PROPOSTAS PARA O PLANO DE GOVERNO
GESTÃO 2021/2024

Republicanos Diadema
GESIEL DUARTE PREFEITO – SILAS VIDIGAL VICE

SAÚDE:
1. Oferecer melhor infraestrutura e modernização do SAMU;
2. Buscar parceria junto ao Governo Federal para construir e equipar um novo prédio para o Hospital
Municipal (o prédio atual não pertence ao Município e encontra-se em condições muito precárias para
funcionamento);
3. Garantir o fornecimento de medicamentos e promover o seu uso racional;
4. Oferecer atendimento em pediatria na UPA Jardim Paineiras –Pronto Atendimento 24h;
5. Fortalecer as ações preventivas de saúde bucal nas escolas, envolvendo profissionais da área de
saúde e educação, estimulando a participação ativa do educando e família e garantindo a continuidade
do cuidado na rede de saúde para aqueles que apresentarem necessidade;
6. Concluir a obra de construção da Unidade Básica de Saúde da Vila Paulina;
7. Buscar junto ao Governo Estadual ampliação das consultas especializadas;
8. Concluir as obras de construção dos Centros de Atenção Psicossocial;
9. Ampliação das possibilidades de agendamento de consultas (exemplo: telefone, internet, toten);
10. Integrar as informações dos prontuários existentes possibilitando um atendimento mais eficiente;
11. Reduzir o tempo de espera para marcação de exames e consultas;
12. Intensificar as ações de atenção à Saúde da Mulher;
13. Fortalecer a Estratégia de Saúde da Família;
14. Fortalecer os Conselhos Popular e Municipal de Saúde e Conselhos Gestores das Unidades de Saúde;
15. Intensificar os cuidados com a saúde dos trabalhadores da Saúde;
16. Pleitear junto ao Governo do Estado a implantação de uma Farmácia de Alto Custo no Hospital
Estadual Serraria para atender a população de Diadema, atualmente atendida no Hospital Mário Covas
na cidade de Santo André.

SEGURANÇA:
1. Aumentar a atuação conjunta da segurança pública municipal com as polícias civil e militar, visando
uma efetiva integração dos sistemas de informação, comunicação e inteligência;
2. Fortalecer os Conselhos de Segurança existentes, bem como atuar para aumentar a participação e
engajamento da população em projetos como “Vizinhança Solidária”;
3. Manter o fechamento de bares na prevenção e combate à violência e criminalidade;
4. Promover ações integradas regionais no combate e prevenção da violência;
5. Investir na qualidade da iluminação pública de forma a melhorar a eficiência energética e aumentar a
segurança;
6. Promover campanhas com temas relacionados à Cultura de Paz;
7. Atuar de forma integrada com a Polícia Militar no combate a emissão de sons e ruídos urbanos
excessivos visando a proteção do bem-estar e do sossego público no Município;
8. Promover campanha permanente contra o consumo de álcool e drogas, especialmente junto aos
jovens;
9. Estimular a participação da população, articular políticas intersetoriais e desenvolver ações conjuntas com a
Delegacia de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente e demais órgãos relacionados, visando o
fortalecimento das ações da guarda ambiental;
10. Ampliar o videomonitoramento em locais suscetíveis à ocorrência de roubos, furtos, violência, tráfico de
drogas, acidentes de trânsito (adesão ao Detecta);
11. Valorizar e capacitar continuamente os profissionais da área de segurança;
12. Ampliar as ações de prevenção à violência contra crianças e adolescentes, jovens, idosos e mulheres,
LGBT, negros, egressos do sistema prisional, população em condição de rua e violência doméstica;
13. Buscar recursos através de parcerias públicas e privadas para investimentos no combate à violência;
14. Promover a recuperação/requalificação de espaços públicos vulneráveis visando a ocupação e
participação da população por meio de atividades econômicas, sociais, esportivas e culturais, tornandoos mais seguros e acolhedores;
15. Aprimorar a execução e acompanhamento das medidas socioeducativas para jovens infratores.

