
PROPOSTAS

• JUSTIÇA SOCIAL DE DIREITO
Vamos devolver ao povo aquilo que é seu por direito.

• REFORMA ADMINISTRATIVA
Reduzindo de 20% a 30% os altos salários de R$6,000 (seis mil reais) R$15,800 (quinze mil e 
oitocentos reais).
Faremos caixa que nos permitirá gerar 2500 dois mil e quinhentos empregos coma mesma folha de 
pagamento.

Assim distribuiremos renda através do trabalho.
Faremos 2(dois) turnos onde o trabalhador terá um curso profissionalizante em sua área de atuação, 
por conta da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO formando-os e qualificando-os profissionalmente em
um plano de inclusão.
Só poderão trabalhar na prefeitura como comissionados apenas moradores da cidade de EMBU 
DAS ARTES.

• SAÚDE
1. A SAÚDE PREVENTIVA, será uma das maiores prioridades do nosso governo.

Serão preparadas diversas equipes da saúde que iram visitar escolas e creches..
A saúde preventiva também estará no programa da educação.

2. Faremos 2 (dois) turnos em postos de saúde, estendendo o atendimento até as 20:30h. 
Atendendo também aos sábados.

3. Investiremos na criação de laboratório próprio.

SÁBADO SAUDÁVEL
O programa SÁBADO SAUDÁVEL contará com; transporte público gratuito aos sábados , 
favorecendo a todos.
Parceria com empresa municipal de transporte público e vans do transporte público 
municipal.

4. Construiremos um HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (clínica especializada) em EMBU DAS 
ARTES, que terá o atendimento totalmente gratuito atendendo aos munícipes.

• ODONTOLOGIA
A visita as escolas e creches municipais serão obrigatórias.
Todos postos de saúde terão o atendimento semanal em dias úteis ampliado até as 20h 
inclusive aos sábados.

• SAÚDE ANIMAL.
CRIAR ABRIGO PÚBLICO PARA PETS.

            O abrigo receberá cães e gatos abandonados.
Receberá  cães e gatos temporariamente , quando solicitado os cuidados até 6 meses, após 

esse período o PET ficará livre para doação.
Teremos o PET móvel para resgate.

• PROGRAMA SAÚDE ANIMAL CHIP.

Os pets receberão um chip, onde deverá conter todas informações de vacinação, endereço e contato 
do responsável, facilitando o retorno ao seu lar, quando os encontrarem perdidos.



• Esporte
Como mencionado  na parceria Educação e Esporte , faremos o esporte de inclusão, mas também 
focaremos no esporte de alto nível.
Investiremos em nossos professores e atletas para que possamos colocar nosso esporte ao ponto 
mais alto do mundo em diversas modalidades.
Buscaremos uma parceria com clube profissional de futebol, possivelmente será um clube Japonês 
que terá sede em nosso município, onde daremos oportunidade para nossos talentos.

• Cultura
Eu , Reinaldo Martins havia  escrito o projeto da ESCOLA DE ARTES no ano de 1994 e 

trabalhei voluntariamente para implantar na prefeitura.
Sendo assim daremos continuidade , colocando em todos os bairros e vilas novos pontos de cultura.
Contrataremos 500 (quinhentos) profissionais de cultura que irão lecionar nesses pontos.
-Colocaremos  a música como matéria em todas escolas públicas municipais.
Construiremos a cidade cenográfica, incentivando as Artes cênicas ( teatro , música e dança), 
mesclando profissionais (artistas famosos) com nossos talentos.
Embu das Artes será um grande pólo de cinema, transformaremos nossa cidade sede de amostra de 
cinema nacional e internacional.
Investiremos nos artistas que se destacarem.
Faremos através das escolas municipais a seletiva embuense do esporte.

 1º Requisito será notas escolares 
2º habilidade 
3º Faremos, uma seleção de futebol, jiu jitsu, karatê que representará nosso país em torneios no 
japão todo ano.
Assim unindo educação e esporte, também teremos selecionados que representarão nosso município
em torneios pelo estado de São Paulo e outros estados.

Daremos prioridade em construir novas salas em escolas municipais onde desativaremos anexos 
alugados. 
Bonificaremos profissionais da educação concursados e comissionados.

