
24/09/2020

Número: 0600047-90.2020.6.26.0324 
 

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA 

 Órgão julgador: 324ª ZONA ELEITORAL DE TABOÃO DA SERRA SP 

 Última distribuição : 18/09/2020 

 Processo referência: 06000261720206260324 

 Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito 

 Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB - REDE SUSTENTABILIDADE - REDE TABOAO DA SERRA - PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB - PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATA CRISTAO - AVANÇA TABOÃO 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 18-REDE / 27-DC / 35-
PMB / 45-PSDB - DANIEL PLANA BOGALHO 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

DANIEL PLANA BOGALHO (REQUERENTE) CESAR AUGUSTO RODRIGUES CERDEIRA (ADVOGADO)

#-AVANÇA TABOÃO 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 18-

REDE / 27-DC / 35-PMB / 45-PSDB (REQUERENTE)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO (REQUERENTE)

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB (REQUERENTE)

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

(REQUERENTE)

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSAO

PROVISORIA MUNICIPAL (REQUERENTE)

REDE SUSTENTABILIDADE - REDE TABOAO DA SERRA

(REQUERENTE)

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

(REQUERENTE)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE SAO PAULO

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

69906
63

24/09/2020 12:59 Propostas para a próxima gestão Documento de Comprovação



 

Propostas para a próxima gestão 

 

Taboão da Serra avançou muito nos últimos oito anos, mas, como em toda 

cidade, o trabalho na busca por melhorias nunca pode parar.  A gestão pública 

enfrenta novos desafios diariamente e precisa estar preparada para atender os 

interesses da população de maneira responsável e eficaz.   

 

Por fazer parte da área metropolitana de São Paulo, Taboão possui demandas 

de uma cidade grande e se relaciona com os municípios vizinhos, inclusive na 

prestação de serviços públicos a moradores de toda a região.    

 

Segundo a estimativa do IBGE para 2020, nossa cidade possui 293 652 

habitantes, que estão distribuídos em apenas 21 km quadrados de extensão, o 

que faz de Taboão o município com a maior concentração populacional do Brasil. 

Diante dessa situação, os investimentos em Saúde, Educação, Segurança 

Pública e geração de empregos se tornam ainda mais prioritários para garantir o 

desenvolvimento econômico e social do município.  

 

Por isso, o poder público está presente em todos os bairros de Taboão da Serra, 

representado pelas unidades de saúde, escolas, centros de ensino 

profissionalizante e espaços de lazer.  

 

Agora, precisamos avançar ainda mais, no sentido de aumentar a eficácia da 

administração pública, melhorar a qualidade dos programas já oferecidos, com 

a economicidade de recursos, uma vez que teremos dificuldades até retornar ao 

patamar da receita arrecadada em 2019, devido à pandemia do Coronavírus. 

 

A exploração comercial momentânea e a verticalização urbana desenfreada não 

são bem-vindas.  

O aumento populacional e a crise de arrecadação que se instalou no País em 

meados de 2013 e se agravou nos últimos anos, exigiu uma participação mais 

ativa do governo municipal para que o desenvolvimento da cidade não fosse 

interrompido. 

 

Agora uma nova crise, e essa sem precedente, se instalou com a pandemia do 

Coronavírus, o que resultará em queda expressiva da arrecadação em 2020 e, 

muito provavelmente, em 2021. Mais do que nunca será preciso uma gestão de 

resultados. 
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Na Saúde, nosso objetivo é aumentar a rede de atenção básica para novas 

unidades, sendo que duas estão em construção no Jardim Trianon e no Laguna. 

 

O sistema de Saúde do município passou por reformas, ganhou 3 novas 

Unidades Básicas de Saúde que já estão em funcionamento e hoje é referência 

em toda a região. O próximo passo é fortalecer ainda mais o acompanhamento 

aos pacientes, com foco na prevenção de doenças e aumento da cobertura na 

atenção básica.  

 

Na área da Educação, vamos manter e ampliar projetos de sucesso, como o 

“Matematicando”, o “Mind Lab - Mente Inovadora” e o “Leitura nas praças”. 

Novos programas que visem o aprendizado da língua portuguesa e da 

matemática para alunos dos ensinos infantil e fundamental também serão 

priorizados.  Além de um programa efetivo para a recuperação dos alunos, 

devido a pandemia que gerou a paralisação das aulas presenciais, que 

passaram a ser remotas. 

