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✓ Viabilizar a Operação Delegada, envolvendo Policiais Militares e
Guardas Civis Municipais em seus dias de folga para atuarem no
combate aos Pancadões e em demais atividades de natureza municipal
como comércio, escolas e controle do descarte de entulho, fiscalizando
a Segurança na cidade.
✓

Criar o Cartão do Aluno, com auxílio para complementar
alimentação e apoio pedagógico.

✓

Criar uma Central de Cooperativas Criativas, aproximando a Economia
Solidária, valorizando saberes locais promovendo inovação articulando
ciência, tecnologia, reutilização e transformação de matérias primas como
fontes de geração de emprego e renda.

✓

Promover minuciosa análise dos contratos vigentes na Prefeitura,
otimizando recursos e suprimindo gastos com total transparência e
ampla informatização.

✓

Revitalizar e modernizar o Parque dos Jesuítas, tornando-o
acessível à população.

✓

Criar o Programa Brigada do Bem trazendo para atuação pacífica e
transformadora os jovens dispensados do alistamento militar, mas
que desejam aplicar suas aprendizagens a favor da população, como
guardiões dos espaços e de pessoas, protegendo o meio ambiente,
crianças e idosos e mediando conflitos diversos, tornando melhor,
mais fraterno e humano o dia a dia da cidade.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
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✓

Criar o Núcleo Empresa Legal, de regulamentação e apoio aos

pequenos empreendedores, legalizando micros e pequenas
empresas para que possam gerar mais empregos na cidade.
✓

Implantar o Programa Filhos da Terra, de Horta Comunitária, Tetos

Verdes, Paisagismo e Design, revitalizando espaços públicos com
inovação e sustentabilidade.
✓

Cobrar o Governo Estadual e instituir tratamento adequado para a
Represa Billings, trecho Diadema

✓

Criar a Unidade Básica de Saúde Veterinária – UBSV.

✓

Criar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) PET.

✓

Implantar, através de parcerias, a Ciclovia de Diadema.

✓

Ampliar o Programa de Coleta Seletiva na cidade, implantando 1
dia na semana para recolhimento apenas de lixo reciclável, porta a
porta, com o Caminhão do Lixo Reciclável.

✓

Criar o Centro Municipal Cooperativo
Empreendedoras, gerando emprego e renda.

de

Mulheres

✓
Criar e permitir acesso, por meio do Aplicativo (APP) Diadema
Conectada sinalizando vias esburacadas, falta de iluminação, demora
em atendimentos e serviços com links articulados entre população,
Câmara Municipal e Prefeitura, a serviço de Diadema.
TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓
Reformar os prédios municipais, instalar placas de identificação,
colocar lombo faixas ou redutores de velocidade e deslocar os pontos
de ônibus que estejam em frente às escolas, evitando aglomerações e
atropelamentos.
✓
Instalar lâmpadas de leads em toda a cidade, priorizando os
bairros mais afastados e pontos de pancadões, melhorando a
iluminação pública com sistema inteligente que avise quando a lâmpada
queimou.
✓
Instalar Bases Móveis ou Fixas da Guarda Civil Municipal,
Descentralizadas, em três agrupamentos de cobertura do efetivo:
Canhema/Taboão/Campanário;
Serraria/Inamar
Piraporinha/Casagrande
Colocar Guardas Patrimoniais nos prédios municipais em dias
úteis e aos finais de semana, e instalar câmeras de
vídeomonitoramento.
✓

Adquirir mais um (01) Caminhão Tempestade de combate aos
Pancadões, o Trovão Azul.

✓

Instalar nas proximidades escolares e nos centros comerciais,
Totens de Segurança Operantes, totalizando 40 totens
regionalizados por bairros da cidade.

✓

Criar aplicativo com senha de acesso, e central de atendimento
para marcação de consultas, exames e tratamentos médicos a

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
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disposição dos assistidos e pacientes, modernizando o sistema de
atendimento.
✓

Lutar pela implantação do AME Diadema (Ambulatório Médico
de Especialidades), já autorizado por meio de Decreto, trazendo
atendimento de qualidade sem custo para o município, melhorando
o serviço essencial de saúde e ofertando maior qualidade de vida ao
cidadão.

✓

Criar painéis de avaliação do atendimento em cada unidade de
saúde, devidamente identificados, com acesso direto à Central de
Gestão de Políticas Públicas Essenciais no Gabinete do Prefeito para
que possa intervir diretamente na qualidade do serviço de saúde
pública.

✓

Promover Exames e Consultas aos finais de semana nos
equipamentos de Saúde, buscando parceria com o Governo do
Estado, Governo Federal e Terceiro Setor.

