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1 – INTRODUÇÃO                  
  

Diadema tem alternativa, para voltar a ser a cidade da gente, 

caminhando para frente, não pensando somente no futuro, mas garantindo 

um presente digno a todos os diademense.  

 

Neste sentido, sabemos que o caminho será de desafios e árduo. 

Mas também sabemos que com trabalho, competência, transparência, é 

possível fazer uma Diadema melhor. 

 

Para isto, contaremos além do planejamento estratégico, e da 

construção de mecanismos voltados para a executabilidade de politicas  

públicas, com a integração de todos os setores do Poder Público com os 

Munícipes.  

 

Assim a presente proposta, tem como objetivo apresentar nossos 

objetivos os quais farão parte de nossa governabilidade.  

 

Ainda, gostaríamos de agradecer a todos que de forma 

democrática e contributiva colaboraram com a construção do presente 

plano de governo.  

 

Adiante, passamos a apresentar textualmente o Plano de 

Governo, iniciando com nossas BANDEIRAS de forma sintetizada, seguidas 

das propostas de governo para construirmos os alicerces para transformação 

da nossa cidade.  
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2 – NOSSAS BANDEIRAS 

 

✓ SAÚDE 

 

- PROGRAMA AQUI TEM SAÚDE – Que contará com a reorganização e 

reestruturação de toda a REDE DE SAÚDE, com o fortalecimento nos atendimentos 

da UBS, com Médico para todos, remédios, informatização do sistema; 

Fortalecimento de PSF – Programa da Saúde da Família; Valorização dos 

profissionais da rede de saúde e das ACS – Agente Comunitária de Saúde;  

- Criação do CEM - CENTRO DE ESPECILIADADES MÉDICAS;  

- Implantação do PROGAMA REMÉDIO EM CASA – Programa que consistirá na 

entrega de Remédios Domiciliar; 

- Implantação do PROGRAMA VIDA - Implantação dos atendimentos HUMANIZADO;  

- Implantação de Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos;  

- Criação do CESM – Centro de Especialidades da Mulher;  

- Reforma do Hospital Público Municipal;  

- Implantação de um Hospital Infantil com UTI PEDIATRICA;  

- Implantação do Programa PID - Programa de Internação Domiciliar;  

- Implantação de 04 UPAS na Cidade;  

- Programa Transporte VIDA  

- Implantação do Hospital Veterinário Municipal. 

 

✓ HABITAÇÃO 

- PROGRAMA CONQUISTAR – Que contará com a elaboração e informatização do 

cadastro de moradia municipal; Criação de bancos de terras e produção de novas 

moradias; 

- AÇÃO REVITA: Que contará com ações de Urbanização, Reurbanização, 

Revitalização e Manutenção dos Núcleos Habitacionais; 

- PROGRAMA MORAR LEGAL – Que consistirá no Fortalecimento do Programa de 

Regularização Fundiária (das áreas públicas e privadas abrangendo, núcleos, 

loteamentos e bairros);  

- Atendimento das famílias das áreas da ECOVIAS – com a construção das unidades 

do Diadema “N” e “O”, em parceira com o Governo do Estado;  

- Criação do PROGRAMA PODE ENTRAR – que consistirá na criação de programa de 

apoio aos condomínios residenciais que atendem famílias com renda de 0 até 03 

salários mínimo;  

- Fortalecimento dos Canais de Participação Popular e Fundo Municipal de 

Habitação Popular – FUMAPIS;  

-  
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✓ MANUTENÇÃO DA CIDADE 

 

- CENTRAL DA LIMPEZA – atendimento direto da população através de número 

telefônico, que atenderá a solicitação dos moradores para recolhimento de 

entulhos, móveis velhos etc.; 

- PROGRAMA DIADEMA SEMPRE LIMPA – implantação de departamento que 

disponibilizará de forma REGIONAL de equipes de trabalho para realização de 

manutenções das ruas, calçadas, praças, buscando o atendimento destas 

demandas com mais agilidades.  

 

 

✓ EDUCAÇÃO 

- Ampliação da jornada de atendimento das creches; 

-Diminuir os problemas da falta de vaga nas creches: Com Ampliação e retomada 

dos Convênios com terceiro setor e setor privado; Projeto Creche Solidária (Pró-

Creche); Programa Creche Empresa Parceira;  

- Construção do CIEPS (Centros Integrados de Educação Pública); 

- Transformação das EMEB em Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI, 

escola em período integral com aplicação de atividades multidisciplinares;  

- Manutenção, reformas e zeladoria dos prédios escolares municipais com a 

instituição das APMM – Associação de Pais e Mestres Municipal; 

- Projeto Amigos da Escola; 

- Projeto Escola Aberta;  

- Implantação do TEG (Transporte Escolar Gratuito);  

- Reestruturação do CAIS (Centro Apoio a Inclusão Social); 

- Criar Rede de Apoio (Secretaria de Saúde); 

- Parceria para formação de professores – UNIFESP – FAD; 

- PROGRAMA JOVEM TEM FUTURO – consistirá na descentralização do Florestan 

Fernandes para os bairros; Fortalecimento das ETECs; Proposta de implantação da 

Bolsa Jovem Tem Futuro, que consistirá na ajuda financeira aos jovens que 

frequentarem com regularidade os cursos fornecidos pelo Florestan Fernandes e 

outras entidades parceiras; Implantação de parcerias com as indústrias, comércios, 

e demais setores da economia para assegurar o PRIMEIRO EMPREGO para os jovens; 

- PROGRAMA REQUALIFICA – consistirá no programa de requalificação profissional 

aberto para todos os moradores da cidade, par atualização profissional para as 

novas tecnologias e profissão do mercado de trabalho;  

- Criação da Função Coordenador Setorial de Arte e Educação Física; 

- Implantação do Psicólogo com formação em gestão de emoção; 

 

✓ SEGURANÇA 

- Implantação do Centro de Operações Integradas – COI; 

- Projeto Segurança Inteligente; 
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- Implantação do Programa Guarda nos Centros de Bairro – programa consistirá na 

intensificação da presença da Guarda Municipal nos centros dos Bairros;  

- Implantação do Programa Guarda Cidadã – Consistirá na presença da Guarda 

Municipal, nas Escolas, Creches, UBS e demais equipamentos públicos municipais;  

- Valorização Profissional e Modernização da Guarda; 

- Implantação da Operação Delegada; 

- Ampliação e fortalecimento do Programa Vizinhança Solidária;  

- Reorganização do centro de monitoramento municipal;  

 

✓ ASSISTÊNCIA SOCIAL 

- Fortalecimento das Políticas de Assistência Social e Cidadania: com implantação 

do PROJETO CUIDAR - voltado aos idosos, com ação multidisciplinar na área da 

saúde, terapias, jurídico; PROJETO INTEGRA DIADEMA – voltado as pessoas com 

deficiência física com ações multidisciplinar nas áreas da saúde; educacional; 

acessibilidade e mobilidade; profissional; PROJETO ABRIGO DO BEM – reestruturação 

dos abrigos para pessoas de situação de ruas, com ações multidisciplinares com a 

finalidade de resgatar a dignidade das pessoas. 

- Incentivo do trabalho em REDE com a integração da SACS, RECAD e dos 

Conselhos Municipais e Terceiro Setor e demais secretarias;  

- Criação da Federação das Entidades Assistenciais de Diadema - FEAD; 

- Ações voltadas para a Captação de recursos oriundos do Imposto de Renda 

Pessoa Física e Pessoa Jurídico;  

 

✓ ESPORTE 

 - Oportunizar e democratizar a prática de todas as modalidades esportivas; 

- Incentivo a Corridas na cidade de Ciclismo e Atletismo; 

- Incentivo na utilização das ciclovias;  

- A Implantação de Escolas de esportes: basquetebol, voleibol, handebol, futsal, 

dama, xadrez, lutas: jiu-jitsu, karatê, capoeira, patins e outras; 

- Implantação dos jogos e torneios amadores em todas as regiões; 

- Reestruturação dos Projetos Esportivos: Danço e Brinco para ser Feliz; Projeto 

Mulheres em Movimento; Projeto Caminhando Bem; Projeto Água é Vida; 

- Transparência da Gestão Esportiva - Reestruturação do Conselho Municipal do 

Esporte; 

- Criação da SUPERLIGA dos Esportes. 

 

 

✓ CULTURA 

 - Resgatar o Reconhecimento Cultural de Diadema; 

- Construção do Centro de Tradições Nordestinas (CTN); 

- Criação do Centro Digital das Memórias de Diadema;  

- Integração das Oficinas de Arte nas Escolas Municipais; 

- Instituir A Virada Cultural no nosso Município; 
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- Implementar as Feiras Gastronômicas na nossa Cidade; 

- Resgatar e viabilizar as ações artísticas e culturais contidas no Plano Municipal 

Decenal (2012 – 2021); 

- Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura;  

 

✓ SEGURANÇA ALIMENTAR 

 - Distribuição de alimentos de forma confiável, constante e com regras 

transparentes (banco de alimentos);  

- Fortalecimento dos empreendedores na área alimentar, diminuindo a burocracia 

e o tempo para conceder licenças para abertura do negócio próprio;  

- Abertura de novas unidades do BOM PRATO, por meio do convenio com Governo 

Estadual para atender as demais regiões, assegurando a boa qualidade das 

refeições populares servidas em Diadema; 

- Produção de alimentos saudáveis em espaços abandonados para gerar trabalho 

e renda (hortas comunitárias); 

- Trabalhar para a cidade de Diadema se tornar referência em toda a Região do 

Grande ABC como polo gastronômico em culinária nordestina e demais, atraindo 

público de todas as cidades do entorno para se alimentarem nos empreendimentos 

da cidade; 

- PROGRAMA COMER BEM – VIVER BEM - acesso à orientação frequente e 

informações variadas para aumentar a saúde da população. 

 

✓ DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 - Resgate e valorização dos setores que compõem o Polo Industrial de Diadema; 

- SALA DO EMPREENDEDOR – SEMP - Criação do departamento de auxílio à 

importação e exportação dos insumos da cadeia produtiva da cidade de 

Diadema; orientações para os empreendedores na abertura, regularização fiscal, 

contábil, jurídica; Regulamentar a aplicação da Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa e implantar o Sistema Integrado de Licenciamento (SIL); Implantação de 

departamento para desenvolvimento do terceiro setor e economia solidária na 

cidade;  

- Reabertura da Central do Trabalhador; 

- Reestruturar os Centros Comerciais e Gastronômicos; 

- Ampliar as feiras noturnas; 

- Criar o Banco de Imóveis comerciais para investidores e empreendedores; 

- Organizar feiras e eventos setoriais para estimular os negócios e o desenvolvimento 

empresarial; 

- Implantação em parceria com universidades, faculdades, empresas e organismos 

internacionais o polo tecnológico. 

