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José Aprígio da Silva  

José Aprígio da Silva, 68 anos, casado, avô, pai de quatro filhas, é natural de Minador do 

Negrão (AL), desde muito cedo, trabalhou arduamente no ramo da construção civil, 

desenvolvendo habilidade natural para construção de unidades habitacionais. 

Visionário, empreendedor e sobretudo um batalhador, acompanhando de perto a 

construção de prédios, chamava a sua atenção os altos custos, a dificuldade de 

pagamento dos interessados e o tamanho reduzido dos apartamentos. Esses problemas 

passaram a fazer parte de sua vida; buscando uma alternativa, percebeu no sistema 

cooperativista a solução.  

Partindo então para a ação, idealizou e fundou a Cooperativa Habitacional Vida Nova, 

com mais de 15 mil associados e mais de oito mil apartamentos entregues a preço de 

custo, cujo sistema não há necessidade de pagamento de valores a título de entrada 

(sinal), de valores de parcelas intermediárias, de valores de entrega das chaves, bem 

como não há a necessidade de consulta a órgãos de proteção ao crédito, com vistas a 

entrega de unidades habitacionais de excelente qualidade, revolucionando e 

propiciando a oportunidade para os considerados excluídos do sistema financeiro da 

habitação. A Entidade tornou-se referência nacional e internacional no segmento, 

pautada no esforço de seus fundadores e no sonho de um servente de pedreiro que hoje 

ocupa o cargo de presidente fundador. 

Em 2018, Aprígio resolveu compartilhar sua experiência no ramo da construção civil 

com o sistema político-democrático brasileiro e se candidatou a Deputado Estadual; foi 

eleito pelo voto direto do povo e exerce seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa 

de São Paulo. Como Deputado, Aprígio conseguiu avanços em políticas públicas de 

habitação com o aumento significativo de metas do PPA do Estado de São Paulo (2019-

2024) em regularização fundiária e urbanização de comunidades; apresentou mais de 

uma dezena de Projetos de Leis, inúmeros Requerimentos de Informação, destinou 

quase três milhões de reais em emendas Parlamentares para Taboão da Serra; dentre 

inúmeras outras ações de um parlamentar destacado em seu mandato. 
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Ademais, Aprígio possui uma postura independente do Governo de SP, demonstrado 

através de seus votos contra a reforma da previdência estadual, a extinção de empresas 

públicas, traduzindo desta forma o seu posicionamento sempre a favor do funcionalismo 

público e na defesa de empregos. 

 

 

José Vicente Buscarini 

Foi vereador com apenas 23 anos de idade; eleito na 5ª Legislatura de 1976 a 1981, e 

prefeito da cidade durante dois mandatos pelo PMDB nos anos de 1993 e 1996.  

Reconhecido pela competência, trouxe avanços sociais e urbanos para a cidade na 

década de 80 e 90 através de políticas públicas na defesa do funcionalismo municipal, na 

ampliação de atendimento na educação, saúde e assistência social. 

Ressalta-se que grande parte dos equipamentos públicos que até hoje estão em 

funcionamento, foram iniciados ou concluídos na gestão de Buscarini, que alicerçou 

Taboão da Serra ao futuro. Equipamentos como Unidades Básicas de Saúde, Escolas, 

áreas de lazer, canalização de córregos, urbanização de comunidades, e deixando uma 

marca histórica de política inclusiva e inovadora com o Projeto denominado “Amor 

Perfeito”, dentre inúmeras outras. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este plano apresenta as principais propostas da coligação “Podemos Reconstruir 

Taboão”, composta pelos partidos: PODEMOS, PSD, PATRIOTA e PSC, apresentando 

Aprígio e Buscarini para a administração municipal no período 2021-2024, e visa atender 

as necessidades da cidade TABOÃO DA SERRA, de acordo com as propostas discutidas 

pela sociedade civil e organizada, em parceria com técnicos de seus respectivas 

segmentos. 