-Educação 
1- criaremos o programa ‘A Fazendinha” ,onde as irão acesso a plantações diversas e animais.
Aprenderão como cultivar hortaliças em suas casas.

2- criaremos o programa Cidades irmãs com participação de 6 cidades unindo Brasil, Japão , 
Canada , Australia , Italia e Espanha .
Cerca de 100 jovens irão fazer intercambio cultural e politico por 18 meses ,assim que formados 
voltarão para sua cidade de origem para implantar tudo que aprenderam sendo contratados pelo 
governo .

3- reforma administrativa 
com essa reforma teremos recursos para melhorar salarios de professores e de servidores publicos 
em geral ,sendo eles concursados e comissionados .
4- Parceria Educação e esporte
Atraves das escolas municipais faremos a seletiva embuense do esporte 
1- A primeira avaliação serão as notas escolares 
2-habilidade
3- formaremos uma seleção de futebol,jiu jitsu e karatê que representará nosso pais em torneios no 
japão todos os anos .



4- A seletiva tambem formará equipes que irão representar o nosso município no estado de São 
Paulo .
5- Construiremos novas escolas e salas novas onde já há escolas onde desativaremos anexos 
alugados .
6- Cursos profissionalizantes diversos 
7-Transporte gratuito para estudantes 

8-Parceria Educação e Cultura
além dos pontos de cultura usaremos as escolas como pontos de cultura 
teremos a musica como materia em todas as escolas municipais 

Segurança 
1- construiremos novas bases 
2- As viaturas serão compradas e não alugadas 
3- Teremos camêras de monitoramento em todos os bairros 
4- construiremos a vila segura onde pessoas que trabalham na segurança terão oportunidade de 
comprar sua casa própria a preço popular 
5- criaremos a GCM civil ,que estará um passo a frente do crime 
6- Artes marciais serão adotadas para defesa pessoal,saude fisica e mental dos soldados 
7- criaremos a GCM Mulheres que serão as ouvidoras de outras mulheres protegendo-as de abusos 
e feminicídio .
8- GCM mulheres também estará integrada a delegacia da mulher ,dando segurança e 
acompanhamento especial ao conselho tutelar (crianças e adolecentes)

Empresas e cooperativas :
1- convidaremos empresas multinacionais para se instalarem em nosso município,empresas com 
compromiso ambiental ,essas empresas receberão incentivo fiscal e de estrutura .
2- Iremos fazer o máximo possível para comprar de empresas do município ,sempre respeitando as 
leis ,isso fortalecerá nossas empresas ,criará empregos e receita .
3- Cooperativa de costureiras ,irá confeccionar os uniformes escolares e de funcionários públicos 
4- cooperativa de reciclagem por bairros 
5- Reciclagem premiada 
6- Usina de reciclagem de resíduos sólidos 
7- Caçambeiros parceiros 
Os empreendedores do seguimento receberão um valor mensal para oferecer as caçambas em 
determinados pontos nos bairros gratuitamente 
destinação sera na usina .

MORADIA :
Todas as pessoas tem direito a moradia  
1- Faremos um grande projeto de moradia buscando parceria com empresas que possam construir 
casas e apartamentos com mensalidades em torno de meio salário mínimo .
2- Plano Social 
construiremos casas que serão oferecidas a famílias de baixa renda por uma mensalidade de 20 por 
cento de um salário mínimo ,
3- Familias Carentes 
serão contempladas aquelas famílias  que realmente não tem como pagar nem o mínimo ,receberão 
gratuitamente a casa para morar .



4- construiremos albergues para moradores de rua,onde serão cadastrados no programa de inclusão 
social com trabalho e cursos .
 
Turismo:
1- Digitalizaçao do centro histórico ,com mega portal onde sera incluído todos artistas ,suas 
obras,nossa historia ,paineis digitais ,totens digitais , marketing em bus TV no centro de São Paulo  
publicando nossas artes ,gastronomia ,musica etc…
2 – Feira de Artes itinerante 
3- museu 
4- cursos preparatório em idiomas para melhor atender o turistas 
menu de restaurantes em inglês,espanhol e português ,digital 
4- circuito de TV on line em todo centro histórico com publicidade da cidade e caso haja alguma 
pessoa desaparecida ,adulto ou criança imediatamente as tvs irão mostrar ,segurança inteligente.

5- Fraldário 