✓

Estender o atendimento de Unidades Básicas de Saúde, UBSs,
até às 22 horas, sendo o horário noturno exclusivo para a realização
de tratamentos e exames.

✓

Realizar na cidade ampla triagem, apoio e atenção à Pessoa com
Deficiência e ao Idoso.

✓

Implantar o Centro Municipal de Atenção e Atendimento à
Saúde da Mulher.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓

Estruturar e criar o Plano de Inovação Educacional com
implantação de salas de aula modernas, por meio da aquisição de
equipamentos e estruturação de laboratórios digitais, colocando a
tecnologia a disposição dos professores e estudantes.

✓

Garantir no Currículo Escolar, desde a Educação Infantil,
autonomia, pensamento crítico, reflexão, convívio social, noção de
pertencimento ao mundo, sustentabilidade e outras construções
humanas, investindo, já nas séries iniciais, em filosofia, ciência,
educação financeira e empreendedorismo.

✓

Implantar o Programa Giz de Ouro de valorização dos
profissionais da Educação, dos Territórios Educativos e das
Comunidades de Aprendizagem .

✓

Criar o Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM),
descentralizando o recurso da Secretaria de Educação (SEDUC) e de
Finanças, com plano de aplicação e prestação de contas da unidade
escolar, reduzindo a burocracia para investir na Educação das nossas
crianças, jovens e adultos.

✓

Promover os Jogos Anuais Estudantis na cidade de Diadema, com
campeonatos esportivos, de redação, sarau e literatura e jogos de
mesa, envolvendo todas as modalidades de ensino.

✓

Abrir as escolas aos finais de semana para ofertar atividades
recreativas, culturais e esportivas e cursinhos comunitários para as
comunidades locais, integrando famílias e espaço público.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓

Construir 4 CEDUCAS (Centros de Educação Municipal) com
salas de aula, teatro, piscina e quadras esportivas.

✓

Criar a Escola Municipal de Idiomas, com aulas gratuitas de
inglês, espanhol e Libras – Língua Brasileira de Sinais.

✓

Ampliar parcerias para atenção aos Moradores em Situação de
Rua com abrigo noturno, triagem e atendimento médico, geração de
emprego e renda, reintegração familiar e combate a todo tipo de
discriminação.

✓

Criar a Coordenadoria Ecumênica de Compromisso e Interface
Social, com a realização anual de conferência própria, aproximando
fazeres locais de combate às situações de drogadição e de
vulnerabilidade social, valorizando e fortalecendo parcerias locais.

✓

Criar o Núcleo de Atividades e Vivências Intelectuais e Desportivas NAVI com oficinas de baixo custo e alto impacto, descentralizadas e
operantes nos 11 bairros de Diadema, unindo programas de formação
para a vida, esporte e cidadania, para crianças de 8 a 12 anos de idade.

✓

Viabilizar a construção de um SESC na cidade de Diadema.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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Eixo 1
(Desenvolvimento e Compromisso Econômico, Social e Sustentável: Finanças,
Economia Solidária e Meio Ambiente)
Visa a ampliação, o fortalecimento e o desenvolvimento da economia local de
maneira sustentável, solidária, criativa e de modo socialmente justo,
promovendo desenvolvimento econômico como direito de todo cidadão, numa
Diadema que gere oportunidade e traga esperança para a população com
compromisso e responsabilidade ambiental, garantindo melhores condições

