PLANO DE GOVERNO

Coligação Diadema de todos e para todos DEM � PV • CIDADANIA • PROS • PODEMOS

EDUCAÇÃO
Melhor Visão - Oferecer atendimento oftalmológico e óculos para
alunos da rede municipal com problemas de visão.
Programa Merenda em Casa - Oferecer kits de alimentação no período
de férias escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino.
Programa Saúde na Escola - Ampliar e fortalecer as ações de saúde
preventiva, disponibilizando um médico de referência nas unidades
escolares.
Inglês na Escola - Incluir na grade curricular de nossas crianças, aulas
de idioma estrangeiro a partir do 4º ano.
Buscar parcerias com Universidades para formação dos professores da
rede municipal, ampliando as condições de oferecer ensino com a
utilização de ferramentas tecnológicas, baseado em comunidades de
aprendizagem.
Escolas Monitoradas - Instalar Sistema de Monitoramento em todas as
escolas da rede municipal, com Alarmes e Câmeras de Segurança.
IDEB - Garantir que a educação municipal mantenha os índices do IDEB
acima da média projetada.

SEGURANÇA
Mais GCM para Diadema
Duas Novas Bases - Instalar uma nova base na Região Norte
(Campanário) e outra na Região Leste (Piraporinha).
ROMU - Triplicar o efetivo das Rondas Ostensivas Municipais, equipar e
fortalecer as ações, com foco especial no combate aos pancadões.
ROTAM - Criar o Pelotão de Rondas Ostensivas com Motocicletas e dobrar o

número de motocicletas da GCM, com foco no patrulhamento dos bairros.
Guarda Ambiental - Equipar e ampliar as equipes, com foco na proteção
das áreas de manacial do município e no combate à outros crimes
ambientais.
Canil - Fortalecer e ampliar as equipes e ações do Canil, em operações e
em atividades educativas em parceria com a Secretaria de Educação.
Promover o aumento do efetivo de Guardas Municipais, chegando a 600
guardas e implantar o Projeto DEAC (Diária especial de atividade
complementar). Maior Efetivo nas ruas todos os dias.
Patrulha Maria da Penha - Fortalecer e intensiﬁcar ações. Promover a
integração com proﬁssionais de referência nas questões de violência
domésticas na UBS’s, oferecendo acolhimento humanizado às vítimas.
Diadema Monitorada - Instalação de Câmeras com leitor OCR - leitura de
placas, nos principais acessos da Cidade.

TRANSPORTE E MOBILIDADE
Expresso - Implantar linhas de ônibus com horários ﬁxos, que saiam
dos bairros e cheguem diretamente aos Centros Comerciais de maneira
a fomentar a economia local.
Modernizar os abrigos de ônibus de toda a cidade, e garantir WI-Fi
gratuito em todas as paradas das regiões comerciais, em todos os
bairros. Garantir que 100% das paradas de ônibus ofereçam cobertura
para maior conforto dos usuários.
Mais Conforto - Garantir a constante renovação da frota do transporte
coletivo e a implementação de Ar Condicionado e Wi-Fi em 100% da
frota.
Programa Se essa Rua Fosse Minha - Com base em planejamento e
índices de prioridade, modernizar toda a sinalização viária, horizontal e
vertical, substituíndo placas com nomes das ruas, garantindo a
instalação de semáforos inteligentes e de Led, além de estudos para

mudanças de mãos de direção e criação de sistemas binários,
proporcionando maior ﬂuidez no tráfego em todos os bairros, Incluindo
recapeamento e poda de árvores.
Atenção ao Ciclista - Visando garantir a segurança dos ciclistas e a
redução do índice de acidentes de trânsito realizar estudo para
implantação de ciclovia ou ciclofaixa nos principais trajetos identiﬁcados
como prioritários por esse modal.
Buscar recursos junto aos Governos Estadual e Federal para a
Construção de Alça de Acesso no KM16, conectando a saída do pedágio
com a Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, sentido S.B. do Campo.
Buscar recursos junto aos Governos Estadual e Federal para a
Construção do Viatuto entre a Av. Sete de Setembro e a Av. Roberto
Gordon.

SAÚDE
Concluir e entregar as obras da Nova UBS Paulina
(Obras em Andamento)
Concluir e entregar as obras do PAI - Pronto Atendimento Infantil
(Obras em Andamento)
Concluir e entregar as obras dos CAPS Infanto-Juvenil, Álcool e Outras
Drogas e Centro/Oeste
(Obras em Andamento)
Novo Hospital Municipal de Diadema - Adequar e ampliar o imóvel que
vai receber o novo Hopital Municipal.
(Projeto Concluído e imóvel em fase ﬁnal de desapropriação)
Adequar o atual Pronto Socorro do Hospital Municipal para a instalação
da UPA Piraporinha
Construir a Nova Base do SAMU
Renovar o parque diagnóstico de exames de imagem do Hospital