- DIADEMA ONLINE – implantação de redes públicas de internet, em espaços 

abertos e todos equipamentos públicos.  
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✓ TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 

- Negociar com o Governo do Estado o fim da integração nos terminais da Cidade;  

- Replanejamento das rotas e itinerários para aumento dos pontos de integração; 

- Ampliação do Transporte Público para PNE (Portadores de Necessidades 

Especiais); 

- Ampliar ações de Educação no Trânsito; 

- Implantação de ciclofaixa com conexão aos parques e com os terminais e 

criação bicicletários; 

- PROGRAMA VIA RÁPIDA - Sinalização de Trânsito Inteligente; 

– Semáforos sonoros e Sistema Braile; 

- Revitalização das calçadas da cidade com adaptação para Portadores de 

Necessidades Especiais. 

 

✓ MEIO AMBIENTE 

- Conveniar o município a realizar o Licenciamento Ambiental Municipal. (Plano De 

Licenciamento Ambiental Municipal – Diadema Licencia); 

- Regularização Fundiária Ambiental; 

- Educação Ambiental; 

- Cidade verde e sustentável. 

- Luta pela NÃO IMPLANTAÇÃO DA USINA DE LIXO.  
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3 – PROPOSTAS DE GOVERNO 

3.1 – Saúde 

 

A nossa proposta de governo preza por uma gestão técnica, 

coesa e acima de tudo “Qualitativa”, em uma das pastas de maior 

importância para a cidade, que é a da “Saúde”. Portanto, é inadmissível 

qualquer indicação de viés apenas político, sem que  haja no indicado ao 

cargo, extrema capacidade técnica e Especialização em “Saúde Pública” e 

administração Hospitalar, tendo como base as seguintes propostas:  

 

✓ Programa Aqui Tem Saúde – Programa contará com o trabalho na 

reorganização e reestruturação de toda a REDE DE SAÚDE, com o 

fortalecimento nos atendimentos da UBS; com Médico para todos, 

remédios, informatização do sistema; Fortalecimento de PSF – Programa da 

Saúde da Família; Valorização dos profissionais da rede de saúde e das ACS – 

Agente Comunitária de Saúde; 

 

✓ Criação do CEM – Centro de Especialidades Médicas – A proposta e se 

utilizar dos equipamentos existentes na cidade, dando a estes função 

especifica com a criação do Centro de Especialidades Médicas, 

agilizando assim o acesso ao atendimento dos munícipes a exames, 

consultas.  

 

✓ Implantação do Programa Remédio em Casa – A proposta é que 

através da integração e informatização da REDE DE SAÚDE, aqueles 

pacientes que necessitam de um cuidado especial, possam receber 

seus medicamentos em casa.  

 

✓ Implantação do Programa Vida – A proposta consisti na humanização 

do atendimento aos pacientes e seus familiares, quando este estiver 

internado e/ou em tratamento na rede de saúde da cidade.  

 

✓ Implantação do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos – A 

proposta consisti na abertura de centro de reabilitação de 

dependentes químicos, com ações multidisciplinares capazes de 

reabilitar e reinserir o indivíduo ao convívio social.  
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✓ Criação do “CESM” – Centro de Especialidades da Saúde da Mulher, 

unidade voltada à acuidade específica da saúde “Integral da 

mulher”. A unidade contará com atendimento ambulatorial 

preventivo, curativo, exames dos mais diversos, a encaminhamentos 

voltados a procedimentos cirúrgicos de média a alta complexidade, 

de acordo com a avaliação de cada especialidade. 

 

✓ Reforma do HM – Hospital Municipal de Diadema, mediante a 

avaliação estrutural integral, buscando a reestruturação das 

Engenharia Hospitalar e Clínica, com objetivos qualitativos visando 

“Selos de Certificações” mediante a Auditoria que normativamente 

aperfeiçoam e valida a excelência e segurança nos serviços 

assistenciais prestados a saúde.   Viabilizar a implantação de “Leitos de 

UTI Infantil”, onde atualmente só dispõe de leitos de UTI adulto, dando 

melhor suporte e seguridade para as nossas crianças em nível de alta 

complexidade, sem depender somente de vagas externas dos 

sistemas reguladores do Estado. 

 

✓ Implantação de um Hospital Infantil com UTI Pediátrica - A proposta 

visa implantar no município o Hospital Infantil com atendimento 

também em UTI Pediátrica. 

 

✓ Implantação do “PID” – Programa de Internação Domiciliar – A 

proposta visa implantar programa voltado ao tratamento e acuidade 

do paciente acamado em sua residência, tirando os perigos e riscos 

do ambiente Hospitalar, ambiente na qual é hostil na propagação de 

vírus e bactérias. Além desta seguridade de ser assistido no 

aconchego do lar, a família conta com a visita periódica de uma 

“equipe” com Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, e um agente de 

saúde, onde o paciente é assistido integralmente em suas 

necessidades. Quando diz: “Assistido integralmente”, significa também 

o fornecimento de insumos, equipos para alimentação enteral e 

parenteral se necessário, medicamentos, etc.  

 

✓ Construção de 04 UPAs – Unidade de Pronto Atendimento de Urgência 

e Emergência porte III, 24hs, com o operacional e assistencial 

otimizado, diferenciando do padrão convencional oferecido em 

outros municípios. A unidade de Pronto Atendimento contará também 
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com uma farmácia para retirada de medicamentos 24h, que serão 

fornecidos mediante somente com a prescrição médica da unidade. 

 

✓ Programa Transporte VIDA - Programa consisti na abertura de centro 

de cadastro de veículos particulares de munícipes de Diadema que 

estejam desempregados, para alternativamente prestarem serviço de 

transporte de pacientes.  

 

✓ Implantação de Hospital Veterinário - Proposta consisti na implantação 

de Hospital Veterinário Municipal para o atendimento dos animais, 

assegurando assistência médica curativa e preventiva em tempo 

integral — 24 horas por dia. Bem como, promover o atendimento de   

animais em situações de urgência e emergência.  
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3.2 – Habitação  

 

O Plano de Governo dentro da temática Habitação e 

Planejamento Urbano tem como plataforma principal a Regularização 

Fundiária Urbana (áreas públicas e privadas); a Urbanização e 

Reurbanização por meio de Manutenção de Núcleos Habitacionais e a 

Produção de Novas Moradias; Assessoria em Conjuntos Habitacionais HIS 

públicos e privados; e Valorização e Ampliação dos Centros de Bairros. 

 

 

✓ Programa CONQUISTAR – A proposta do programa consisti na 

elaboração e informatização do cadastro de moradia da cidade, 

com transparência; a criação de bancos de terra e produção de 

novas moradias;  

 

✓ Programa Ação REVITA – A proposta do programa terá como objetivo 

promover nos Núcleos Habitacionais, a Reurbanização, Melhorias, 

Manutenção e a Revitalização destas áreas, que além de buscar 

assegurar a todos munícipe o direito à moradia saudável, terá como 

missão resgatar o orgulho dos munícipes de morar em DIADEMA.  

 

✓ Programa Morar Legal – A proposta do programa e pelo 

fortalecimento do Programa de Regularização Fundiária (das áreas 

públicas e privadas abrangendo, núcleos, loteamentos e bairros);  

 

✓ Atendimento das famílias das áreas da ECOVIAS – Proposta consisti na 

construção das unidades do Diadema “N” e “O”, em parceria com o 

Governo do Estado.  

 

✓ Criação do PROGRAMA PODE ENTRAR – que consistirá na criação de 

programa de apoio aos condomínios residenciais que atendem 

famílias com renda de 0 até 03 salários mínimo; Tal proposta objetiva a 

construção de instrumento jurídico que venha viabilizar ao poder 

público, no atendimento aos moradores de condomínio, a prestação 

de serviços de manutenção e melhorias, acompanhamento social, 

bem como assessoria técnica e jurídico. 

 

✓ Fortalecimento Dos Instrumentos/Ferramentas De Participação E 

Controle Social. - O Programa de Governo tem como proposta dar a 

verdadeira destinação ao FUMAPIS, o qual tem como objetivo 
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principal prestar apoio ou suporte financeiro à consecução da política 

de habitação de interesse social do Município, voltada, 

prioritariamente, à população de baixa renda. (i) Faz parte da 

estratégia do Plano de Governo, como instrumento de participação e 

controle social o Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS 

seguindo diretrizes do Estatuto da Cidade Lei Federal nº 10.257/2001, 

no atendimento às demandas por moradia em nossa cidade. (ii) 

Retorno das conferências e encontros municipais e regionais, para o 

acompanhamento da aplicação das políticas públicas de habitação 

pelo movimento de moradia. (iii) Implantação de políticas de 

economia solidária, também faz parte do Programa de Governo, por 

meio de aplicações de oficinas, cursos, cooperativas etc. 
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3.3 – Manutenção Da Cidade 

 

 A proposta para uma Diadema Melhor, também passa pelo 

compromisso na manutenção da cidade, onde para tanto, nossas propostas 

são:  

✓ Criação da Central da Limpeza – atendimento direto da população 

através de número telefônico, que atenderá a solicitação dos 

moradores para recolhimento de entulhos, móveis velhos etc. 

 

✓ Criação Do Programa Diadema Sempre Limpa – implantação de 

departamento que disponibilizará de forma REGIONAL de equipes de 

trabalho para realização de manutenções das ruas, calçadas, praças, 

buscando o atendimento destas demandas com mais agilidades 
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3.4 – Educação  

 

O Plano de Governo dentro da temática Educação tem como 

plataforma principal: diminuir o problema da falta de vagas nas creches, 

construção do primeiro CEU( Centro Educacional Unificado) e primeiro 

CEMEI ( Centro Municipal de Educação Infantil), manutenção, reformas e 

zeladorias dos prédios escolares, implantação do TEG ( Transporte Escolar 

Gratuito), restruturação da rede de apoio ao CAIS ( Centro Apoio a Inclusão 

Social), investimento em parcerias para a formação dos professores, 

implantação de psicóloga (formada em gestão da emoção) cumprimento 

da lei do 1/3 para todos os professores da rede municipal, abertura de novos 

polos da Fundação Florestan Fernandes e incentivo através de bolsas para 

alunos pesquisadores. 