de vida para essa e as próximas gerações.
Propõe
✓ Revisar o Plano Diretor em conjunto com todas as Secretarias
Admnistrativas, CIESP, FIESP, Associação Comercial, Sociedade Civil,
Conselhos de Direito e Poder Legislativo, tornando a cidade mais
articulada em seus serviços essenciais, conectando informações entre
escolas, unidades de saúde, centros culturais, empresas e associações,
com mais funcionalidade, agilidade e eficiência aos serviços diversos
existentes na cidade, públicos e privados.
✓ Valorizar o intercâmbio de ideias e negócios nas áreas de Tecnologia,
Cosmético e Beleza, Design, Artesanato, Cinema e Gastronomia.
✓ Integrar profissionais e serviços, em conexão com oportunidades reais
que promovam o mercado de trabalho e negócios, formando pessoas e
oferecendo serviços de qualidade.
✓ Criar uma Central de Cooperativas Criativas, aproximando a Economia
Solidária, valorizando saberes locais promovendo inovação e articulando
ciência, tecnologia, reutilização e transformação de matérias primas como
fontes de geração de emprego e renda
✓ Identificar os talentos da cidade, inserindo-os numa rede de formação e
serviços populares, unindo diferenças, superando limites e melhorando
comunidades.
TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓ Buscar para Diadema uma ETECRI – Escola Técnica de Economia
Criativa.
✓ Promover e sediar seminários, feiras e eventos em Economia
Solidária, fortalecendo os Programas e Cooperativas locais.
✓ Abrir a Casa da Economia Solidária para exposições permanentes e
representativas das cooperativas existentes na cidade, com ampla
divulgação, comercialização dos produtos e valorização das
associações dos artesãos e artesãs, tapioqueiros, churrasqueiros,
cabeleireiros e demais associados.
✓ Fortalecer o Programa de Refinanciamento, bem como conceder
atrativos às empresas geradoras de emprego na cidade e que
desenvolvam programas de apoio à Educação, ao Esporte e à Cultura
local.
✓ Promover minuciosa análise dos contratos vigentes na Prefeitura,
otimizando recursos e suprimindo gastos com total transparência e
ampla informatização.
✓ Realizar análise administrativa, estudando a reorganização de
serviços e Secretarias.
✓ Demarcar, valorizar e expandir no território o Polo Industrial de
Diadema, articulando-o ao Plano Diretor, tornando-o mais produtivo,
funcional e socialmente comprometido com a cidade e com cidadãos
e cidadãs.
✓ Criar o Núcleo Empresa Legal de regulamentação e apoio aos
pequenos empreendedores, legalizando micros e pequenas
empresas para que possam gerar mais empregos na cidade.
✓ Promover programa de incentivos para quem paga seus impostos em
dia.
TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓ Criar programas de incentivo ao e desenvolvimento econômico e
sustentável, fornecendo atrativos a empresas na cidade ou que
expandam suas ações, gerando mais empregos e renda em Diadema.
✓ Promover parcerias locais e integração do comércio aos moradores.
✓ Desenvolver um plano de ação fiscal que aumente a receita do
município sem aumentar impostos, com o refinanciamento
permanente de dívidas, criando também incentivos para quem paga
seus impostos em dia.
✓ Realizar estudo econômico fiscal do município e divulgar os
resultados através de audiências públicas, promovendo assim o
orçamento participativo nas 5 regiões da cidade: centro, norte, sul,
oeste e leste, envolvendo moradores.
✓ Realizar campanhas de educação fiscal e tributária constantes
✓ Incluir no Currículo Escolar Empreendedorismo e Educação
Financeira desde a Educação Infantil.
✓ Informatizar a rede, disponibilizando serviços eletrônicos essenciais,
como emissão de certidões diversas, pagamentos de tributos e
outros.
✓ Participar e promover discussões junto ao Consórcio Intermunicipal
do Grande ABCDMR, buscando fortalecimento e recursos para a
cidade junto ao Governo Federal e ao Governo Estadual.
✓ Criar e implantar o Programa Filhos da Terra, de Horta Comunitária,
Tetos Verdes, Paisagismo e Design, revitalizando espaços públicos
com inovação e sustentabilidade.
✓ Cobrar do Governo Estadual e instituir tratamento adequado para a
Represa Billings, trecho Diadema.
TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓ Criar o Programa Amigos do Bicho, unindo Protetores dos Animais,
promovendo encontros e eventos, campanhas educativas,
arrecadação de ração para animais em situação de abandono, feiras
de adoção nas escolas e comércios, a fim de despertar solidariedade,
compaixão e amor aos seres vivos de todas as espécies.
✓ Criar a Unidade Básica de Saúde Veterinária – UBSV.
✓ Criar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) PET.
✓ Fortalecer o CONDEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente
✓ Criar a Escola Verde de compromisso ambiental e sustentável, com
captação de energia solar, água de reuso e cursos práticos de
jardinagem, horta comunitária e paisagismo.
✓ Criar o Centro Municipal Cooperativo
Empreendedoras, gerando emprego e renda.

de

Mulheres

✓ Promover ações para combater o alto prejuízo ao meio ambiente
decorrente da degradação humana.
✓ Promover geração de energia que reduza o consumo em 100% dos
prédios públicos, otimizando recursos.
✓ Desenvolver e consolidar um Programa de Chamada de Voz (Voice
Calls), reduzindo o uso do telefone nos equipamentos públicos a
80%.
✓ Ampliar o Programa de Coleta Seletiva na cidade, implantando 1 dia
na semana para recolhimento apenas de lixo reciclável, porta a porta,
com o Caminhão do Lixo Reciclável.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓ Criar o Fiscal do Ruído Sonoro, por meio da Vizinhança Solidária,
visando o combate ao ruído sonoro excessivo, com a aplicação de
multa prevista em lei por notificação ao Órgão Central.
✓ Criar o Código Ambiental de Diadema com normas que promovam
qualidade ambiental referentes a água, ar, solo, ruído e etc.
✓ Instituir a Agenda 21 de compromisso ambiental, nas escolas
municipais de Diadema.
✓ Revitalizar e modernizar o Parque dos Jesuítas, tornando-o acessível
à população.
✓ Criar o Cartão do Aluno, com auxílio para complementar alimentação
e apoio pedagógico.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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Eixo 2
(Zeladoria, Urbanização, Limpeza Urbana e Habitação).

