renda por intermédio da criação de novos empreendimentos solidários, 

especialmente aqueles associados à economia criativa. Dar subsídios às 

empresas e fomentar a mão de obra voltada para a vocação da cidade, além 

de informar e orientar os empreendedores, para aperfeiçoamento dos serviços 

de apoio e ampliação das parcerias, com o objetivo de facilitar o acesso ao 

crédito e mercados. 

 



3.1. OPORTUNIDADES, RENDA E TRABALHO PARA TODOS: 

 Estimular a geração de trabalho e renda: mediante a criação de novos 

empreendimentos solidários, especialmente aqueles associados e 

economia criativa. Consolidar incubadoras de cooperativa de 

empreendimentos solidários. E, principalmente, estimular a cadeia 

produtiva voltada ao mercado da reciclagem como forma de geração de 

empregos e renda; 

 Resgatar a central de trabalho e renda: retomar como ponto de encontro 

entre o trabalhador em busca de uma recolocação, e as empresas que 

buscam um profissional. Disponibilizar infraestrutura com profissionais 

de recursos humanos que ajudaram na capacitação deste trabalhador; 

 Atrair mais empresas: tornar mais favorável o ambiente às empresas 

criativas, inovadoras e geradoras de empregos qualificados. 

Desenvolver projetos de intercâmbio com Universidades, ONGs e 

instituições afins, para fomentar ações de desenvolvimento com 

entidades nacionais e internacionais, e facilitar o acesso ao crédito e 

mercados, além de divulgar as potencialidades do município e atrair 

novos investimentos; 

 Parceria com o segmento empresarial. Criar uma agência visando 

orientar e informar os empreendedores, aperfeiçoando os serviços de 

apoio, principalmente ao pequeno e médio empreendedor. Com acesso 

fácil via telefone, web e aplicativo de celular. 

 Valorizar os centros comerciais dos bairros: criar condições de 

segurança e infraestrutura aos comércios locais, para estimular a 

promoção de eventos relacionados a datas comemorativas como o 

natal, dia das mães, dia dos namorados e dia das crianças; 

 Criar um observatório de desenvolvimento econômico: levantamento de 

informações das indústrias e comércios de Diadema, para analisar e 

organizar informações e estatísticas sobre as atividades econômicas do 

Município. Promover, desta maneira, um planejamento estratégico de 

curto, médio e longo prazos, articulados às ações regionais e 

metropolitana. 

  



4. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Para ser uma cidade sustentável, Diadema precisa se alinhar às 

recomendações ambientais. No radar está a gestão dos recursos hídricos, 

arborização urbana, gerenciamento dos resíduos sólidos, saneamento 

ambiental e construção de espaços ambientais de lazer. 

O município precisa avançar e inovar através da reciclagem dos materiais e da 

energia, uso de tecnologias limpas, educação ambiental, bem como por meio 

das regras de proteção ambiental e fiscalização. 

Sem os cuidados necessários com o meio ambiente, o ser humano vive menos 

e a economia não se desenvolve da maneira adequada. É por essa razão que 

a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente estão entre as prioridades. 

4.1. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE: 

 Implantação da coleta seletiva: promover a capacitação profissional de 

catadores e inserção no mercado de trabalho, promover a construção de 

cooperativas e centros de triagem. Apoiar a implementação da logística 

reversa (recolhimento de pneus, pilhas e óleo lubrificante, entre outros) 

junto às empresas. Defender a elaboração do Plano Regional de 

Resíduos Sólidos; 

 Ampliar a rede de Ecopontos e o programa de cata-entulho: implantar 

novos Ecopontos em cada região da cidade, com entrega voluntária e 

intensificar a coleta de entulhos nos bairros. Trabalhar em fiscalização 

rigorosa os infratores e implantar programa de recuperação de resíduos 

da construção civil, com implantação de usinas de triagem e 

beneficiamento; 

 Criação do programa de poda e revitalização do verde: atender as 

demandas de corte de grama e poda de árvores. Levantamento Arbóreo, 

com manutenção preventiva nas árvores cadastradas, parques e praças. 

Articular criação de banco de áreas verdes para plantios 

compensatórios; 

 Reduzir os alagamentos e inundações: criar carteira de projetos para 

captar mais recursos de fontes externas para diminuir as manchas de 



alagamentos e inundações. Criar gestões junto ao governo do Estado 

para ampliar o número de postos de coleta de dados da rede telemétrica 

do sistema de prevenção e monitoramento de enchentes. Monitorar as 

limpezas dos piscinões e executar preventivamente a limpezas de todas 

as bocas de lobo. 

 Atenção às áreas de mananciais: principalmente a represa Billings que 

margeia o bairro do Eldorado, e promover ações em conjunto com 

outras esferas de poder para  

 Cuidado com os PETs: implantação de um espaço de lazer, e contar 

com parcerias público-privadas, para restabelecer feiras de doações de 

animais, atendimentos clínicos, e a implantação de forte programa de 

castrações e programas de vacinação contra raiva. 