✓ Ampliação da jornada do atendimento das Creches - A proposta 

consisti na readequação da jornada de atendimento das creches, 

assegurando assim a possibilidade de os pais terem tempo hábil para 

deixar e/ou pegar seus filhos na creche conciliando com o horário de 

trabalho destes.  

 

✓ Falta de Vagas em Creches - O maior problema no ensino infantil entre 

as crianças de 0 a 3 anos, que são atendidas na creche é com 

referência a falta de vagas para todas as crianças que necessitam 

desse atendimento. Portanto é um problema emergencial devemos ter 

eficácia e rapidez para que possamos diminuir esse problema de 

maneira imediata. Para que isso aconteça devemos, primeiramente 

restabelecer e ampliar os convênios com as instituições educacionais 

da cidade que atendam esse segmento, bem como implantar o 

programa creche solidária e creche empresa parceira. (i) Convênio - 

Atualmente, o atendimento é realizado em 18 unidades escolares da 

rede direta e 28 unidades da rede conveniada, somando o 

atendimento de 7.570 crianças, em período integral de oito horas 

diárias. Porém sabemos que cerca de 5 mil crianças não conseguem 

vagas nas 46 unidades escolares que atendem esse segmento, nossa 

proposta seria ampliar o convênio com mais instituições escolares. 

(Fonte: Site da prefeitura Municipal de Diadema – Secretaria da 

Educação). (ii) Programa Creche Solidária - Estabelecer parcerias com 

as escolas da rede privada que atendam crianças na idade escolar 

de 0 a 3 anos (creches) comprando vagas remanescentes nas 
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unidades escolares privadas, para aquelas crianças que não 

conseguiram vagas nas unidades diretas ou conveniadas com a 

prefeitura. (iii) Programa Creche Empresa Parceira - Conforme 

determina o artigo 389, parágrafo 1º. da CLT, todas as empresas que 

trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 

(dezesseis) anos de idade terão local apropriado para a guarda sob 

vigilância e assistência de seus filhos no período de amamentação. 

Nota: Na CLT menciona “mulheres” e não mães, portanto tendo ou não filhos serão 

considerados na somatória das 30 (trinta). Portanto a prefeitura em parceria com 

essas empresas atenderiam os filhos dessas funcionárias, bem como seriam 

destinadas algumas vagas para a comunidade em torno dessa empresa, em 

contrapartida a prefeitura disponibilizaria os professores da rede municipal de 

ensino, bem como, a m esma alimentação que é disponibilizada para os alunos 

atendidos na rede direta. 

✓ Construção do CIEPS (Centros Integrados de Educação Pública)– O 

nosso Plano de Governo tem como prioridade a Educação, buscando 

assim atender os alunos do Ensino Fundamental, sendo assim temos 

como prioridade a construção do primeiro CIEPS da cidade de 

Diadema.  

 

✓ A Transformação das EMEB em - Centro Municipal de Educação Infantil 

- CEMEI – visando o atendimento dos alunos da educação infantil, em 

período integral com aplicação de atividades multidisciplinares;  

 

 

✓ Manutenção, reformas e zeladoria dos prédios escolares - Um dos 

grandes problemas existentes na rede municipal de ensino, algo 

constantes de reclamações tanto dos alunos, pais, responsáveis, 

comunidade escolar e profissionais da educação é com referência 

aos estados deploráveis em que se encontram muitas escolas da nossa 

cidade necessitando de reformas urgentes, manutenção e de 

zeladoria, no qual um dos questionamentos mais frequentes por parte 

de muitos gestores escolares é com referência a centralização dos 

recursos financeiros na Secretaria de Educação de Diadema, tendo 

muitas vezes que a gestão escolar pagar com o próprio dinheiro 

alguns pequenos reparos e consertos nas suas unidades escolares. 

Iremos disponibilizar para a direção escolar uma verba destinada aos 

pequenos reparos, uma vez que hoje isso não existe, e  a direção 

escolar será a responsável pela prestação de contas da mesma.  (i) 
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Estimular o voluntariado através de mutirões, como o projeto que 

existia nas escolas chamado Amigos da Escola, pois sabemos que 

quando os portões da escola são abertos para a comunidade e a 

mesma se sente parte integrante daquele local, a conservação existe, 

também sabemos que existem muitos profissionais de diversas áreas e 

serviços que por prazer, gratidão a escola que estudaram ou que seus 

filhos estudam se oferecem para realizar trabalhos voluntários de 

manutenção e zeladoria do espaço. (ii) Retorno do projeto Escola 

Aberta, pois muitas escolas sofrem vandalismo nos finais de semana e 

trazendo a comunidade para dentro das escolas como falamos 

anteriormente a possibilidade disso diminuir, bem como, a preservação 

e manutenção do prédio será maior. Esse projeto acontece aos finais 

de semana, tendo como responsável pelo espaço um membro da 

comunidade que recebe uma ajuda de custo da prefeitura, 

organizando os espaços e as oficinas que são realizadas através de 

voluntariado, esse projeto já aconteceu na cidade de Diadema e 

como tantos outros foi extinto. 

 

✓ Implantação do TEG ( Transporte Escolar Gratuito) - Iremos adotar o  

TEG sistema de Transporte Escolar Gratuito para as crianças que 

moram a dois quilômetros da escola, que possuam algum tipo de 

deficiência física ou passam por algum tipo de barreira – córregos sem 

ponte adequada, avenidas com muito movimento ou sem sinalização, 

por exemplo. Esse sistema de transporte já existe e funciona muito bem 

nas cidades vizinhas de São Paulo, São Bernardo do Campo e Santo 

André. 

 

✓ CAIS ( Reestruturação do Centro Apoio a Inclusão Social) - Uma das 

maiores dificuldades é a demora no atendimento das crianças 

encaminhadas pelo CAIS para a rede municipal de saúde e assim ter 

a consulta, bem como, o acompanhamento de um especialista para 

constatação ou não de alguma deficiência, para que assim possam 

ter um atendimento educacional especializado posteriormente. Iremos 

estabelecer um canal direto entre a Secretaria de Educação e 

Secretaria de Saúde para priorizar o atendimento dessas crianças 

encaminhada pelo CAIS. (i) Estruturar o CAIS para ampliar o número de 

atendimentos. 

 

✓ Investimento em Parcerias para a Formação de Professores - 

Acreditamos e muito que não governamos sozinhos, portanto as 
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parcerias são necessárias e fundamentais para uma boa 

administração, em Diadema existem a Unifesp (Universidade Federal 

de São Paulo) e a FAD (Faculdade Diadema), no qual 

estabeleceremos parcerias com as mesmas para cursos de formação 

para os professores da Rede Municipal de Ensino. Sendo que a UNIFESP 

já oferece curso de formação continuada de professores, já existe em 

andamento na extensão da universidade, bem como, cursos de 

extensão como Libras (Língua Brasileira de Sinais). Com o intuito de 

melhorar a qualidade de ensino e apoio aos professores especialistas e 

polivalentes. Hoje na rede não existe a função do Coordenador 

Pedagógico Especialista em Arte e Educação Física, criaremos a 

função de maneira setorial, no qual os profissionais dessas disciplinas 

atenderiam por setores: região sul, norte, leste e oeste e centro. 

 

✓ Implantação De Atendimento Psicológico (formada em gestão da 

emoção) nas redes escolares/ para preparar professores, acompanhar 

os com alunos e dialogar com os familiares.  Acreditamos que esse 

serviço é fundamental no ambiente escolar, pois sabemos que muitos 

de nossos alunos sofrem com problemas emocionais (ansiedade e 

depressão) que influência em seu psicológico, dificultando o seu 

desenvolvimento cognitivo e pessoal. Na educação básica, já foi visto 

muitos casos em que os alunos têm o sentimento de inferioridade, 

chegando até em se mutilar ou se suicidar (principalmente os jovens 

da EJA). Esse acompanhamento vai preparar os alunos para o desafio 

do presente e do futuro, melhorando o seu desempenho e 

desenvolvimento na sociedade, contribuindo assim, na formação 

humana integral e na construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. Acreditamos que esse profissional vai ter uma 

grande participação na implementação da BNCC1 escola. Na BNCC, 

competência é definida como a mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 

 
 

 

1 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica. (http://basenacionalcomum.mec.gov.br ) 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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mundo do trabalho. Esses profissionais atenderam de maneira setorial, 

no qual os  por setores: região sul, norte, leste e oeste e centro. 

 

✓ Cumprimento da Lei do 1/3 para todos os professores da rede - Hoje 

na rede a lei do cumprimento do 1/3 ( Um terço) que refere-se ao 

tempo destinado sem aluno para o planejamento das aulas e 

formação, não é estendida a todos os professores da rede, somente 

aos que lecionam na creche e na EJA ( Educação de Jovens e 

Adultos). Para o cumprimento da lei, bem como melhorar a qualidade 

de ensino no Ensino Fundamental I que não teve ainda o cumprimento 

dessa lei, pois a atual gestão alega que seria necessária a 

contratação de mais especialistas nas áreas de Educação Física e 

Arte. Ao invés de contratar esses professores das disciplinas 

mencionadas é acrescentar no currículo a disciplina de Língua 

Estrangeira (Inglês), Sala de Informática Educacional e Sala de Leitura, 

como existe na Rede Municipal de Ensino de São Paulo e também a 

LIBRAS (Língua de Sinais Brasileira). 

 

✓ LIBRAS ( Língua Brasileira de Sinais) - Segundo o censo realizado em 

2010 no Brasil pelo IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

apontou que aproximadamente 9,7 milhões de pessoas no país são 

deficientes auditivos – entre elas, 2.147.336 mil têm perda severa de 

audição -, e para essa parcela da população, a LIBRAS se faz 

fundamental para um convívio cada vez mais acessível na sociedade. 

Temos como objetivo além de acrescentar um disciplina na grade 

curricular é de promover a inclusão social, interação entre falantes e 

deficientes surdos, também: permitir a acessibilidade e inclusão da 

sociedade como um todo, convivência com deficientes auditivos, 

comunicar-se de forma melhor e mais ampla, melhorar a capacidade 

de raciocínio, compreender e erradicar o autismo. 