Visa:
Promover a transformação local unindo manutenção, zeladoria,
arborização e revitalização das áreas comuns da cidade, cuidando melhor
de nossa gente, bem como ampliar políticas públicas habitacionais para
que a população possa viver e morar bem.
Propõe:
✓ Implantar o Circuito Trilhas da Gente de modernização das vias, bairros
e núcleos habitacionais, promovendo autoestima e melhoria concreta e
visível dos espaços, ruas, becos e vielas através de mutirões de
embelezamento
com
diferentes
parceiros,
atuando
com
desenvolvimento, geração de renda e resultados para a população.
✓ Combater a poluição ambiental e visual, o descarte inadequado de lixo e
entulho e valorizar a vida e os saberes comunitários e populares, a favor
do desenvolvimento e da cidadania local.
✓ Criar e permitir acesso, por meio do Aplicativo (APP) Diadema
Conectada, sinalizando vias esburacadas, falta de iluminação, demora
em atendimentos e serviços com links entre população, Câmara
Municipal e Prefeitura, a serviço da população de Diadema.
✓ Constituir uma política de Zeladoria Municipal combatendo o desgaste
Predial, revitalizando prédios municipais, vias e pontos de ônibus,
deixando a cidade mais organizada, limpa, saudável e bonita.
✓ Despertar o sentimento de pertencimento e atuação das pessoas em
suas comunidades, conectando territórios, encurtando diferenças,
combatendo desigualdades e qualquer tipo de discriminação e maus
tratos à vida em sua complexidade.
TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓ Constituir política pública permanente de Zeladoria Municipal.
✓ Implantar o Programa Minha Rua É Para Todos de manutenção,
acessibilidade e segurança viária nas calçadas e ruas, escadões e vielas,
melhorando a passagem de pedestres, transeuntes e veículos com mais
tranquilidade, viabilidade e segurança nos trajetos.
✓ Reformar os prédios municipais, instalar placas de identificação, colocar
lombo faixas ou redutores de velocidade e deslocar os pontos de ônibus
que estejam em frente às escolas, evitando aglomerações e
atropelamentos.
✓ Instalar lâmpadas de leads em toda a cidade, priorizando os bairros
mais afastados e pontos de pancadão, melhorando a iluminação
pública com sistema inteligente que avise quando a lâmpada queimou.
✓ Promover acessibilidade nas ruas, calçadas e escadões.
✓ Realizar recapeamento e pavimentação das vias públicas na cidade
✓ Promover reformas e ampliações de guias, sarjetas, vielas, tapa buracos,
cata bagulho e entulho e limpeza constante de grelhas e calhas.
✓ Realizar regularização fundiária e urbanística na cidade
✓ Controlar, em parceria com os munícipes, as ocupações irregulares,
especialmente em áreas de mananciais.
✓ Promover moradia digna para a população, promovendo acesso aos os
programas habitacionais nacionais e estaduais.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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Eixo 3
(Segurança Pública)
Visa promover e estabelecer a Cultura de Paz em Diadema, aumentando o
policiamento e a sensação de segurança e combatendo todas as formas de
violência (física, material, psicológica, patrimonial e moral).
Propõe
✓ Viabilizar a Operação Delegada, envolvendo Policiais Militares e
Guardas Civis Municipais em seus dias de folga para atuarem no
combate aos Pancadões e em demais atividades de natureza municipal
como comércio, escolas e controle do descarte de entulho, fiscalizando
a Segurança na cidade.
✓ Equipar a Guarda Civil Municipal, até 2024, com 40 novas motos para
dar mais agilidade e produtividade ao trabalho do efetivo na cidade.
✓ Instalar Bases Móveis ou Fixas da Guarda Civil Municipal,
Descentralizadas, em três agrupamentos de cobertura do efetivo:
Canhema/Taboão/Campanário;
Serraria/Inamar
Piraporinha/Casagrande
✓ Colocar Guardas Patrimoniais n os prédios municipais, com cobertura 24
horas em dias úteis e aos finais de semana, com câmeras de
vídeomonitoramento.