Ressalta-se que, os partidos coligados, juntamente com Aprígio e Buscarini, foram os 

únicos que em pré-campanha, efetivaram um canal de comunicação para ouvir os 

anseios populares, através de mecanismos de interação e participação popular, inovando 

e trazendo as aspirações dos munícipes, respeitando o momento impactante da 

pandemia do novo Corona-vírus (covid-19). 

Importante frisar que a sociedade como um todo está passando por desafios sanitários, 

com reflexos em questões socioeconômicas de graves consequências para os próximos 

anos. 

Nosso município sofreu (e sofre) com ações tardias e populistas no combate ao novo 

Corona-vírus, no qual o atual gestor público subestimou as consequências da pandemia, 

e o resultado de sua política desastrosa se traduz com uma Taboão da Serra sendo a 

cidade com o maior número de mortos na Região, bem como o triste 2° lugar no ranking 

do índice de contágio. 1  

A cidade, que atualmente possui um orçamento anual de quase R$900.000.000,00 

(novecentos milhões de reais), sendo o 1° município  com a maior densidade 

demográfica do Brasil, sofre a duras provas com a falta de investimento em saúde, 

segurança, emprego, trânsito e transporte, com atenção especial neste último cujo 

 
1 https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/07/06/rankings-de-municipios-vulneraveis-
ajudam-a-combater-avanco-da-pandemia.htm 
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contrato de concessão foi renovado acerca de noventa dias para a mesma empresa que 

explora o transporte púbico. É notório saber que toda e qualquer ausência de 

investimento, por óbvio, faz com que os cidadãos sofram com o descaso e a falta de 

planejamento e realizações concretas.  

A quantidade exorbitante de cargos de livre nomeações, a inexistência de vontade do 

atual governo municipal na valorização do funcionário público concursado, são 

sinônimos de descaso com o bem público. 

A tudo isso, soma-se a desastrosa e assombrosa dívida milionária que o atual prefeito 

deixará a partir de janeiro de 2021.  Segundo estudos iniciais, Taboão da Serra terá uma 

dívida de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) no referido mês de 2021. 

Assim, a coligação “Podemos Reconstruir Taboão” acredita que Taboão da Serra terá 

que verdadeiramente ser reconstruída, com competência, trabalho e criatividade. Desta 

forma, apresenta seu Plano de Governo. 

 

OBJETIVOS  

 

O presente Plano de Governo procura tornar realidade no Município as propostas nele 

contidas, sendo estas, frutos de pesquisas e debates junto à população, em especial nas 

áreas mais socialmente sensíveis impactadas pela pandemia do covid-19 em 2020.  

Busca demonstrar a necessidade de alavancar o município sem deixar de lado os que 

mais precisam de políticas públicas e, para tanto, está empenhado para desenvolver: 

 

• Um plano elaborado com a colaboração de uma equipe de cada área específica, não sendo 

tratado como suposições, mas como reais propostas de execução, como o plano de trabalho 

a ser executado durante nossa gestão, compatibilizando-se evidentemente aos limites 

impostos pela legislação e dentro de nossa realidade orçamentária. 
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• Crescer com qualidade e responsabilidade, preparando-se para o futuro e valorizando o 

cidadão são os desafios que teremos numa somatória com a comunidade, para 

construirmos uma Administração Participativa. 

 

• Responsabilidade com o preceito Constitucional, disciplinada no Artigo 30 da 

Constituição Federal; 

 

O conceito de nossa proposta também  é trabalhar com eixos transversais que englobem 

políticas setoriais diversas a partir de um quadro matricial de propostas que dialoga com 

a necessidade de uma estrutura governamental modernizada e eficiente. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: 

 

• Cidade saudável, solidária e segura (social); 

• Economia criativa e desenvolvimento sustentável (economia, geração de 

emprego, renda e meio ambiente); 

• Qualidade e eficiência do serviço público (gestão pública, reforma 

administrativa e valorização do serviço público, tecnologia e inovação); 

• Infraestrutura urbana inteligente e universalizada (investimentos); 

 

Para cada eixo, identificamos uma série de políticas setoriais e intersetoriais que 

contribuem para a construção de uma cidade resiliente, preparada para enfrentar 

adversidades e proteger sua população, seguir crescendo e se desenvolvendo de forma 

sustentável, saudável e segura. 