 

✓ Fundação Florestan Fernandes - Abertura de novos polos. Ampliação 

de polos nas comunidades através de parcerias com as instituições do 

Terceiro Setor e com a Secretaria de Educação para que as escolas 

do segmento EJA (Educação de Jovens e Adultos) possam oferecer o 

espaço para futuros cursos. Há a possibilidade do uso de outros prédios 

públicos tanto municipais como estaduais.   
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✓ Programa Jovem Tem Futuro – consistirá na descentralização do 

Florestan Fernandes para os bairros; Fortalecimento das ETECs; 

Proposta de implantação da Bolsa Jovem Tem Futuro, que consistirá 

na ajuda financeira aos jovens que frequentarem com regularidade os 

cursos fornecidos pelo Florestan Fernandes e outras entidades 

parceiras; Implantação de parcerias com as indústrias, comércios, e 

demais setores da economia para assegurar o PRIMEIRO EMPREGO 

para os jovens; 

 

✓ Programa Requalifica – consistirá no programa de requalificação 

profissional aberto para todos os moradores da cidade, par 

atualização profissional para as novas tecnologias e profissão do 

mercado de trabalho;  
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3.5 – Segurança – Defesa Social   

 

A nossa proposta de governo preza por uma gestão que traga 

para os munícipes, a segurança em todos os setores, assim nossa proposta 

terá para executabilidade a:  

 

✓ Implantação do Centro de Operações Integradas – COI – implantação 

do centro de operações integradas com a integração das polícias 

militares e civil, inteligência e Guarda Civil Municipal;  

 

✓ Projeto Segurança Inteligente - Implementação da Segurança 

Contínua, com a intensificação das rondas motorizadas e a pé nos 

pontos sensíveis da cidade, otimização do monitoramento eletrônico 

inteligente e investimento no serviço de inteligência da Guarda 

Municipal. O Objetivo deste projeto é minimizar os riscos à segurança 

das pessoas e patrimônios nos locais de maiores incidências criminais. 

O projeto será supervisionado pelo Conselho da Guarda Municipal e 

por um Conselho dos Moradores e Lojistas dos locais especificados. 

 

✓ Implantação do Programa Guarda nos Centros de Bairro - programa 

consistirá na intensificação da presença da Guarda Municipal nos 

centros dos Bairros; 

 

✓ Implantação do Programa Guarda nos Centros de Bairro – programa 

consistirá na intensificação da presença da Guarda Municipal nos 

centros dos Bairros;  

 

✓ Implantação do Programa Guarda Cidadã – Consistirá na presença da 

Guarda Municipal, nas Escolas, Creches, UBS e demais equipamentos 

públicos municipais;  

 

✓ Valorização Profissional e Modernização da Guarda - Criação de 

Grupo de Estudos e Propostas, formado pelos integrantes da 

corporação, para a valorização dos (as) profissionais da Guarda 

Municipal, que incluirá cargos, carreira e salários, além de estímulos 

para o desenvolvimento profissional através de especializações e 

formações interessantes ao trabalho da Segurança Pública Municipal, 

como, por exemplo, idiomas, cursos superiores em cidadania, direitos 

humanos, segurança pública e outros. 
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✓ Modernização que se fizer necessária das viaturas, tecnologias, 

equipamentos e prédios dos órgãos da Secretaria de Defesa Social 

 

✓ Implantação da Operação Delegada - A Operação Delegada é 

realizada por meio de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do 

Estado de São Paulo para que agentes voluntários da Polícia Militar 

reforcem o policiamento na cidade durante suas folgas. 

 

✓ Ampliação e fortalecimento do Programa Vizinhança Solidária;  

 

✓ Reorganização do centro de monitoramento municipal;  
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3.6 – Assistência Social  

 

Atualmente vemos as políticas de assistência social e cidadania 

totalmente desarticuladas na cidade de Diadema. A proteção básica que 

engloba CRAS, CCMI e os SCFV, a proteção especial que engloba CREAS, 

Centro POP e Casa Beth Lobo, a gestão dos cadastros, a RECAD e 

Vigilância Socioassistencial. 

 

✓ Fortalecimento das Políticas de Assistência Social e Cidadania: com 

implantação do PROJETO CUIDAR - voltado aos idosos, com ação 

multidisciplinar na área da saúde, terapias, jurídico; PROJETO INTEGRA 

DIADEMA – voltado as pessoas com deficiência física com ações 

multidisciplinar nas áreas da saúde; educacional; acessibilidade e 

mobilidade; profissional; PROJETO ABRIGO DO BEM – reestruturação dos 

abrigos para pessoas de situação de ruas, com ações multidisciplinares 

com a finalidade de resgatar a dignidade das pessoas. 

 

✓ Nossa proposta é que a toda rede de proteção desde a Básica, 

Especial, Cadastro, Vigilância e RECAD tenha uma interação sólida 

com as demais, além disso, todo o terceiro setor como associações, 

instituições, fundações, igrejas e todo e qualquer movimento sócio 

assistencial da cidade seja integrado em REDE.  

 

✓ Criação da Federação das Entidades Assistenciais de Diadema – que 

desenvolverá um trabalho voltado para a colaboração técnica e 

financeira com uma federação que irá trazer apoio técnico para todo 

o terceiro setor da cidade trazendo legalidade, transparência e 

agilidade aos projetos desenvolvidos na cidade. 

 

✓ Nosso compromisso será além do exposto acima, garantir 

ofinanciamento dessas políticas através de uma ampla divulgação na 

cidade dos programas de leis de incentivo fiscais que hoje não são 

desenvolvidas em Diadema, e ainda, condicionar concessões de 

serviços como transporte, estacionamento rotativo entre outros à 

destinação de um percentual do lucro líquido aos fundos municipais 

para garantia da contra partida empresarial da exploração do serviço 

na cidade, pois o desenvolvimento social precisa caminhar junto com 

o desenvolvimento econômico para não termos distorções sociais em 

Diadema. 
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✓ O trabalho a ser realizado será de mapear todos os equipamentos 

públicos e privados de assistência social na cidade, trazer legalidade, 

apoio técnico e financeiro para realmente operarem em 100% de sua 

capacidade, implantar meios de financiamento desses projetos tanto 

com o setor privado através das leis de incentivo fiscal e parcerias 

estaduais e federais no âmbito da assistência social. E ainda, deverá 

ser criada na cidade de Diadema uma ampla rede de proteção 

socioassistencial unindo todo terceiro setor da região do ABC em 

parceria com o poder público municipal, estadual e federal. 

 

✓ Finalmente, com um trabalho de gestão dos processos da pasta de 

assistencial social e cidadania e com a integração entre secretarias 

municipais e parcerias numa ampla rede de proteção socioassistencial 

pública e privada iremos conseguir que a política pública da 

assistência chegue ao munícipe de fato, cumprindo seu papel. 

 

✓ Ações voltadas para a Captação de recursos oriundos do Imposto 

de Renda Pessoa Física e Pessoa Jurídico; 
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3.7 – Esporte 

 

DEMOCRATIZAR E AMPLIAR A PRÁTICA ESPORTIVA EM DIADEMA 

Diadema uma cidade que outrora o esporte pulsava nos últimos anos 

isso não ocorre mais, perdemos muitos eventos esportivos e de lazer, 

deixando de lado muitas modalidades esportivas e valorizando apenas o 

futebol como esporte, com isso o esporte de inclusão foi abandonado, no 

qual o ideal é termos uma cidade no qual o ESPORTE É PARA TODOS, não 

existindo mais torneios e campeonatos como os Jogos da Primavera, Jogos 

das Indústrias que eram verdadeiras Olimpíadas, reunindo várias 

modalidades esportivas no qual os munícipes tinham a oportunidade de 

disputarem esses jogos de uma maneira organizada e com visibilidade dada 

pela prefeitura, bem como os jogos das indústrias, pois Diadema por ser uma 

cidade industrializada as empresas enxergavam com bons olhos esses jogos, 

sendo como uma alternativa para ampliar o vínculo  com seus funcionários 

indo além do empregatício e os jogos davam essas condições.  

Perdemos também com as equipes representativas, sendo que 

Diadema participava das edições dos Jogos Regionais e Abertos do Interior, 

fato este que não acontece mais, inclusive na última edição dos Jogos 

Abertos do Interior realizado na cidade de Marília, Diadema não 

compareceu para a disputa sendo desclassificada por  W.O sigla inglesa que 

significa Walkover ( quando a equipe não comparece no jogo sendo 

eliminada), fato este que deixa uma imagem negativa para a cidade, sendo 

que Diadema foram uma das pouquíssimas cidades deram W.O 

Uma perda significativa em dois programas fundamentais para o 

munícipe, principalmente as pessoas da melhor idade e as mulheres que são 

os programas CAMINHANDO BEM e MULHERES EM MOVIMENTO, além de 

promoverem a saúde e o bem estar dessas pessoas através do esporte, 

fortalecendo assim os laços de amizade e interação, fato este que sabemos 

que é essencial para uma vida longínqua e saudável. 

Não existe uma política pública na cidade de Diadema voltada as 

parcerias com projetos sociais que atendam o esporte, bem como centros 

esportivos e clubes da cidade para que possamos ter mais locais acessíveis e 

disponíveis na cidade para pratica esportiva, como por exemplo, o Clube 

Okinawa que pode ser utilizado em parceria com a prefeitura para a pratica 

de várias modalidades esportivas. 
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Os espaços esportivos vivem em um completo abandono, 

principalmente as quadras poliesportivas, falta de zeladoria e manutenção, 

mostrando assim o descaso da atual gestão com os equipamentos públicos 

e consequentemente com o dinheiro público, possuímos várias quadras 

esportivas pela cidade abandonadas necessitando que as mesmas sejam 

reformadas e até mesmo revitalizadas, sendo um dos caminhos as parcerias 

com empresas e comércios da região para que isso ocorra. 

Neste sentido, imprescindível  será o diálogo entre a Secretaria de 

Esportes com as demais secretarias principalmente a de Educação, pois não 

há nenhuma ação para atender os alunos da rede municipal de ensino, 

como realização de jogos, torneios, festivais, encaminhamento de jovens 

talentosos para treinamentos desportivos, bem como uma aproximação 

com a rede estadual de ensino para uma cooperação para a realização 

dos jogos escolares. 

Adiante, no que se refere as LIGAS em Diadema só existem três Ligas 

Esportivas que são a Liga de Futebol Amador de Diadema, Liga de Futsal, 

ambas referente à modalidade futebol, e a Liga de Capoeira, porém não 

temos informações referentes ao trabalho da mesma na cidade, faz- se 

necessário a criação de outras Ligas de Esporte para que assim possamos 

dar mais suporte e através das mesmas angariar recursos financeiros através 

de aportes municipais, estaduais e de leis de incentivo ao esporte para   com 

isso divulgar mais as outras modalidades e expandir e ampliar o número de 

participantes. 