✓ Recuperar e ajudar jovens e adultos em situação de vulnerabilidade
social, drogadição e rua, promovendo aprendizagem, cultura e
oportunidades de ensino, emprego, trabalho e renda, articulando
políticas públicas essenciais de Saúde, Educação, Cultura, Esporte e
Lazer.
TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓ Abrir as escolas aos finais de semana com atividades Educativas,
Culturais e Esportivas para a comunidade.
✓ Implantar o Programa Rotas de Paz, com instalação e monitoria de
câmeras de videomonitoramento e inteligência, com agilidade e
eficiência, identificando também placas de veículos suspeitos,
auxiliando as polícias no enfrentamento a roubos e furtos.
✓ Equipar e fortalecer a Sala de Monitoramento Digital tendo o efetivo
da GCM conectado às polícias civil e militar, SAMU e aos bombeiros
para atuação decisiva no enfrentamento e combate à violência e
criminalidade.
✓ Adquirir mais um (01) Caminhão Tempestade, de combate aos
Pancadões, o Trovão Azul.
✓ Criar o Programa Brigada do Bem trazendo para atuação pacífica e
transformadora os jovens dispensados do alistamento militar, mas
que desejam aplicar suas aprendizagens a favor da população, como
guardiões dos espaços e de pessoas, protegendo o meio ambiente,
crianças e idosos e mediando conflitos diversos, tornando melhor,
mais fraterno e humano o dia a dia da cidade.
✓ Instalar nas proximidades escolares e nos centros comerciais, Totens
de Segurança Operantes, totalizando 40 tótens, regionalizados por
bairros da cidade.
✓ Conectar os Totens de Segurança Operantes ao Programa
Vizinhança Solidária por meio de Aplicativo (APP) disponível para
moradores locais interessados, fortalecendo a segurança local e
diária nas 24 horas do dia, aumentando a sensação de bem-estar e
tranquilidade.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓ Combater, também através da Segurança, o preconceito contra as
mulheres, os homens e as pessoas de todos os gêneros, raça, cor e
etnias.
✓ Realizar encontros formativos e palestras com as mães dos alunos
nas escolas, conscientizando-as sobre todas as formas de violência
contra a mulher e combatendo-as.
✓ Promover ação preventiva a fim de evitar as aglomerações e
pancadões.
✓ Criar oportunidades e atividades educativas desenvolvidas também
pela Guarda Civil Municipal e Polícia Militar com a comunidade,
cuidando melhor dos nossos jovens.
✓ Instituir o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas –
em todas as escolas municipais.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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Eixo 4

Visa
Respeito ao cidadão e qualidade de atendimento para que seja possível
entregar boa medicina e melhor qualidade de serviço ao usuário do
sistema de Saúde em Diadema, comprometendo e alinhando PESSOAS +
PROCESSOS + TECNOLOGIAS eficientes em cada equipamento de saúde em
Diadema.
Propõe
✓ Humanizar e modernizar o atendimento em Saúde Pública.
✓ Criar aplicativo com senha de acesso, e Central de Atendimento para
marcação de consultas, exames e tratamentos médicos a disposição
dos assistidos e pacientes, modernizando o sistema de atendimento.
✓ Instalar, nos centros de saúde, painel digital que informe o
consultório e senha de atendimento.
✓ Lutar pela implantação do AME Diadema (Ambulatório Médico de
Especialidades), já autorizado por meio de Decreto, trazendo
atendimento de qualidade sem custo para o município, melhorando
o serviço essencial de saúde e ofertando maior qualidade de vida ao
cidadão.
✓ Instituir o Circuito Interno de Videomonitoramento nas alas comuns
dos Postos de Saúde e Hospitais com implantação de triagem efetiva,
responsável, humanizada, transparente e proativa do atendimento.
✓ Criar painéis de avaliação do atendimento em cada unidade de
saúde, devidamente identificados, com acesso direto a Central de
Gestão de Políticas Públicas Essenciais no Gabinete do Prefeito para
que possa intervir diretamente na qualidade do serviço de saúde
pública.
TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓ Promover Exames e Consultas aos finais de semana nos
equipamentos de Saúde, buscando parceria com o Governo do
Estado, Governo Federal e Terceiro Setor.
✓ Estender o atendimento de UBSs até às 22 horas, sendo o horário
noturno exclusivo para a realização de tratamentos e exames.
✓ Realizar na cidade ampla triagem, apoio e atenção à Pessoa com
Deficiência e ao Idoso.
✓ Concluir o Pronto Atendimento Infantil com as principais
especialidades pediátricas funcionando 24 horas, num ambiente
organizado, acolhedor e dinâmico, atendendo com fluidez, agilidade
e eficiência a infância em Diadema.
✓ Implantar o Centro Municipal de Atenção e Atendimento à Saúde da
Mulher.
✓ Realizar campanhas educativas sobre planejamento familiar e
orientação sexual à adolescência e na maternidade.
✓ Promover ampla campanha de vacinação com especial em atenção à
COVID-19, tão logo a vacina seja disponibilizada pelos órgãos
competentes.
✓ Promover ampla campanha de conscientização sobre higiene
sanitária e cuidados básicos, evitando e prevenindo contaminações
diversas.
✓ Abastecer a Rede de Saúde com aparelhos, medicações e
equipamentos diversos necessários para o seu bom atendimento aos
cidadãos e controle efetivo do consumo e estoque de remédios por
meio de um sistema digital próprio e eficiente.
TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓ Fortalecer o Sistema Único de Saúde, SUS.
✓ Viabilizar Prefeito e Secretário de Saúde participando do dia-a-dia
das Unidades Básicas de Saúde, acompanhando o trabalho da direção
e dos funcionários nos 20 equipamentos.
✓ Ampliar o atendimento aos nossos moradores no Hospital Estadual
do Serraria.
✓ Implantar o Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS na região
Leste.
✓ Adequar o Pronto Socorro do Hospital Municipal do Piraporinha para
abertura de uma UPA – Unidade de Pronto Atendimento.
✓ Modernizar o Hospital Municipal de Diadema.
✓ Modernizar a Base do Serviço de Atendimento Municipal de Urgência
- SAMU.
✓ Garantir o atendimento de Saúde Bucal a 100% da população.
✓ Colocar em funcionamento a Rede de Reabilitação Lucy Montoro.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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Eixo 5