Municipal e do Quarteirão da Saúde, incluindo a disponibilização de
tomograﬁa computadorizada dentro da unidade hospitalar, ampliação
de horário de exames de ultrassonograﬁa, entre outros.
Garantir a continuidade da certiﬁcação do Hospital Municipal como
Hospital Amigo do Idoso
Telemedicina - Investir em atendimentos e garantir infraestrutura
tecnológica para a realização de teleconsultas via web em toda a rede
municipal de saúde.
Novo CAPS Leste - Realizar a reforma do prédio localizado na Rua
Guaricica para abrigar o Novo CAPS Leste.
Atendimento Domiciliar para Idosos - Buscar auxílio do Governo Federal
para implantar Equipe Multidisciplinar de Atendimento Domiciliar
(EMAD) para Idosos.
Saúde da Família - Garantir 100% de cobertura da Estratégia Saúde da
Família no território municipal.
Saúde Bucal - Garantir 100% de cobertura de Saúde Bucal.
Cirurgias Eletivas - Aproveitar a estrutura do Quarteirão da Saúde para
a realização de cirurgias eletivas de maior complexidade,
complementando o que hoje é realizado no Quarteirão da Saúde.
Residências Terapêuticas
Terapêuticos.

-

Ampliar

os

Serviços

Residenciais

População em Situação de Rua - Implantar Equipes de Consultório na
Rua visando ampliar o acesso da população em situação de rua aos
serviços de saúde.
3º Turno na Saúde - Ampliar o atendimento no Ambulatório do
Quarteirão da Saúde para o 3º turno (16h às 22h).
Fila Zero - Realizar mutirões de exames diagnósticos e cirurgias de
pequeno porte, pós-pandemia, com unidades móveis, para a redução

das ﬁlas de espera ocasionadas pela pandemia.
Cuidados paliativos hospitalares - Implantar equipe especializada para
melhoria da assistência, com qualidade e humanização nas clinicas de
internação.
Informatizar 100% da Saúde. Expandir a informatização do sistema de
saúde para rede de urgência e emergência (Pronto Socorro Municipal,
Pronto Atendimentos, SAMU e Hospital Municipal) com sistema integrado de informações, conectado aos demais pontos da rede municipal de
saúde, incluindo as Unidades Básicas.
Saúde da Mulher - Implantar no Quarteirão da Saúde o Centro de
Referência da Saúde da Mulher.
Agentes Comunitários de Saúde - Oferecer formação continuada para
os ACSs de Diadema.
Reforma do Centro de Controle de Zoonoses e criação do centro de
adoção.
Hospital Veterinário, Buscar pacerias com Universidades para a aimplantação do Hospital Veterinário.
Transporte para gestantes - Disponibilizar transporte para gestantes de
risco às consultas de pré natal, incentivando o acompanhamento da
gestação.
Kit Cegonha - Oferecer Kit Enxoval para as mamães que tiverem seus
bebês no Hospital Municipal de Diadema, e tiverem realizado o Pré
Natal corretamente.

HABITAÇÃO
FUMAPIS - Destinar de 2% a 4% da Receita Corrente Líquida do
município para o FUMAPIS, investindo na construção de unidades
habitacionais para atender a demanda da faixa 01 (zero a 3 salários
mínimos).

FUMAPIS - Destinar de 2% a 4% da Receita Corrente Líquida do
município para o FUMAPIS, investindo na construção de unidades
habitacionais para atender a demanda da faixa 01 (zero a 3 salários
mínimos).
Regularização Fundiária - Ampliar e Fortalecer o Programa Casa
Legal, garantindo a regularização fundiária de 100% das moradias de
Diadema.
Fornecer projetos/plantas de residências em lotes de até 125m²,
auxiliando as famílias diademenses na regularização de seus imóveis.
Programa de Manutenção dos Núcleos - Intensiﬁcar e ampliar o
Programa Bem Viver, que vem trazendo inúmeras melhorias aos
Núcleos Habitacionais.
Buscar junto ao Governo Federal parceria para fomento das políticas
públicas habitacionais.

MEIO AMBIENTE
10.000 Árvores -Garantir o Plantio de 10.000 mudas, ampliando as
áreas verdes do município e contribuindo com o meio ambiente.
Incentivar o morador ao plantio de árvores em suas resídências,
orientando sobre as espécimes adequadas para cada situação.
Educação Ambiental nas Escolas - Fortalecer e ampliar as ações,
garantindo informação ambiental à todas as crianças.
Ampliar o atendimento do Jardim Botânico e do Borboletário.

LAZER
Reformar o Parque dos Jesuítas, garantindo uma área destinada para
as crianças de Diadema, com ampla área de Playground e Espaço Pet.

Programa Nosso Parque - tranformar praças em Parques Regionais,
com mais segurança e equipamentos de lazer para crianças, adultos e
área Pet.
Garantir a realização de eventos Culturais como o Natal Iluminado e o
Arraial da Gente, que já se tornaram pontos de encontro da família de
Diadema, além de beneﬁciarem milhares de pessoas por meio das
entidades assistenciais participantes.