Para tanto, nossa proposta e pela criação da SUPERLIGA que irá 

agregar todos os esportes praticados ( modalidades esportivas) na cidade 

de Diadema e assim normatizar, fomentar para que possamos ter a 

organização de eventos esportivos para todas as modalidades, bem como 

ter como de forma organizada contemplar todas as modalidades que não 

conseguem ter um número suficiente de equipes para formar uma Liga da 

modalidade especifica e com essa SUPERLIGA poderemos de maneira 

ampla atender a todos. 

Reestruturar o Conselho Municipal do Esporte para que este atenda a 

sua finalidade, que é de formular políticas públicas e implementar ações 

destinadas ao fortalecimento das atividades esportivas e de lazer e com isso 

ter representantes de diversas modalidades esportivas. 
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As escolas de esportes possuem um número baixo de alunos 

matriculados devido à falta de divulgação por parte da prefeitura, fazendo-

se necessário uma parceria com as demais secretarias como a de 

Comunicação e de Educação. 

O norte para o desenvolvimento e executabilidade de nossas 

propostas será pautado por:  

✓ Oportunizar e democratizar a prática e as modalidades esportivas 

 

• CICLISMO - Criação de Ciclos Faixa na AV. Ulisses Guimarães ( Região 

Centro) e AV. Paranapanema X Brasília( Região Norte) – Fica a 

sugestão aqui para os participantes do grupo referente à indicação 

onde podemos expandir essas Ciclos-Faixa; Projeto de Pedal para 

iniciantes e avançados, parceria da Prefeitura com o projeto Pedal 

Diadema e Pedal Noturno que já desenvolve essas atividades as 

terças-feiras ( Noite) e domingos (Manhã); Trazer duas Etapas do 

Passeio Ciclístico para a cidade de Diadema; Prova Ciclística de 

Speed MTB na cidade; Construção de um Bicicletário; Fazer junção 

da ciclo-faixa entre Divisa de Diadema x Jabaquara;  

• ATLETISMO E CORRIDA DE RUA: Projeto escola de atletismo; Circuito de 

Corrida da Cidade de Diadema com 4 etapas, incluindo a última em 

comemoração ao aniversário de Diadema. 

 

✓ ESCOLAS DE ESPORTES: BASQUETEBOL; VOLEIBOL; HANDEBOL; FUTSAL; 

DAMA; XADREZ; JIU JITSU; KARATÊ; CAPOEIRA; PATINS.  

 

• Divulgação e ampliação das escolas de esportes: basquetebol, 

voleibol, handebol e futsal  para os bairros que ainda não possuem o 

atendimento  parceria com a Secretaria de Comunicação e 

Educação das para essa divulgação e ampliação do atendimento. 

• Implantação dos jogos de tabuleiro Damas e Xadrez em parceria 

com a Secretaria da Educação para implantação nas escolas junto 

ao projeto Cidade na Escola ( Escola de Tempo Integral). 

• Implantação de lutas: Jiu Jitsu, karatê, Capoeira e Patins em parceria 

com a Secretaria da Educação para implantação nas escolas junto 

ao projeto Cidade na Escola ( Escola de Tempo Integral). 

 

✓ JOGOS E TORNEIOS AMADORES - EQUIPES REPRESENTATIVAS - Retorno 

dos jogos escolares JEDS; Retorno dos jogos da Primavera; Retorno dos 
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jogos das Indústrias; Retorno dos jogos Regionais/Seleções da cidade;  

Jogos da Inclusão Social; Jogos da Melhor Idade; Jogos do 

Funcionalismo Público;  

 

✓ PROJETOS ESPORTIVOS - Retorno e ampliação das ruas de lazer; 

 

✓ BOLSÃO DOS ESPORTES: REGIÕES NORTE/SUL/LESTE/OESTE E CENTRO – 

UMA VEZ POR SEMANA EM CADA REGIÃO/BAIRRO - Futebol De Rua; 

Vôlei; Skate; Patins; Bicicleta; Brincalhão; Dança; Xadrez; Dama; 

Apresentação De Bandas Regionais; Capoeira, etc. 

 

✓ PROJETO: DANÇO E BRINCO PARA SER FELIZ - Implantação do projeto 

de danças nos parques da cidade aos finais de semana; Implantação 

de aulas de ginasticas nos parque da cidade durante a semana e 

finas de semana; 

 

✓ PROJETO MULHERES EM MOVIMENTO E CAMINHANDO BEM - 

Fortalecimento e ampliação do projeto que já foi mais valorizado em 

outras épocas. 

 

✓ PROJETO ÀGUA É VIDA: CLUBE MANÉ GARRINCHA E OKINAWA- Aulas de 

hidroginástica (a partir de 17 anos) e natação (para todas as faixas 

etárias a partir de 7 anos) no Clube Municipal Mané Garrincha, 

MANHÃ, TARDE E NOITE. 

 

✓ PROJETO: ADOTE UMA QUADRA - Para melhorar a qualidade dos 

equipamentos esportivos do município, o projeto Adote uma Quadra 

tem como objetivo buscar parcerias entre o poder público e a 

iniciativa privada para a adoção de quadras de esportes objetivando 

a melhoria, a preservação e a ampliação desses espaços. 

• A empresa que aderir ao projeto terá: A instalação de uma placa no 

local por um período de 3 anos com medidas a serem definidas; A 

presença na quadra adotada ou na empresa conforme combinado 

no horário do almoço de um professor (estagiário) de Educação 

Física para 30 minutos de atividade física direcionada ou 

dependendo do ramo o desenvolvimento de 30 minutos de Ginástica 

Laboral; Certificação e Selo do Amigo do Esporte que dará a 

empresa benefícios no pagamento de taxas e tributos municipais. 
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✓ EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - Reforma e Manutenção dos Ginásios 

Esportivos da cidade; Construção de novos Ginásios de Esportes; 

Ampliação do Parque ecológico Eldorado. 

 

✓ PARCERIAS: CLUBES , FACULDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTRAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS  E ONGS ESPORTIVAS - Centro de excelência 

Esportiva  Okinawa parceria escola de esportes/natação; Faculdades 

de Educação Física com os estudantes dando prioridade aos alunos 

da cidade de Diadema e da FAD ( Faculdade Diadema); Parceria 

com a Secretaria de Saúde para programas esportivos nas UBS; 

Parceria com a Secretaria de Comunicação para transmissão dos 

jogos e campeonatos promovidos pela prefeitura pelas redes sociais; 

Parceria com as ONG’s Esportivas existentes na cidade. 

 

✓ TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO ESPORTIVA - Reestruturação do Conselho 

Municipal do Esporte - órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador;  

 

✓ Criação da SUPERLIGA – que terá como missão atender os atletas e 

agremiações de todas as modalidades do esporte.  
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3.8 – Cultura 

 

 Nossa proposta de  Plano de Governo no que se refere a cultura que é 

um eixo de desenvolvimento humano, econômico e social, tem como 

plataforma principal resgatar o reconhecimento, a referência e a 

valorização de Diadema como uma cidade cultural, bem como garantir o 

acesso à todos, já que os direitos culturais são também direitos humanos, 

somos seres artísticos e culturais, então torna-se dever do poder público 

estimular os saberes, as experimentações, os conhecimentos e a 

democratização na esfera cultural e artística.  

 Trazemos como proposta a construção do CTN – Centro de Tradições 

Nordestinas e a Criação do Centro Digital das Memórias de Diadema.  

 Integração das oficinas de Arte nas escolas da nossa cidade, 

abrangendo todas as linguagens artísticas. Instituição da Virada Cultural de 

Diadema e a  implantação das feiras gastronômicas na nossa cidade.  

 

✓ PROGRAMA DE RESGATE E RECONHECIMENTO CULTURAL DE DIADEMA - 

O objetivo dessa proposta é fomentar o resgate, o reconhecimento e 

a referência no âmbito cultural da nossa cidade. Sabemos que a 

cultura de um povo é a sua identidade, por isso é necessário viabilizar 

e garantir o acesso cultural a todos, principalmente à população que 

vive em áreas periféricas, e que nada ou pouco tem acesso a ações e 

eventos culturais. Portanto é preciso investir e criar ações incisivas que 

valorizem os centros culturais de bairros, fortalecer a produção local e 

estabelecer parcerias com diferentes entidades para que se 

promovam projetos diversificados como mostras, saraus, festivais, 

palestras e entre outros tantos eventos culturais que garantam as 

experimentações artísticas em todas as suas linguagens (visual, dança, 

música e cênicas). 

 

✓ CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS (CTN) EM 

DIADEMA - Um dos municípios que mais concentra  migrantes 

nordestinos e seus descendentes é Diadema. O povo nordestino 

ajudou na emancipação e desenvolvimento da nossa cidade. E como 

agradecimento a essa povo forte, alegre e determinado que uma das 

propostas é a construção do Centro de Tradições Nordestinas (CTN). 

Um espaço cultural todo dedicado à valorização, a referência e a 

preservação da cultura nordestina.  
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✓ CRIAÇÃO DO CENTRO DIGITAL DAS MEMÓRIAS DE DIADEMA – Ainda 

como proposta de Plano de Governo a Criação do Centro Digital das 

Memórias de Diadema é de extrema importância que a população 

conheça e tenha acesso à história da nossa cidade. Teremos a 

oportunidade de reviver o passado no tempo presente e 

consequentemente preservar e valorizar a história do nosso município. 

Vamos recuperar e centralizar o acervo histórico, bem como as 

informações perdidas em vídeos, fotografias, jornais, revistas e entre 

outros. Um acervo digital disponibilizado para toda à população de 

Diadema. 

 

✓ INTEGRAÇÃO DAS OFICINAS DE ARTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS – 

Também como proposta de governo temos, a integração das oficinas 

de Arte em todas as escolas municipais de Diadema que oferecerá 

oficinas de dança, música, teatro, artesanato, literatura e entre outras 

atividades culturais.  Sabemos que a Arte humaniza, tem o poder de 

libertar e transformar, desenvolvendo sensibilidade, percepção 

criatividade, concentração e autoestima. As oficinas de Arte terão 

como objetivo principal estimular e desenvolver as aptidões artísticas e 

criações autorais dos alunos nas escolas municipais de Diadema. 