(Educação, Ensino Profissional e Proteção Social).
Visa
Investir em Educação promovendo ampla transformação, valorização,
adequação e melhoria dos espaços educativos, ampliando oportunidades
de forma eficiente e focada no desenvolvimento global com justiça social,
qualidade e empatia, valorizando a vida e garantindo o direito de
aprender.
Propõe
✓ Estruturar e criar o Plano de Inovação Educacional com implantação
de salas de aula modernas por meio da aquisição de equipamentos e
estruturação de laboratórios digitais, colocando a tecnologia a
disposição dos professores e estudantes.
✓ Desenvolver práticas educacionais com o uso de tecnologias digitais e
metodologias pedagógicas diferenciadas para o desenvolvimento
curricular no contexto da Educação, Cultura, inovação, patrimônio,
Ciência e Tecnologia com ênfase na viabilização do Plano Municipal
de Educação (2015-2025).
✓ Modernizar salas de aula aliando inovação, desenvolvimento humano
e sustentabilidade, assegurando protagonismo estudantil e
empoderamento de professores e alunos para desenvolver projetos
criativos, com empreendedorismo, respeito, empatia e pensamento
inovador, qualificando o ato educativo.
✓ Garantir no Currículo Escolar, desde a Educação Infantil, autonomia,
pensamento crítico, reflexão, convívio social, noção de
pertencimento ao mundo, sustentabilidade e outras construções
TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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humanas, investindo, já nas séries iniciais, em filosofia, ciência,
educação financeira e empreendedorismo.
✓ Criar o Ensino Médio Municipal para alunos surdos da cidade de
Diadema.
✓ Disponibilizar, por meio do Programa de Educação Integral Minha
Cidade é Uma Escola, a ampliação de vagas em oficinas de hip hop,
discotecagem, grafitti, rima, circo-dança, circo-teatro, circo,
instrumentos musicais de sopro, letramento, matemática,
desenvolvimento científico, segundo idioma em espanhol ou inglês e
horta escolar adequadas às faixas etárias dos estudantes, com oferta
de vagas do primeiro ao quinto ano.
✓ Implantar o Programa Giz de Ouro de valorização dos profissionais da
Educação, dos Territórios Educativos e das Comunidades de
Aprendizagem .
✓ Otimizar e valorizar pessoas, qualificar serviços, humanizar e
democratizar atendimento por meio de uma Central de Vagas e
Controle Social de Demanda com uma central de vagas transparente,
eficiente e operante.
✓ Criar o Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM),
descentralizando o recurso da Secretaria de Educação (SEDUC) e de
FINANÇAS, com plano de aplicação e prestação de contas da unidade
escolar, reduzindo a burocracia para investir na educação das nossas
crianças, jovens e adultos.

