
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB 

 

PREFEITO DR. AIRTON DA COSTA 

VICE PREFEITO: DR. ADRIANO SOARES 

 

OJETIVO 

Atender os anseios da população da Cidade de Diadema com serviços 

públicos de qualidade, visando o bem estar de todos. 

 

TRANSPORTE: 

 

- Atender todo o município com planejamento e investimento na mobilidade urbana; 

- Implantar o transporte de ônibus circular gratuito na cidade; 

- Instituir campanhas educativas no trânsito com objetivo de orientar o condutor 

antes de multar; 

- Manutenção e ampliação do transporte gratuito para portadores de necessidades 

especiais; 

- Rever a cobrança de estacionamento em vias públicas, principalmente nos bairros, 

ouvindo os comerciantes moradores e de mais interessados, evitando tomar 

decisões unilaterais. 

 

SAÚDE: 

 

- Aproveitar melhor os espaços físicos do complexo Quarteirão da Saúde que 

contem grandes espaços ociosos ou mal aproveitados; 



- Aumentar a quantidade de médicos especialistas; 

- Adquirir equipamentos para realização de exames de imagem para que o 

atendimento possa ter mais agilidade; 

- Dar treinamento, cursos e condições para que os funcionários atendam os 

pacientes de forma mais eficiente e humanizada; 

- Informatizar Hospitais e UBS’s, principalmente prontuários médicos para dar mais 

agilidade ao atendimento; 

- Implantar o médico e enfermeiros triagistas, ao qual daria o primeiro atendimento 

aos casos menos graves, prescrevendo os medicamentos, finalizando o 

atendimento. Os casos mais graves serão encaminhados a outro médico no próprio 

Hospital, evitando que o paciente com uma doença simples aguarde horas pelo 

atendimento, inclusive correndo riscos de contrair outras doenças no ambiente 

hospitalar, evitando também a superlotação; 

- Garantir o funcionamento 24 horas das UBS’s quando necessário; 

- Garantir a entrega de medicamentos prescritos. 

 

MEIO AMBIENTE: 

 

- Estruturar e aplicar as ações que garantam a aplicação da Lei Específica da  

Billings; 

- Estruturar o Núcleo Integrado de Fiscalização com a participação da Secretária de 

Meio Ambiente, Secretaria de Habitação, Dlu, GCM; reforçando a Fiscalização para 

evitar a expansão das ocupações irregulares e buscar a regularização a onde a Lei 

permitir; 

– Implementar a Política de Arborização Urbana do Município. Diadema tornou-se 

uma cidade cinza devido a urbanização e a densidade demográfica. A falta de uma 

Política de arborização urbana levou ao plantio em locais e espécies inadequadas. A 

implementação de uma Política de Arborização Urbana visa recuperar a importância 



das arvores, e terminando quando necessário a substituição por espécies que sejam 

mais apropriada ao ambiente urbano.    

 

HABITAÇÃO: 

 

Garantir acesso à moradia, buscando o fortalecimento de parcerias com os program

as Minha Casa Minha Vida e Casa Paulista, garantindo 

as necessárias para atender as famílias; 

‐  Continuidade  do  Programa  de  Regularização  Fundiária  em  andamento,  benefi

ciando  diretamente mais famílias; 

‐  Oferecer  mecanismos  para  urbanização  de  áreas  como,  Joquei‐

Carapeba,  Jd.  Gazuza,  Jd.  Marilene e Vila Popular, além de obras de contenção 

de riscos.  

 

DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA: 

 

‐ Criação de Inspetorias Regionais.  

- Possibilitando a descentralização da GCM e aproximação à comunidade, quando 

teremos então a inspetoria Norte, Leste e Sul, ficando a Inspetoria Regional Centro/ 

Oeste; 

- Criação da Inspetoria de Segurança Escolar e a de Serviços Especializados ( CDC, 

Camil, Ambiental) Modernização Investir na valorização do quadro, criando cargos 

que possibilitem a oxigenação na carreira; continuar na busca da modernização dos 

equipamentos, armamentos e veículos da GCM, propiciando maior segurança e 

eficiência as ações, e informatizar o sistema da gestão da GCM; 

- Aumento de Efetivo Buscar a continuidade do crescimento do efetivo da GCM; 

- Retomar o Observatório de Segurança Pública. 



GERAÇÃO DE EMPREGOS: 

 

- Criar incentivos às empresas instaladas ou que vierem se instalar no município, 

gerando emprego; 

- Criação de empregos aos jovens e idosos; 

- Criar incentivos às fábricas, comércio, entre outros que vierem a admitir jovens ou 

idosos. 

 

POLÍTICA PARA MULHERES: 

 

- Priorizar as políticas públicas voltadas às mulheres, inclusive criando comissões 

para ouvi-las, para que possam juntamente com poder público definir suas 

prioridades; 

- Criar fóruns nos bairros para ouvir a população sobre prioridades a serem 

implantadas em cada bairro. 

 

HOSPITAL/CLÍNICA PARA ATENDIMENTO GRATUITO PARA ANIMAIS: 

 

- Criar condições para a instalação de Hospital Público para animais. 

 

EDUCAÇÃO: 

 

‐ Ampliar  o  Programa  Cidade  na  Escola,  atendendo  todas  as  modalidades  de  

ensino,  semanalmente, em todas as unidades escolares; 



- Criar o Programa Creche Solidária, ampliar e melhorar o atendimento com vistas a 

reduzir a lista de espera das crianças de 0 a 3 anos;  

 ‐ Ampliar  o  atendimento  da  Educação  Básica,  Buscando oferecer mais vagas, 

em especial para crianças de 4 e 5 anos; 

Implementar  o  ensino  de  Libras  no  Currículo  Escolar,  incentivando  desde  cedo

o  interesse por ações inclusivas e despertando nas crianças um novo olhar.   

 

 Diadema vive hoje um momento de grandes dificuldades no atendimento aos 

munícipes. 

 Achamos importante que é preciso instalar uma política que não se gaste 

mais do que se arrecade. 

 Juntos queremos priorizar as necessidades, trabalhando com melhorias, 

otimizando recursos, criando parcerias com todos os poderes objetivando fazer uma 

Cidade melhor. 

É  momento  de  grande  importância  em  sua   administração, com a 

mudança de conceitos e a priorização de ações. Temos como objetivo continuar 

cuidando da saúde financeira do município, para que ações de todas as áreas 

possam ser realizadas, evitando a descontinuidade de serviços e programas já 

implementados, buscando uma governo de excelência que possa atender com 

qualidade as necessidades e anseios da população, que é a cidade com maior 

densidade demográfica do País.   

.   

 

 

 