ASSISTÊNCIA SOCIAL:
1. Promover espaços de diálogo intersetorial para garantir a articulação dos serviços socioassistenciais e
demais políticas públicas, visando maior efetividade;
2. Articular ações de formação e capacitação para o trabalho dos segmentos mais vulneráveis;
3. Realizar em conjunto com as demais secretarias ações culturais, esportivas, de capacitação
profissional e de geração de renda, com foco na população jovem, visando a redução da
vulnerabilidade social e promoção da cidadania;
4. Melhorar a infraestrutura e qualificação dos espaços dos CRAS e CREAS para melhoria do
atendimento;
5. Fortalecer ações de combate ao trabalho infantil;
6. Articular ações intersetoriais com áreas de saúde mental, trabalho, geração de renda (por meio da
economia criativa e outras) visando maior efetividade do atendimento à população de rua;
7. Ampliar o atendimento na Casa Beth Lobo às mulheres vítimas de violência;
8. Fortalecer os Conselhos de Direitos e Tutelar fornecendo condições adequadas e equipamentos
fundamentais ao seu funcionamento e atuação, além de formação continuada;
9. Estabelecer parcerias para atuação de Promotoras Legais Populares no Município.

EDUCAÇÃO:
1. Universalizar o acesso à Pré-escola (crianças de 04 a 05 anos);
2. Reduzir a lista de espera para creche (crianças de 0 a 3 anos) por meio da expansão da rede própria
ou formalização de parcerias com instituições sem fins lucrativos, em conformidade com o Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/14), mantendo a gestão pedagógica sob
comando da Secretaria de Educação;
3. Alavancar a qualidade do Ensino Fundamental I, priorizando o suporte pedagógico nas escolas com
desempenho abaixo do esperado e ofertando regularmente, no contraturno, aulas de recuperação
contínua ao longo do ano letivo, com identificação precisa das dificuldades de cada aluno a partir do
seu desempenho nas habilidades das matrizes de avaliação;
4. Buscar parcerias com os governos Estadual e Federal para aumentar a oferta de cursos técnicos
profissionalizantes e superiores alinhados às demandas do setor produtivo e na incorporação das
transformações produzidas pelos processos de inovação tecnológica;
5. Oferecer alimentação saudável e adequada aos alunos da rede municipal de ensino, em conformidade
com as diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;
6. Fortalecer as políticas de qualificação profissional da Fundação Florestan Fernandes, ampliar a oferta
e o acesso aos cursos, por meio da descentralização do atendimento (cursos nos bairros);
7. Incentivar a participação das famílias e da comunidade no processo educacional;
8. Ampliar as campanhas e oficinas educativas sobre temas como segurança, meio ambiente, saúde,
trânsito e prevenção de álcool e drogas nas escolas, dentre outras;
9. Adequar os ambientes tecnológicos das escolas (salas de informática), bem como garantir a
manutenção de computadores e recursos digitais;
10. Fortalecer a inclusão de crianças com deficiência e necessidades especiais na rede municipal de
ensino;
11. Ampliar a educação integral;
12. Estimular e fortalecer a educação de jovens e adultos;
13. Estimular a instalação de instituições de ensino superior no Município;
14. Adaptação de escolas e salas de aula para correta acessibilidade.

HABITAÇÃO:
1. Revitalizar núcleos habitacionais, promovendo a manutenção e melhoria dos espaços;
2. Buscar parcerias com os governos federal e estadual visando a redução do déficit habitacional,
priorizando munícipes em maior situação de vulnerabilidade;
3. Fortalecer as ações para promoção da regularização fundiária;
4. Melhorias nas condições de saneamento das regiões periféricas.

MEIO AMBIENTE:
1. Promover campanhas de proteção ao meio ambiente;
2. Intensificar ações de prevenção, fiscalização e monitoramento visando a proteção e a prevenção de
danos e infrações ambientais;
3. Estimular a conservação e adoção dos espaços verdes na cidade por entes públicos e privados;
4. Conservar e recuperar a cobertura vegetal do município;
5. Fomentar o desenvolvimento de sistemas de reuso de água;
6. Ampliar a agricultura urbana com destaque às hortas comunitárias, escolares e ocupacionais;
7. Criar um plano municipal de arborização urbana, revitalizando os diversos espaços públicos;
8. Ampliar a coleta seletiva na cidade, fortalecendo a organização dos catadores e aumentando o
número de Ecopontos;
9. Desenvolver um maior número de atividades educativas no Jardim Botânico, readequando o espaço a
um parque escola;
10. Fortalecer a educação ambiental, promovendo ações em escolas e outros espaços públicos e
privados;
11. Desenvolver ações de conscientização e de fiscalização de maus tratos animais e campanhas de
castração e adoção de animais;
12. Fiscalização ao cumprimento da Lei de Proteção da Represe Billings.