✓ Implantar o Programa Escola Social Escola de Pais, promovendo
encontros de fortalecimento e integração das famílias na utilização
do espaço escolar no período noturno e aos finais de semana para
cursos e palestras formativas, mutirões comunitários e reuniões dos
segmentos representativos e articulados da escola.
TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓ Criar um sistema de avaliação e monitoramento local da
aprendizagem, estabelecendo indicadores de qualidade e orientação
ao planejamento e replanejamento das políticas públicas locais de
Educação.
✓ Reconhecer e valorizar os talentos dos estudantes, bem como seu
desenvolvimento escolar, incentivando a autoria, a descoberta,
iniciativa e criação em prol da elevação da qualidade do ensino, do
conhecimento e da produção científica.
✓ Promover os Jogos Anuais Estudantis na cidade de Diadema, com
campeonatos esportivos, de redação, sarau e literatura e jogos de
mesa, envolvendo todas as modalidades de ensino.
✓ Abrir as escolas aos finais de semana com atividades recreativas,
culturais e esportivas e cursinhos comunitários para as comunidades
locais, integrando famílias e espaço público.
✓ Criar uma equipe multidisciplinar com atendimento psicopedagógico
nas escolas municipais.
✓ Estreitar a parceria com Universidades locais, promovendo formação
e desenvolvimento pedagógico.
✓ Revitalizar e colocar em funcionamento efetivo o Observatório
Astronômico do Jardim Inamar, oportunizando vivências escolares no
local.
✓ Criar o Circuito Cultural, integrando estudantes a Museus, Teatros,
Parques Escolas e diferentes espaços educativos.
✓ Construir 4 CEDUCAS (Centros de Educação Municipal) com salas de
aula, teatro, piscina e quadras esportivas.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓ Criar no Ensino Profissionalizante novos cursos que atendam às
demandas do mercado de trabalho.
✓ Descentralizar o Ensino Profissionalizante promovendo atendimento
através de parcerias nos bairros.
✓ Inserir os alunos no mercado de trabalho, buscando parcerias com
empresas e instituições diversas.
✓ Criar cursos para a Melhor Idade favorecendo a geração de emprego
e renda.
✓ Integrar e valorizar as produções e cultura dos estudantes com
deficiência atendendo-os nas escolas de turno regular na perspectiva
da Educação Inclusiva, valorizando conquistas e incentivando a
superação de desafios na compreensão dos direitos da pessoa com
deficiência.
✓ Revitalizar os espaços escolares garantindo o acesso e permanência
dos estudantes na escola, a qualidade social da Educação e a Gestão
Democrática, articulando comunidade escolar, Secretarias e
Prefeitura na transformação física e humanizada da Escola Pública
municipal.
✓ Articular os diferentes segmentos de ensino aproximando
Universidades, Escolas Particulares, Escolas Estaduais e Municipais e
Conselhos de Direito na oferta de cursos e atividades escolares
significativas aos estudantes, em especial no contraturno escolar.
✓ Criar a Escola Municipal de Idiomas com aulas gratuitas de inglês,
espanhol e Libras – Língua Brasileira de Sinais.
✓ Promover atividades educativas que combatam o preconceito e a
discriminação contra a mulher.
TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓ Acolher famílias dos alunos com deficiência, fortalecendo todos os
membros do núcleo familiar.
✓ Combater o trabalho infantil em parceria com o Terceiro Setor para
que crianças que hoje ficam nos faróis possam estar longe das ruas.
✓ Fortalecer a Rede de Proteção Integral à criança e ao adolescente,
dinamizando a relação entre Prefeitura, Ministério Público, Câmara
Municipal e Conselhos de Direito.
✓ Instituir uma política de atendimento ao menor infrator, criando
oportunidades educativas.
✓ Instituir a Creche do Idoso, com projeto de intersecção com a
Educação Infantil, promovendo encontros periódicos para
apresentações culturais, vivências e contação de histórias, de modo a
aproximar e valorizar essas importantes etapas da vida humana.
✓ Ampliar parcerias para atenção aos Moradores em Situação de Rua,
com abrigo noturno, triagem e atendimento médico, geração de
emprego e renda, reintegração familiar e combate a todo tipo de
discriminação.
✓ Criar a Coordenadoria Ecumênica de Compromisso e Interface
Social, com a realização anual de conferência própria, aproximando
fazeres locais de combate às situações de drogadição e de
vulnerabilidade social, valorizando e fortalecendo parcerias locais.
✓ Regulamentar, reconhecer e valorizar o voluntariado em Diadema.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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Eixo 6

✓ Criar o Núcleo de Atividades e Vivências Intelectuais e Desportivas NAVI com oficinas de baixo custo e alto impacto, descentralizadas e
operantes nos 11 bairros de Diadema, unindo programas de formação
para a vida, esporte e cidadania, para crianças de 8 a 12 anos de idade.