Através de conhecimentos artísticos as crianças e jovens terão 

oportunidades de se expressarem, comunicarem e experimentarem 

diversas linguagens artísticas estabelecendo novos olhares, em um 

contato direto com o mundo cultural para que possam assumir o 

papel de protagonista como apreciadores e como artistas, criadores e 

curadores, de modo consciente ético e crítico.  

 

✓ INSTITUIR A VIRADA CULTURAL NO MUNICÍPIO DE DIADEMA - Essa 

proposta de governo tem como objetivo principal promover atrações 

culturais e artísticas gratuitamente, para as pessoas de todas as classes 

sociais e faixas etárias, em toda a cidade por vinte e quatro horas 

ininterruptas. Será uma ação plural, abrangente e democrática. 

Eventos como espetáculos teatrais e musicais, exposições de Arte, 

saraus, oficinas, palestras, debates e entre outros. Durante toda a 

realização da Virada Cultural haverá linhas de ônibus em 

funcionamento em tempo integral para que todos os participantes 

possam se deslocar entre os diversos palcos e assistir à todos os 

eventos espalhados por toda cidade.  
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✓ IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS GASTRONÔMICAS NA CIDADE DE DIADEMA -  

A implementação dessa proposta tem como objetivo fazer um circuito 

gastronômico mensal no nosso município com o intuito da população 

conhecer sabores diferentes, proporcionando o prazer degustativo, e 

não apenas a satisfação alimentar. A feira gastronômica apresentará 

suas tradições, culturas e manifestações típicas através da culinária.  

 

✓ RESGATAR E VIABILIZAR AS AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS CONTIDAS 

NO PLANO MUNICIPAL DECENAL ( 2012 – 2021) – Nosso Plano de 

Governo também  propõe o resgate e a viabilização das ações 

artísticas e culturais elaboradas por artistas, conselheiros municipais de 

cultura e produtores culturais que têm embasamento nas diretrizes do 

Sistema Nacional, reúne informações sobre a produção artística – 

cultural  com metas e indicadores que visam à sustentabilidade e o 

fortalecimento da produção cultural no nosso município.  

 

✓ FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA  - Essa proposta tem 

como objetivo essencial o fortalecimento do Conselho Municipal de 

Cultura que deve ser composto por profissionais que atuem na área 

artística - cultural. Deve - se garantir, também, a realização de 

conferências das câmaras setoriais.  
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3.9 – Segurança Alimentar 

 

 Estratégias articuladas entre diversas secretarias de governo são 

essenciais para promover o desenvolvimento sustentável da cidade de 

Diadema. Cada projeto deve envolver ao menos duas áreas, agindo em 

várias frentes simultaneamente, de forma a aperfeiçoar o uso do recurso 

público. As ações sobre Segurança Alimentar podem provocar melhorias nas 

áreas econômica, social e ambiental, para que isto ocorra será necessário 

promover a interligação com programas sociais para termos uma Diadema 

mais justa e solidária. 

 As ações de Segurança Alimentar não podem ficar restritas a oficinas, 

cursos e rodas de conversa, no momento em que o Brasil enfrenta graves 

problemas com a falta de emprego e renda, a dificuldade em sanar as 

necessidades básicas das famílias é a maior preocupação da população, 

por este motivo, todas as ações desta Secretaria devem estar vinculadas às 

outras, em especial “Assistência Social e Cidadania”, “Desenvolvimento 

Econômico e Trabalho”, “Educação”, “Saúde” e “Meio Ambiente”, unindo 

seus ensinamentos com oportunidades de emprego, renda, participação em 

projetos sociais e atendimentos de saúde. Todos os projetos devem ter metas 

amplas, favorecendo a população em mais de um aspecto. 

 Em respeito ao orçamento do município, visando não desperdiçar 

tudo que já foi investido pela cidade, o nosso Governo visa aproveitar ao 

máximo a estrutura e programas já existentes, aprimorando o que já está 

apresentando resultados positivos, além de incluir ações e programas novos, 

desta forma tudo o que foi investido de recurso público nesta secretaria não 

será perdido, para tanto, nossas ações e frente de trabalho serão norteados 

pelas seguintes ações:  

✓ Banco de Alimento -  O programa tem como principal objetivo 

combater o desperdício de alimentos e complementar a alimentação 

de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os alimentos são 

arrecadados por meio de parcerias formadas por empresas do ramo 

alimentício, companhias de abastecimento, assim como empresas de 

outros segmentos que possam promover campanhas de arrecadação. 

Ocorre que, atualmente os alimentos chegam às organizações da 

sociedade civil (OSCs) de maneira desigual, o que deixa certas regiões 

da cidade desfavorecidas. Nossa proposta é que o Banco de Alimento 

abasteça as OSCs de todas as regiões do município de forma 

confiável e frequente, será adotada metodologia para que todas as 
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regiões recebam um quantitativo por distribuição, desta forma 

nenhuma região da cidade ficará desabastecida. Caso a OSC receba 

menos que o necessário, também será criada uma diretriz para que 

todas as OSCs apliquem os mesmos critérios de distribuição. Além 

disso, será analisado o cadastro atual de pessoas e famílias 

vulneráveis, pois elas devem estar vinculadas à OSC mais próxima de 

sua residência e para balancear o número de assistidos por OSC. Além 

disso, alimentos adicionais conseguidos em parcerias específicas, 

serão direcionados para os próprios programas e ações desta 

Secretaria, como o Curso Cozinha Bom Gosto ou as ações do PEAND. 

Os alimentos arrecadados serão direcionados para promover as ações 

de educação e cursos nas OSCs, utilizados nas escolas e organizações 

envolvidas na Agricultura Urbana ou, até mesmo, será direcionado 

para o Restaurante Popular Bom Gosto de forma a fortalecer todos os 

projetos da própria secretaria. 

 

✓ Comércio Popular - A Fiscalização da Secretaria de Segurança 

Alimentar tem por objetivo atuar para garantir a ocupação ordenada 

do espaço público, quer seja nas feiras livres, nos bolsões do centro e 

dos bairros e Shopping Popular. O comerciante que utiliza o espaço 

público para exercer atividade lícita. Os empreendedores podem 

atuar em diversas modalidades sendo elas: Empreendedor de feira: 

posicionados após os feirantes; Empreendedor de bairro: exerce a 

atividade em local pré-determinado; Empreendedores do Shopping 

Popular: ocupam boxes localizados em espaço público edificado. 

Nossa proposta é estimular o comércio local para venda de alimentos, 

portanto é necessário diminuir a burocracia para conceder as 

licenças. O munícipe que pedir autorização para empreender será 

estimulado, receberá apoio, será orientado para poder abrir o 

negócio próprio e se manter com sucesso, nosso objetivo é defender a 

população e o meio ambiente de Diadema da exploração predatória 

que favorece os grandes grupos empresariais de fora de nossa cidade 

e de nosso país, os trabalhadores e empreendedores de Diadema 

serão a prioridade em nossa gestão e todo o fomento será 

direcionado para nossa população. Além disso, serão lançados editais 

que promovam a comercialização dos produtos advindos das hortas 

urbanas ou das pessoas que fizeram cursos nas OSCs, estimulando as 

pessoas a gerarem renda com os alimentos que produzem. 
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✓ Abertura de novas unidades do BOM PRATO, por meio do convenio com 

Governo Estadual para atender as demais regiões, assegurando a boa 

qualidade das refeições populares servidas em Diadema – O restaurante 

popular Bom Prato tem por objetivo oferecer refeições 

nutricionalmente balanceadas a preços acessíveis e destinadas 

preferencialmente ao público em situação de insegurança alimentar e 

nutricional.  

 

✓ Agricultura Urbana - O Programa Agricultura Urbana é uma importante 

ferramenta de preservação ambiental, ocupando os espaços ociosos 

de forma sustentável, além de, contribuir para o fortalecimento dos 

vínculos comunitários e ampliar a oferta e o acesso aos alimentos 

produzidos sem o uso de agrotóxicos. Atualmente podem ser 

implementadas cinco modalidades diferentes de hortas na cidade: 

Comunitárias: Implantadas em espaços públicos ou privados, 

operacionalizada por munícipes do bairro, com a possibilidade de 

geração de renda aos participantes; Educacionais: Implantadas em 

parcerias com as escolas municipais, estaduais e particulares do 

município, com objetivos pedagógicos de contribuir para melhorar os 

hábitos alimentares dos educandos, com as reflexões a respeito do 

cultivo dos alimentos; Ocupacionais: Implantadas em parceria com os 

serviços de saúde, como UBS, CAPS e clínica de reabilitação, com 

objetivos terapêuticos, contribuindo para reflexões sobre a 

alimentação como fator promotor de saúde; Institucionais: 

Implantadas em instituições públicas e privadas com objetivos diversos; 

Domésticas: Implantadas em espaços residenciais quando houver a 

demanda espontânea dos munícipes. A Agricultura Urbana tem 

potencial de transformação para efetivar a inclusão social, 

desenvolvimento sustentável e melhoria na qualidade de vida e saúde 

da população, especialmente das comunidades em situação de 

vulnerabilidade social das áreas urbanas. Nossa proposta é abrir editais 

estimulando a população a implantar e cuidar da manutenção de 

hortas e quintais urbanos. Atualmente, qualquer munícipe, individual 

ou coletivamente, pode solicitar a implantação de uma horta através 

de ofício ou envio de e-mail para a Secretaria de Segurança 

Alimentar, mas raramente esta ação ocorrerá espontaneamente. É 

preciso estimular as pessoas, lançando editais, pagando pela 

prestação dos serviços e vinculando o trabalho na horta com a parte 

educacional (cursos, oficinas, rodas de conversa e palestras) e de 

saúde (avaliação e acompanhamento de índices de saúde dos 
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envolvidos). Nossa meta é que Diadema se torne referência 

internacional em Agricultura Urbana, seguindo com sucesso o roteiro 

de implantação da ONU para os 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, para isto será essencial articular ações com movimentos 

de mulheres, populações negras e indígenas. A métrica do sucesso 

será a redução da fome, desnutrição e desigualdade na cidade, 

aumentando o nível de saúde dos munícipes, além de, melhorar 

índices relacionados ao meio ambiente, tornando cidade mais verde 

e menos poluída. 