CULTURA
Casa da Música - Fortalecer e ampliar os atendimentos da Casa da
Música, levando aprendizado nas mais diversas modalidades musicais.
Complexos Culturais - Garantir a constante manutenção dos
equipamentos culturais da cidade, oferecendo estrutura adequada
para o desenvolvimento das atividades.
Cultura nos bairros - Fortalecer as ações, aproximando a cultura da
comunidade por meio de oﬁcinas, apresentações e outras ações.
Fortalecer e ampliar o Programa Vem Dançar.

ESPORTE
Ampliar a oferta de vagas para aulas de natação e hidroginástica no
Clube Mané Garrincha.
Reformar e modernizar o Ginásio Ayrton Senna
Fortalecer e ampliar a oferta de vagas para prática de esportes em
diversas modalidades.
Novo Clube - Viabilizar parcerias para a construção de um novo Clube
Municipal com atividades esportivas, quadras, piscinas e muito mais.

EMPREGO E RENDA
Incentivar as empresas e comércios do município, através de parcerias
entre Prefeitura, Associação Comercial, Câmara dos Dirigentes Lojistas
e Ciesp, a criarem uma rede de consumo municipal com o vale
refeição-alimentação, incentivando a economia regional.
Implementar o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) para
atendimento presencial dos serviços de intermediação de Mão de Obra
e qualiﬁcação Proﬁssional.
Ampliação e fortalecimento da Economia Solidária e Economia Criativa
Incentivar e buscar parcerias com a Fundação Florestan Fernandes e
outras instituições para a qualiﬁcação proﬁssional do trabalhador.
Instalação da Sala do Empreendedor - Atendimento em diversos
serviços voltados às empresas de nossa cidade.
Dar continuidade às tratativas para a Criação do Arranjo Produtivo
Local (APL) do Setor de Alimentação.
Buscar parcerias para instalação do Centro de Inovação Tecnologica e
Incubadora de Empresas.
Fortalecer e fomentar as ações do Polo de Cosméticos.
Fomentar a instalação de novas empresas no município, com a
utilização dos incentivos ﬁscais oferecidos por meio do Plano aprovado
em 2018.
Incentivar o emplacamento de veículos no município, garantindo a
elevação da arrecadação com o IPVA.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Instalação de um novo CRAS na Região Leste.
Implementar um Plano de Formação continuada para os Servidores.
Implementar Ações de Fomento aos Fundos Municipais - Criança e do
Adolescente, da Pessoa com Deﬁciência, do Idoso.
Implantar o Conselho Municipal de Direitos Humanos.
Implementar o Serviço de Voluntariado da Cidade.

FLORESTAN FERNANDES
Implementar Cursinho Pré-Enem e Pré-Vestibular para preparar os
Jovens de Diadema para o ingresso às universidades.
Implementar Laboratório de Robótica e Impressão 3D.
Implementar Cursos nas áreas de Comunicação e Marketing - Captação
e edição de imagens, editoração gráﬁca e Oﬁcinas de VideoMaker.
Fortalecer e ampliar as parcerias com empresas para encaminhamento
de alunos do Programa Jovem Aprendiz, inserindo-os no mercado de
trabalho.
Ampliar a oferta de cursos na área automotiva como elétrica básica,
manutenção de ar-condicionado, aplicação de película solar, entre
outras, oferecendo ao morador de Diadema a oportunidade de
empreender e começar seu próprio negócio.
Ampliar a oferta dos cursos já existentes na Fundação.
Criar a Florestan EAD (Ensino à Distância), com cursos de extensão
para ex-alunos se atualizarem nas áreas de formação.
Buscar parceria com o Sebrae para ofecerer cursos na área de gestão
de negócios e empreendedorismo
Ampliar os polos de atendimento descentralizado da Fundação,
levando ensino de qualidade à diversos bairros da cidade.

E MAIS
Criar o Departamento de Serviços Urbanos, Agregando os serviços de
Manutenção do Município em uma Única Secretaria.
Ajuda aí! Implementar Ferramentas Digitais (App) para inserção de
solicitações de serviços, geração da ordem de serviço e devolutiva do
atendimento.
É Claro que Fica - Ampliar o programa de modernização do parque de
iluminação pública e garantir que 100% do município esteja atendido
pela tecnologia do Led já em 2021.
Saneamento Básico - Em parceria com a Sabesp, garantir a constante
elevação dos índices de coleta e tratamento de esgoto, alcançando o
índice de 100% até 2024.
Destinação dos Resíduos Sólidos - Em parceria com a Sabesp, fortalecer
a implantação da Usina que vai transformar lixo em energia, garantindo
a destinação correta dos resíduos sólidos do município, adequando o
município às novas legislações e buscando a preservação do meio
ambiente, aliando tecnologias modernas e responsabilidade ambiental.

Siga nas redes sociais
e conﬁra todas as novidades
@PRETINHO.DIADEMA