✓ Reformar os Centros Culturais e implantar atividades atuais nas áreas
de informática e formação profissional que estejam em consonância
com o avanço da sociedade.
✓ Implantar novas oficinas
democratizando o acesso.

culturais,

ampliando

vagas

e

✓ Potencializar o atendimento da Fábrica de Cultura, Teatro Municipal
e da Praça PEC, como espaços para grandes eventos, agregando a
juventude.
✓ Instituir aos finais de semana, na Avenida Ulisses Guimarães
encontros e festas com o devido monitoramento e infraestrutura
garantindo diversão e entretenimento seguro aos finais de semana.
✓ Desenvolver um Plano Municipal de apoio à Produção Artística e dos
Esportistas locais, incentivando e valorizando os talentos da cidade.
✓ Fortalecer os espaços culturais e esportivos com a devida
manutenção e investimento na programação da Casa da Música,
Casa do Hip Hop e nos ginásios esportivos.
✓ Viabilizar a construção de um SESC na cidade de Diadema.
✓ Promover encontros anuais dos projetos Mulheres em Movimento e
Escola de Esporte com mostras de trabalhos e eventos.
TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓ Implantar, através de parcerias, a Ciclovia de Diadema.
✓ Estruturar o Esporte Competitivo representativo da cidade.
✓ Promover os Jogos Anuais Estudantis.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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Eixo 7

(Gestão Democrática, Modernização Digital, Mobilidade Urbana,
Qualificação dos Serviços e Valorização dos Servidores Públicos)
Visa
A organização e estruturação dos serviços públicos com participação e
compromisso de pessoas, valorizando a gestão democrática, a participação
e o Aconselhamento Popular em Apoio De Gestão, fazendo da cidade a
nossa bandeira.
Propõe
✓ Mobilizar, reunir e articular pessoas comprometidas com o bem
comum e organizadas de forma solidária e responsável com vistas ao
progresso ético e saudável da cidade.
✓ Formar e empoderar pessoas, gerando acesso à estrutura pública e
solucionando conjuntamente os problemas da cidade.
✓ Multiplicar saberes locais estimulando o desenvolvimento
comunitário
nas
diferentes
organizações,
bairro-a-bairro,
preservando e valorizando as identidades sociais.
✓ Criar órgãos de acompanhamento e destino final de doações de
serviços e de bens (móveis, roupas e objeto, hortas comunitárias, e
etc) prestados de forma voluntária para as comunidades.
✓ Garantir aproximação e participação efetiva do Prefeito com o
funcionalismo público.
✓ Promover formação profissional permanente para todos os
Servidores Públicos Municipais.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
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✓ Realizar os Jogos Abertos Esportivos e Culturais do Servidor,
identificando e valorizando talentos locais.
✓ Analisar e fortalecer os Planos de Carreira.
✓ Ouvir os Servidores Públicos Municipais para criar estratégias de
fortalecimento e de melhorias dos serviços prestados à população.
✓ Modernizar a máquina administrativa, valorizando os serviços e
servidores, buscando excelência no atendimento à população.
✓ Atualizar e implantar o Parque Tecnológico da Informação.
✓ Modernizar a marcação de exames e consultas, bem como o cadastro
dos usuários do sistema público de saúde, de forma digital.
✓ Modernizar e humanizar as salas de velório do Cemitério Municipal
de Diadema.
✓ Implantar internet e Wi-Fi nos ônibus da frota pública, promovendo
conforto, interação e conexão com a vida.
✓ Realizar manutenção e substituição necessária da frota de ônibus,
garantindo transporte público de qualidade.
✓ Reduzir tarifas do transporte público aos finais de semana e em datas
comemorativas.
✓ Construir um Boulevard nos centros comerciais da cidade, com
paisagismo e compromisso ambiental, levando mais qualidade para
os moradores e comerciantes.
✓ Construção de dois viadutos sob a Rodovia dos Imigrantes, para dar
maior fluidez ao trânsito local da nossa cidade.
TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!
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✓ Dar acesso digital ao Boletim Escolar dos estudantes da rede
municipal de ensino.

TODO PODER EMANA DO POVO (artigo 1º, parágrafo único). PSB DIADEMA, AJUDANDO A CONSTRUIR A CIDADE QUE SONHAMOS. VEM
SOMAR COM A GENTE!