 

As propostas apresentadas consideram o atual contexto de pandemia, as demandas 

sensíveis de infraestrutura e de serviços públicos e, sobretudo, a necessária recuperação 

da economia local para tornar factível o custeio da máquina pública e os investimentos 

imprescindíveis.  
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Em Taboão da Serra, as causas da crise econômica e social não podem ser debitadas 

apenas à pandemia. Na última década e, especialmente, durante a gestão atual, o 

governo municipal omitiu-se de planejar ações para o enfrentamento adequado dos 

problemas estruturais da cidade.  

 

 

Assim propomos: 

 

 

Eixos e Propostas do Programa de Governo 2021-2024 

Taboão da Serra – Gestão Aprígio – Prefeito / Buscarini - Vice 

 

Cidade saudável, solidária e segura 

 

✓ Ampliação e reforma PS Antena, UPAM Akira Tada e SAMU, integrando esses 

serviços de saúde e dotando-os de recursos necessários para a atenção básica, 

diagnóstico e atendimento de urgência e emergência, a exemplo da instalação de 

ambulatórios nas UBS’s e garantia de encaminhamento e remoção em casos de 

necessidade, urgência e emergência; 

 

✓ Ampliação estrutural de UBS’s, bem como o seu horário de funcionamento até as 

21hs; 

 

✓ Implementar o Centro de Referência ao Idoso; 

 

✓ Implantar o programa FILA ZERO, que agendará os serviços como consultas, 

exames, pequenos procedimentos e cirurgias, no ato da marcação e controlará o 

tempo de espera das filas, bem como convênios com clínicas e hospitais 

particulares para exames e consultas com especialistas; 
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✓ Implementar o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA SAÚDE, onde o cidadão 

acompanhara em tempo real a sua demanda, evitando assim tráfego de 

influência; 

 

✓ Ampliar a cobertura vacinal, especialmente contra sarampo, HPV, gripe e covid-

19 (esta última, assim que estiver disponível); 

 

✓ Descentralização dos serviços de saúde especializados para garantir um 

atendimento mais rápido e próximo à residência (odontologia, oftalmologia, 

fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, ginecologia, pediatria, geriatria, 

cardiologia e dermatologia); 

 

✓ Ampliação do Médico da família e Programa de atendimento domiciliar; 

 

✓ Implantar o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador – CEREST (Lei 

Municipal nº 1731/2007); 

 

✓ Abrir novas unidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), contribuindo 

para o fortalecimento da rede de proteção e cuidado psicossocial; 

 

✓ Criação do PROGRAMA REMÉDIO EM CASA, para garantia da entrega dos 

remédios de uso contínuo por meio dos agentes comunitários de saúde; 

 

✓ Criação do HOSPITAL VETERINÁRIO no Parque das Hortênsias; 

 

✓ Criação do PROGRAMA ZOONOSE ITINERANTE, que percorrerá todas as 

regiões da cidade, em datas programadas, promovendo ações de prevenção, 

vacinação, castração e feiras de adoções; 

 

✓ Criação de PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA para controle de 

vetores por meio do combate aos causadores de doenças e promoção de 
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campanhas educativas (dengue, raiva, febre amarela, leptospirose, peste 

bubônica etc.); 

 

✓ Atualização do CADASTRO ÚNICO; 

 

✓ Implantar o PROGRAMA TABOÃO SEM MISÉRIA, com a busca das famílias em 

situação de vulnerabilidade, dando os devidos encaminhamentos às demandas 

e necessidades constatadas para superar a situação de miséria, a exemplo dos 

Benefícios Eventuais em situação de contingência: Enxoval, Cesta Básica, Álcool 

Gel, Produtos de Higiene Pessoal, Cobertores, Colchões, Roupas, Auxílio Funeral 

etc.; 

 

✓ Aplicar os cursos nas escolas de Construção Civil, Gastronomia e a 

implementação de novos cursos profissionalizantes; 