 

✓ Programa Cozinha Bom Gosto - O projeto visa promover o 

desenvolvimento social no segmento da nutrição e alimentação por 

meio de cursos sem caráter técnico ou profissionalizante. Nossa 

proposta é trabalhar em parceria com Fundação Florestan Fernandes 

e inserir um grupo de cursos profissionalizantes voltados para a 

implementação de agricultura urbana, manutenção e conservação 

das hortas e comercialização dos produtos, para que as pessoas 

tenham a expectativa de gerar renda com o conhecimento 

adquirido. Diadema é conhecida no Grande ABC por ter boas casas 

do norte e restaurantes de culinária nordestina, aproveitando a cultura 

local, a meta é ter eventos frequentes apresentando a culinária da 

cidade, trazendo turismo e negócios para a cidade. 

 

 

✓ PROGRAMA COMER BEM – VIVER BEM - É um programa educacional 

voltado para a informação e orientação, com objetivo de contribuir 

na formação de um consumo alimentar consciente que permita bons 

níveis de nutrição, saúde e bem estar. O Programa dissemina 

orientações para a população, respeitando a diversidade cultural, 

combatendo o desperdício de alimentos e estimulando um constante 

processo de aprendizagem para a criação de bons hábitos 

alimentares e a prevenção e controle de doenças. Atuais ações do 

PEAND: Avaliação nutricional e orientação de grupos de pessoas, 

coletando dados e orientando sobre a importância de hábitos 

alimentares saudáveis para a prevenção e controle de doenças 

relacionadas à alimentação inadequada; Oficinas e rodas de 

conversa, orientando como aproveitar integralmente os alimentos 

com receitas práticas, econômicas e nutritivas; PEAND nas feiras livres, 

orientação nutricional nas feiras, abordando temas como higienização 
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e aproveitamento integral dos alimentos; Teatro nutrir para crianças de 

5 a 9 anos; Higiene de alimentos, instrução oferecida para feirantes, 

empreendedores populares e organizações da sociedade civil que 

manipulam e comercializam alimentos em eventos; Melhor peso 

agora, atendimento a grupo de pessoas com excesso de peso ou 

obesidade, visando à reeducação alimentar por meio de oficinas e 

discussão; Nossa proposta é que o PEAND esteja englobado nos editais 

do Programa Agricultura Urbana e Comércio Popular, desta forma, a 

pessoa que buscar uma atividade remunerada, ficará atrelada à 

participação nos projetos de educação. Além disso, a orientação será 

útil tendo em vista que poderá ser aplicada no dia a dia de quem está 

trabalhando com Agricultura Urbana e comercialização e alimentos 

advindos da Agricultura Urbana. Além disso, as ações educativas para 

crianças e jovens serão efetuadas em parceria com as Secretarias de 

Educação e Assistência Social e Cidadania e acontecerão com 

frequência nas escolas e organizações da sociedade civil. As plantas 

cultivadas nas hortas urbanas podem ser voltadas para alimentação 

saudável, mas também podem ser plantas medicinais auxiliando as 

pessoas no combate a doenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diadema.sp.gov.br/lista-de-artigos-sesa/25568-programa-agricultura-urbana
http://www.diadema.sp.gov.br/lista-de-artigos-sesa/25568-programa-agricultura-urbana
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3.10 – Desenvolvimento Econômico 

 

O Desenvolvimento Econômico em nossa Cidade será uma grande 

desafio, em especial pelo fato de que estaremos em um período pós-

pandemia – COVID-19, onde a atuação do Poder Público será essencial 

para a retomada do desenvolvimento econômico, e, é que este olhar que a 

teremos os seguintes nortes para alavancar o empreendedorismo em 

Diadema. 

 

✓ Resgate e valorização dos seguintes setores que compõem o Polo 

Industrial de Diadema - Cosmético, Borracha, Plástico, Metal e 

Químico. Serão realizados estudos dos setores acima citados para que 

o município tenha um plano e um pacote de incentivos municipais 

visando a restruturação, viabilidade e expansão. 

 

✓ Criação da Sala do Empreendedor – SEMP – a qual terá como objetivo 

auxiliar toda cadeia produtiva da cidade a escoar sua produção, 

tanto nacionalmente como internacionalmente, departamento será 

responsável pelo mapeamento e prospecção de investidores 

nacionais e internacionais para parcerias municipais. Com a de 

departamento de auxílio à importação e exportação dos insumos da 

cadeia produtiva da cidade de Diadema; orientações para os 

empreendedores na abertura, regularização fiscal, contábil, jurídica; 

Regulamentar a aplicação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa 

e implantar o Sistema Integrado de Licenciamento (SIL); Implantação 

de departamento para desenvolvimento do terceiro setor e economia 

solidária na cidade;  

 

✓ Reabertura da Central do Trabalhador que terá os seguintes serviços: 

Capacitação, Encaminhamentos, Sala do Empreendedor e fomento 

de todos os empreendedores da cidade. A central do trabalhador e 

do empreendedor ficará responsável por capacitar e estimular um 

ambiente empreendedor, assim estimulando de forma organizada, os 

micros e pequenos empreendimentos da cidade em parceria com o 

SEBRAE. A ideia também é de implantar a Central de Trabalho e 

Renda, por meio de unidades móveis para atuarem nos bairros e 

periferias, visando à aproximação do empregador com as pessoas 

que buscam uma oportunidade de trabalho. 
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✓ Reestruturar os Centros Comerciais e Gastronômicos já existentes e 

realizar estudo de novos espaços urbanos para estruturação de praças 

comerciais. 

 

✓ Revitalização dos Centros – Bairros- visa atuar em Centros Comerciais 

Urbanos existentes e na criação de Novos Centros, por meio de 

intervenções físicas e de ações de fortalecimento econômico, com a 

finalidade de transformá-los em Centro de Bairro integrados a malha 

urbana da cidade e de acesso a todo cidadão. (i) Nos Centros já 

existentes, se dará as intervenções físicas por meio da revitalização do 

espaço público, no que diz respeito aos pisos, sinalizações viárias, 

vegetação e arborização, entre outros serviços. As revitalizações das 

fachadas dos comércios também fazem parte do programa, bem 

como os equipamentos públicos existentes no local. (ii) Os Novos 

Centros à serem implantados, serão em aglomerados urbanos que 

requer intervenções físicas de maior porte para sua viabilização,  tais 

como remoção de moradias, abertura de viários e implantação de 

equipamentos públicos e privados, entre outras ações. Tal programa 

será viabilizado conjuntamente com o Programa Urbanização 

Articulada, por meio das ações com a comunidade local e poder 

publico, bem como na captação de recursos financeiros.  (iii) O 

fortalecimento econômico se dará por legislação que viabilize apoio 

financeiro, fiscal e regulamentação de funcionamento, entre outros, 

ao empreendedor já estabelecido, para seu crescimento, bem como 

o incentivo ao pequeno comerciante na viabilização de seu negócio. 

Ainda como ação de fortalecimento é previsto a instalação de 

equipamentos públicos e privados, tais como: Agência dos Correios, 

Bancos, Prestadores de Serviços, Clínicas Médicas e outras 

modalidades que se fizerem necessárias. (iv) O Plano de Governo 

destaca ainda a importância da ligação física entre os Centros de 

Bairros, não só pela mobilidade e acesso da população entre eles, 

mas também pela relação e ampliação dos serviços prestados. A 

viabilização desta  ligação  se   dará   por   meio   da   implantação de 

Ciclovias/Ciclo-faixas formando Parques Lineares por meio de passeios 

e arborização urbana. (v) Ainda como uma das formas de 

executabilidade e eficácia do programa, destacamos a importância 

de desenvolvermos determinados segmentos de comércio e/ou 

prestação de serviços distintos entre si, em cada região da cidade, a 

fim de fomentar “o centro bairro”. Podemos dar como exemplo a 
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instalação de uma espécie de zona cerealista em determinada 

região, bem como a construção de um shopping popular de 

especialidades regionais brasileiras, em outra, ou seja, trazer para os 

centros-bairros serviços e produtos diversos que sejam atrativos a 

população levando está a frequentar estes novos e/ou revitalizados 

centros-bairros. 

 

✓ Ampliar as feiras noturnas – abrangendo todas as regiões da cidade; 

 

✓ Implantação de departamento para desenvolvimento do terceiro setor 

e economia solidária na cidade – o qual terá como prioridade o 

desenvolvimento de todo o terceiro setor que emprega milhares de 

empreendedores individuais e trabalhadores CLT, iremos realizar junto 

ao empresariado um plano de divulgação e conscientização da 

destinação do IRPJ devido aos fundos municipais da cidade e reter 

parte dos impostos, que será reaplicado e gerará empregos na 

cidade, iremos também desenvolver planos de expansão da 

economia solidária na cidade, descentralizando as lojas solidárias em 

shoppings e praças comerciais, espalhadas por diversos bairros; 

 

✓ Criar o Banco de Imóveis para investidores e empreendedores - Com a 

finalidade de  agilizar as opções de imóveis disponíveis para o 

empreendedor na decisão de abertura do seu novo negócio. 

 

✓ Organizar feiras e eventos setoriais para estimular os negócios e o 

desenvolvimento empresarial; 

 

✓ Implantação em parceria com universidades, faculdades, empresas e 

organismos internacionais o polo tecnológico - O polo tecnológico 

tem como objetivo o desenvolvimento da indústria e tecnologia 

municipal e regional, neste local será instalada uma incubadora de 

projetos e teremos resoluções de problemas atuais e implantação de 

novas tecnologias em parceria com docentes e discentes de diversas 

áreas de atuação, assim desenvolvendo o crescimento municipal e 

regional. 
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✓ DIADEMA ONLINE – implantação de redes públicas de internet, em 

espaços abertos e todos equipamentos públicos. 
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3.11 – Transporte e Mobilidade 

 

 Em nosso Plano de Governo, entendemos que o transporte e a 

mobilidade urbana é um direito do munícipe, e imbuídos de assegurar a 

cada morador de Diadema este direito, apresentamos as propostas e 

diretrizes:  

 

✓ Negociar com o Governo do Estado o fim das catracas que cobram 

integração nos terminais da Cidade – a busca será em estabelecer 

dialogo com o governo do Estado para retirarem as catracas que 

cobram a integração, afim de garantir a INTEGRAÇÃO de forma 

GRATUITA dentro dos terminais do Piraporinha e Diadema.   

 

✓ Replanejamento das rotas e itinerários para aumento dos pontos de 

integração - Com o replanejamento das rotas e itinerários iremos 

aumentar os pontos de integração, assim reduzindo o custo do 

transporte público para a população e evitando aglomerações nos 

terminais, tendo uma maior efetividade das rotas. 

