
São Caetano
sem corrupção
para um futuro 

melhor 

São caetano 
para todos

Participe da nossa campanha 
nas redes sociais 

Com ações eficientes Bonome vai acabar 
com a corrupção em  São Caetano 
tornando nossa cidade mais segura, 
acolhedora e humana. 
Investindo na educação, esporte, 
saúde, mobilidade urbana e 
segurança, também vai acabar com os 
radares móveis da nossa cidade.

Com a sua experiência em gestão pública, 
Bonome sabe da importância do cuidado 
com os idosos e por isso vai criar o 
Programa Carinhoso, que terá atividades  
físicas e todo acompanhamento clínico.

Veja algumas das propostas que 
Bonome vai fazer em São Caetano.

facebook.com/nilson.bonome

instagram.com/nilsonbonome
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ALIANÇA POR SÃO CAETANO - PSL - MDB - PTC - DC



MOBILIDADE URBANA

1 Acabar com os radares móveis da cidade de São 
Caetano do Sul e rever os limites de velocidades 
dos radares fixos.

2 Reestruturar as regras do Zona Azul, 
aumentando o tempo de tolerância para 60 
minutos, além de ampliar o tamanho das 

vagas para que veículos grandes não sejam multados.

SAÚDE

3 Criar o Hospital Veterinário para cuidar dos 
animais abandonados e que sofrem maus 
tratos, além de serviços de castração gratuita.

4 Ampliar e agilizar as consultas e exames dos 
pacientes fazendo parcerias com a iniciativa 
privada.

EDUCAÇÃO

5 Implantar a Creche Noturna para auxiliar 
as mães ou responsáveis que trabalham no 
período noturno.

6 Revitalizar e modernizar o Colégio Alcina 
Dantas Feijão com novos equipamentos. 

7 Criar Escola Militar com 100% de Bolsas de 
Estudos para munícipes (com critérios claros  
e sem falcatruas)

ESPORTE

8 Modernizar os campos de futebol com grama 
sintética e reformar os clubes trazendo de volta 
as piscinas (com incentivo de Bolsas Esportivas).

9 Criar Pista de Skate Oficial, trazendo de volta a 
ESTAÇÃO JOVEM. 
 

 
INCLUSÃO SOCIAL

10 Melhorar a qualidade da Cesta Básica, garantindo 
uma alimentação mais nutricional e equilibrada.

 
SEGURANÇA

11 Reestruturar a GCM, revendo o Plano de Carreira, 
além de capacitação contínua para abordagens 
eficientes e mais humanas.

12 Incentivar a não violência através de ações educativas 
que promovam a tranquilidade, harmonia e paz, 
dando ênfase na proteção às Mulheres.

DESENVOLVIMENTO

13 Construir Centro de Convenções para 
eventos e Parque Tecnológico. 

14 Trabalhar para combater as enchentes 
dos Bairros Fundação, Prosperidade 
e Vila São José criando um piscinão 

embaixo do Centro de Convenções.

15 Criar o “Vale de Inovação de SCS” atraindo 
investimentos em tecnologia, informação, 
estimulando os jovens da cidade a 

desenvolver novas tecnologias inovadoras.

 
PLANEJAMENTO

16 Rever a Taxa do Lixo e melhorar o serviço 
de coleta de lixo em toda a cidade. 
 

 
CULTURA

17 Implantar Projeto de Apoio aos 
músicos, artistas e fotógrafos da cidade, 
disponibilizando espaços públicos para 

exposições e amostras, valorizando a arte local.

Veja 17 propostas para melhorar são caetano