 

Cinco novas escolas infantis foram construídas nos últimos oito anos e, 

atualmente, atendem 1600 alunos. Além disso, o ensino de Taboão atingiu 

resultados históricos no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), 

com a nota de 6,8, fruto da valorização dos profissionais de Educação e dos 

investimentos realizados em tecnologia para os estudantes. Queremos atingir 

um índice ainda mais alto e aumentar as parcerias para a educação infantil. 

 

A mobilidade urbana, que depende de um sistema integrado entre as linhas de 

ônibus municipais e intermunicipais e o metrô, pelo qual continuaremos lutando, 

também tem recebido investimentos para garantir maior segurança e agilidade 

no deslocamento pelo município. Vamos agir para melhorar a frota municipal de 

ônibus e dar continuidade aos programas de intervenção que têm feito a 

diferença no dia a dia dos taboanenses.   

 

Seguiremos também com as obras de infraestrutura, para diminuir os pontos de 

alagamento e as áreas de risco, pois nossa cidade possui uma topografia muito 

irregular. A manutenção das vias, com as ações de recapeamento asfáltico e 

renovação da pintura de faixas de sinalização, além da revitalização de prédios 

públicos, também fazem parte do nosso plano de governo.  

 

Vamos implementar programas de proteção social, com o funcionamento 

adequado dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), do CREAS 
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(Centro Especializado de Referência em Assistência Social) e do Conselho 

Tutelar. A inclusão social e a luta pelo direito das minorias será também 

prioridade em nosso plano de governo, com os serviços oferecidos no CAPs 

(Centros de Atenção Psicossociais), na Coordenadoria da Promoção da 

Igualdade Racial, na Coordenadoria da Diversidade Sexual e na Coordenadoria 

dos Direitos da Mulher. 

 

O desenvolvimento econômico com foco na geração de empregos permanecerá 

ativo com os cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos nas Escola de Moda, 

Beleza e Estética, Escola de Gastronomia, Escola da Construção Civil e Lado a 

Lado Pet. A implementação de novos cursos de acordo com a evolução do 

mercado será a nossa meta. 

 

Aumentaremos as áreas de lazer e os esportes seguirão como uma importante 

ferramenta de inclusão na cidade. Por isso, os campeonatos municipais e os 

atletas que os disputam serão cada vez mais valorizados e os investimentos em 

melhorias, como reforma de quadras poliesportivas e implantação de gramado 

sintético nos campos de futebol, terão continuidade.  

 

A cultura de Taboão atingirá um novo patamar com a futura Escola Municipal de 

Artes, que vai funcionar no Parque das Hortênsias. O espaço será um polo de 

irradiação de cultura para os bairros. Os munícipes terão aulas de dança, música 

e teatro, entre outras disciplinas.  

 

Vamos proporcionar programas que aumentem a conscientização dos 

moradores para a conservação ambiental e para a sustentabilidade da cidade, 

principalmente com questões ligadas ao descarte de resíduos.  

 

A segurança pública, ainda que não seja uma responsabilidade da administração 

municipal, recebeu grandes investimentos em Taboão da Serra. Implantamos 

um sistema de monitoramento com 40 câmeras de alta resolução, que foram 

colocadas em locais estratégicos da cidade para auxiliar a GCM (Guarda Civil 

Municipal) no combate ao crime e informar a equipe do SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência) sobre os locais em que ocorrem acidentes de 

trânsito. 

 

Além disso, novas bases fixas e móveis da GCM foram distribuídas pela cidade, 

e o efetivo de guardas nas ruas foi ampliado e hoje conta com 256 agentes. A 

Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também ganharam novas sedes no 

município.  
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A nossa prioridade é garantir que as pessoas possam caminhar tranquilamente, 

e ter seus momentos de lazer nas ruas, praças e calçadas da cidade. Por isso, 

pretendemos dar continuidade às melhorias que já foram realizadas na 

segurança pública, com o aumento no número de câmeras de monitoramento e 

novos espaços para a GCM, além da contratação e treinamento de mais 

guardas.   

 

Taboão será uma cidade mais moderna, acolhedora e planejada para se 

desenvolver com equilíbrio fiscal. O amor que temos pelo município e o 

compromisso que assumimos com cada taboanense permanecerá como nosso 

combustível na busca por novas conquistas na administração pública. 
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