 

✓ Ampliação do Transporte Público para PNE (Portadores de 

Necessidades Especiais) - Iremos ampliar o transporte PNE junto com a 

iniciativa privada, governo estadual e federal através de convênios 

com as OSCs – Organizações da Sociedade Civil que já realizam este 

tipo de serviço, assim ampliando o número de transportes PNE. 

 

✓ Implantação de ciclofaixa com conexão aos parques e com os 

terminais e bicicletários - Implantar ciclofaixas com conexões aos 

parques e terminais seguindo um rigoroso estudo de viabilidade e de 

impacto.  

 

✓ Programa VIA RÁPIDA - Sinalização de Trânsito Inteligente; 

 

✓ Semáforos sonoros e Sistema Braile - Implantação de sinalizações 

inteligentes para atender de forma mais eficaz os munícipes com 

algum tipo de necessidade especial e idosos, assim promovendo 

maior acessibilidade e segurança para todos. 

 

✓ Revitalização das calçadas da cidade com adaptação para 

Portadores de Necessidades Especiais - Revitalização de todo o trajeto 
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de calçadas da cidade com adaptação para pessoas com 

necessidades especiais, visando trazer conforto e segurança aos 

pedestres. 
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3.12 – Meio Ambiente  

  

 A busca pela sustentabilidade do meio ambiente e o desenvolvimento 

de ações que assegure a aplicação das Politicas Públicas ambientais em 

nossa cidade é uma de nossas missões, para tanto, nossas propostas de 

ações serão:  

 

✓ REVOGAR AS LEIS QUE PERMITEM A INSTALAÇÃO DA USINA DE LIXO NA 

CIDADE DE DIADEMA.  

 

✓ Conveniar o município a realizar o Licenciamento Ambiental 

Municipal. (Plano De Licenciamento Ambiental Municipal – Diadema 

Licencia) - O Licenciamento Ambiental é um instrumento da Política 

Nacional do Meio Ambiente materializado através de um 

procedimento administrativo. Seu objetivo é atestar a viabilidade 

ambiental do empreendimento; aprova a concepção, a localização, 

a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas 

ou potencialmente poluidoras, ou que possam causar degradação 

ambiental. A Lei Federal Complementar n° 140/2011, determina que o 

licenciamento ambiental de empreendimentos que provoquem 

impacto local seja de competência dos municípios e a Deliberação 

CONSEMA nº 01/2018 fixa tipologia para o licenciamento ambiental 

municipal de empreendimentos e atividades que causem ou possam 

causar impacto ambiental de âmbito local. O impacto ambiental 

pode ser classificado em três categorias: alto, médio e baixo impacto. 

Para cada uma destas categorias deve haver uma compatibilização 

dos municípios com as ações administrativas concernentes ao 

licenciamento ambiental. Para realizar o licenciamento ambiental o 

município precisa ter: Órgão ambiental capacitado a executar as 

ações administrativas concernentes ao licenciamento ambiental, o 

qual deverá possuir técnicos próprios ou em consórcio em número 

compatível com a demanda de tais ações; Equipe multidisciplinar 

formada por profissionais qualificados, legalmente habilitados por seus 

respectivos órgãos de classe e com especialização compatível; 

Conselho Municipal de Meio Ambiente, de caráter deliberativo, com 

funcionamento regular e composto paritariamente por órgãos do setor 

público e por entidades da sociedade civil; Sistema de fiscalização 

ambiental que garanta o cumprimento das exigências e das 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Lei%20Complementar%20140_2011.pdf
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condicionantes presentes nas licenças expedidas; Normas próprias 

com os procedimentos administrativos a serem seguidos para 

protocolo, instrução, tramitação dos processos e emissão das licenças. 

Pelo perfil o município de Diadema, seria possível habilitar o município 

a realizar o licenciamento ambiental de baixo e de médio impacto 

ambiental. Para realizar o licenciamento ambiental de atividades cujo 

impacto ambiental seja classificado como MÉDIO, o Município deverá, 

simultaneamente: Ser enquadrado na categoria de MÉDIO porte, 

assim considerado por possuir número de habitantes inferior ou igual a 

500.000 (quinhentos mil) e superior a 60.000 (sessenta mil), conforme os 

dados do último censo demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística; Ter histórico de funcionamento do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente superior a 3 (três) anos; Possuir equipe 

técnica multidisciplinar própria formada por no mínimo 5 (cinco) 

profissionais qualificados, legalmente habilitados por seus respectivos 

órgãos de classe, em áreas relacionadas ao licenciamento ambiental.  

Para realizar o licenciamento ambiental de atividades cujo impacto 

ambiental seja classificado como BAIXO, o Município deverá, 

simultaneamente: Ter Conselho Municipal de Meio Ambiente em 

funcionamento;  Possuir equipe técnica multidisciplinar própria 

formada por no mínimo 3 (três) profissionais qualificados, legalmente 

habilitados por seus respectivos órgãos de classe, em áreas 

relacionadas ao licenciamento ambiental. Quais os benefícios de se 

realizar o Licenciamento Ambiental no município? A municipalização 

do licenciamento ambiental atende ao interesse das localidades, pois 

agiliza os procedimentos e, ao mesmo tempo, alivia a sobrecarga do 

órgão ambiental estadual; Como o poder publico municipal tem mais 

proximidade com a comunidade, ele pode avaliar com mais 

propriedade os impactos dos empreendimentos no dia a dia das 

pessoas e estabelecer medidas de mitigação e compensação mais 

adequadas à realidade local; A partir da descentralização da gestão 

ambiental, os valores arrecadados com o licenciamento ambiental 

municipal vão para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, instituído 

por lei municipal e deve ser usado para o desenvolvimento e a 

proteção do meio ambiente no município. Quais os entraves de se 

realizar o Licenciamento Ambiental no Município: O licenciamento 

ambiental exige um corpo técnico qualificado e multidisciplinar. Uma 

equipe multidisciplinar gera um custo para os cofres públicos, pois há 

necessidade de se manter profissionais de várias especialidades, a fim 



 
 

 

46 | P á g i n a  

 
  

Ronaldo Lacerda – Prefeito 

Fábio Junior  –  Vice  

 

PDT 

de que possa haver avaliação e controle eficiente na gestão dos 

recursos, por outro lado este custo pode ser visto como um 

investimento na capacitação de profissionais aptos a realizar o 

licenciamento ambiental; A geração de conflitos entre os interesses 

econômicos (baseados em atividades exploratórias e predatórias) e os 

interesses de toda uma sociedade (conscientizada e mais exigente em 

termos de qualidade de vida). A má administração dos recursos 

naturais gera, assim, degradação e exaustão destes, fato que resulta 

em perdas econômicas. O município como gestor deve, portanto, 

compatibilizar o crescimento econômico com outras metas, 

promovendo uma gestão integrada e sustentável. Ao se municipalizar 

o licenciamento ambiental, esta consciência sobre a necessidade de 

preservação dos recursos naturais deve estar bem clara e 

consolidada, estando previstas em todas as esferas do governo. 

 

✓ Regularização Fundiária Ambiental - Prever, dentro do programa de 

regularização fundiária urbana, a regularização fundiária ambiental. 

Sabe-se que um dos grandes entrave para a regularização destas 

áreas é a questão ambiental e boa parte destas ocupações estão 

situadas em áreas protegidas ambientalmente. Há instrumentos legais 

para realizar este licenciamento ambiental destas áreas junto ao 

município, se este possuir órgão ambiental capacitado, caso contrário, 

o licenciamento pode ser feito junto ao órgão estadual. A Lei Federal 

13.465/17 dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e 

possibilita a regularização dos núcleos urbanos informais 

comprovadamente existentes até 22 de dezembro de 2016, situados 

total ou parcialmente em áreas de preservação permanente, em 

áreas de unidade de conservação de uso sustentável ou em áreas de 

proteção de mananciais. Para esta aprovação é necessário ser feito 

um estudo técnico que demonstre a melhoria das condições 

ambientais em relação à situação anterior com a adoção das 

medidas preconizadas no projeto de regularização fundiária. As 

diretrizes para a elaboração deste estudo técnico estão contidas na 

Lei Federal 12.651/12, a qual deverá ser realizada por uma equipe 

multidisciplinar.  Está questão é importante de ser abordada levando-

se em questão o perfil de ocupação do município de Diadema 

frisando que para se efetivar o plano de regularização fundiária 

municipal as questões ambientais devem estar previstas. 
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✓ Sobre a Lei Municipal nº 3.949, de 14 de Fevereiro de 2020 - A respeito 

desta lei, não está claro de como, onde e quando os resíduos serão 

tratados. Ela cita que a prefeitura cedeu uma área para a realização 

desta atividade. Está área tem licença para funcionar até 2021, ou 

seja, ano que vem será necessário à renovação da licença de 

operação da usina de transbordo de lixo existente. Se houver 

ampliação ou alteração de uso e forma de tratamento esta atividade 

deverá ser autorizada na renovação na licença. Cabe-nos fiscalizar 

esta ação.  

 

✓ Educação Ambiental - Montar projetos de compostagens e hortas nos 

equipamentos públicos; Montar um plano de educação ambiental 

focados em estudo do meio conforme as atividades do ano letivo 

com atividades inseridas no cronograma escolar da rede municipal; 

Firmar parcerias com áreas voltadas ao estudo do meio em Diadema 

(como por exemplo, Giardino di Giacomo); Fazer as atividades de 

estudo no meio nas áreas já existentes no município para este fim, 

como por exemplo, o Jd. Botânico de Diadema, o Parque Ecológico, 

Parque dos Jesuítas, Parque do Paço, Parque Takebe, etc. 

 

✓ Cidade verde e sustentável - Estruturar os projetos existentes de 

reciclagem e coleta seletiva; Elaboração de uma cartilha de 

arborização urbana com base na Política Municipal de Arborização 

Urbana; Realizar campanhas para normatizar os plantios de árvores 

em áreas públicas; Realizar a limpeza e recuperação das áreas de 

preservação permanente na cidade, direcionando as compensações 

ambientais para as áreas municipais que precisam ser recuperadas, 

incluindo a revitalização de parques, praças e áreas verdes; Cadastrar 

as áreas disponíveis para a compensação ambiental dentro do 

município, elaborando um banco de áreas disponíveis para a 

compensação; Investir na criação de parques lineares para evitar que 

as áreas de preservação permanente sejam marginalizas e fazer com 

que as comunidades de apropriem destas áreas tornando-as áreas de 

lazer para população, voltadas à contemplação da natureza; 

 

 