MOBILIDADE URBANA:
1. Garantir a eficiência da gestão do sistema de transporte coletivo, reorganizando ou ampliando linhas
quando necessário, adequando a frequência de ônibus nos horários de pico e assegurando o
cumprimento de horários;
2. Criar estratégias de ordenação do fluxo de veículos que priorizem o transporte coletivo, maior fluidez
no trânsito e diminuição dos tempos de viagem no deslocamento da população, bem como o uso de
dispositivos inteligentes;
3. Melhorar as condições nos acessos que interligam as vias de maior capacidade de fluxo;
4. Melhorar as condições de segurança dos pedestres sem prejudicar a fluidez no trânsito, por meio de
ações de engenharia de tráfego;
5. Implantar ciclovias e/ou ciclovias temporárias que permitam testar e adaptar infraestruturas, em
diálogo com os usuários;
6. Fiscalizar os serviços realizados pelas concessionárias que provocam escavações nas vias públicas,
passeio público e outros, de forma a assegurar a segurança dos munícipes e, quando do seu término,
sejam observadas as normas para reposição do asfalto e recomposição do passeio público.

CULTURA, ESPORTE E LAZER:
1. Valorizar e compreender a pluralidade cultural dos moradores da cidade;
2. Criar e fortalecer políticas públicas na área de cultura que estimulem seu acesso e tornem atrativos os
equipamentos culturais existentes na cidade (Centros Culturais, teatro, Centro de Memória,
Bibliotecas, Casa da Música e outros) incentivando a frequência de público, promovendo realizações
artísticas nos espaços, ofertando oficinas culturais de interesse;

3. Fomentar a utilização de espaços públicos, no centro e nos bairros, para as várias expressões
culturais;
4.

Ampliar as academias ao ar livre;

5.

Incentivar a diversificação do uso e da ocupação dos espaços e equipamentos públicos (escolas aos
finais de semana, parques, praças, etc) com promoção de atividades culturais, artísticas, esportivas e
de lazer, principalmente para a população jovem;

6. Fortalecer os programas existentes no Município;
7. Construir quadra esportiva na Vila Paulina;
8. Instituir um Programa de bolsa atleta no Município;
9. Promover atividades de cultura, atividade física orientada e lazer com foco na população idosa;
10. Fomentar e viabilizar a retomada da participação do Município em jogos regionais e interescolares nas
diversas áreas do esporte;
11. Criar centro para valorização das culturas estaduais e regionais presentes em nosso município.

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E INOVAÇÃO:
1. Facilitar a abertura de novas empresas, incentivar a regularização de atividades informais e ampliar os
serviços aos empreendedores, como capacitações e consultorias (Sala do Empreendedor);
2. Promoção do empreendedorismo inovador, inclusive o social.
3. Criar espaços comunitários nos bairros para o desenvolvimento da Economia Solidária, viabilizando e
incentivando a formação de mais grupos/cooperativas;
4. Fortalecimento das parcerias com universidades, empresas e entes públicos com vistas a
transferência de tecnologias, conhecimento, experiências e possibilidades de desafios de inovação;
5. Incentivar a instalação de instituições de ensino profissionalizante e superior, privadas e públicas, com
o objetivo de ofertar mão de obra qualificada, atendendo à demanda das empresas que já operam na
cidade, empresas que desejam se instalar e as que se quer atrair.
6. Implantar o empreendedorismo no Ensino Médio, em parceria com a Educação, por meio da inserção de
novas disciplinas que desenvolvam o comportamento empreendedor nas crianças e jovens antes de elas
ingressarem no mercado de trabalho;

7. Fomentar a Rota gastronômica em Diadema com a criação de concursos gastronômicos em determinadas
épocas do ano;

8. Resgatar o polo Cosmético na Região;
9. Organizar feiras e eventos setoriais para estimular os negócios e o desenvolvimento empresarial.

GESTÃO:
1. Criar políticas de modernização administrativa, integrando os serviços direcionados à garantia dos
direitos do cidadão, de forma a facilitar o acesso, a inclusão digital e o acompanhamento social;
2. Aumentar os pontos de Wi Fi gratuito na cidade;
3. Valorizar o servidor público, promovendo treinamentos, capacitações e cursos;
4. Fortalecer a EDAP para proporcionar aos servidores públicos em geral, oportunidades de crescimento
pessoal e profissional, através da realização de cursos e capacitações, agregando conhecimento e
novas competências a serem aplicadas ao trabalho, garantindo a valorização e a qualificação do
servidor municipal e um serviço público de qualidade à população.