 

✓ Fortalecimento da descentralização da política de atendimento da assistência 

social através dos CRAS e CREAS, visando a prevenção de situações de 

vulnerabilidade social e risco (CRAS) e fortalecendo a proteção social das 

famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos 

(CREAS); 

 

✓ Estruturar equipe multidisciplinar para o Conselho Tutelar e criar o 2° Conselho 

Tutelar (Central e Pirajussara) fortalecendo o órgão responsável por zelar pelo 

respeito e cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, prevenindo 

casos de negligência, discriminação, exploração, violência e crueldade; 

 

✓ A criação da Guarda Mirim oferecendo aos jovens, oportunidade através de 

acompanhamento pedagógico nas escolas e atividades educativas, colaborando 

com futuro sucesso profissional. 

 

✓ Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços mediante estabelecimento de 

novos padrões de relação institucional entre o governo municipal e as entidades 
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não governamentais, tendo como fundamento a complementaridade do papel do 

estado e a constituição da rede de proteção sócio assistencial; 

 

✓ Buscar recursos estaduais destinados à segurança pública na cidade para reforma 

das instalações policiais e do corpo de bombeiros, com a aquisição de 

equipamentos (viaturas, armamento, etc.); 

 

✓ Transferência da 4ª Companhia do 36° Batalhão da Polícia Militar para o Jardim 

América, ampliando suas instalações; 

 

✓ Valorização, equipamento e treinamento contínuo da Guarda Municipal; 

 

✓ Ampliação feminina no efetivo da Guarda Civil Municipal;  

 

✓ A criação do canil da GCM, visa atuar em operações especiais e de apoio a outras 

corporações; 

 

✓ Investir em gestão conjunta com o CONISUD para integrar os procedimentos dos 

guardas civis nas cidades; 

 

✓ Ampliar a rede de Escolas Municipais de Ensino Infantil - EMI’S, através de 

convênios com entidades sociais de forma a manter as creches em funcionamento 

e visando zerar a carência deste atendimento; 

 

✓ Ampliação do horário de funcionamento das creches municipais e, onde houver 

efetiva, assegurar ATENDIMENTO 24 HORAS; 

 

✓ Implantação de Centros Integrados de Educação, Esporte e Cultura – CIEC’s de 

Taboão da Serra, nas diversas regiões da cidade, com atividades 

multidisciplinares (teatro, dança, natação, esportes, pintura, entre outras) após o 

período de estudo convencional, para o desenvolvimento das políticas de 

educação integrada, cultura e esporte; 
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✓ Criação dos CEU (Centro Educacional Unificado) na hoje denominada Arena 

Multiuso; 

 

✓ Reforma e readequação da rede de equipamentos esportivos e culturais para que 

possam atender adequadamente a população; 

 

✓ Garantir fonte de recursos para a cultura local por meio da criação do FUNDO 

MUNICIPAL DE CULTURA; 

 

✓ Garantir alimentação de qualidade a todos os estudantes nas escolas municipais; 

 

✓ Criação do PASSE LIVRE ESTUDANTIL; 

 

✓ Garantir uniforme escolar para todos os estudantes das escolas municipais, e 

fomentar a economia criativa na cidade através do programa trabalho e renda; 

 

✓ Criar o Programa MEU MATERIAL ESCOLAR nas escolas da rede municipal 

para aquisição de materiais escolares nas papelarias da cidade; 

 

✓ Implantar cursinhos preparatórios para o ENEM e pré-vestibulares que 

possibilitem aos estudantes do ensino público, igualdade de condições no acesso 

à Universidade; 

 

✓ Viabilizar convênio com a Fundação Universidade Virtual do Estado de São 

Paulo – UNIVESP para oferta de cursos na cidade (Engenharias de Computação 

e de Produção; Bacharelados em Tecnologia da Informação e Ciência de Dados; 

Licenciatura em Biologia, Matemática, Física, Química e Português; Graduação 

em Tecnologia em Gestão Pública); 

 

✓ Oferta de cursos de Tecnologia da informação e comunicação (TIC); 
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✓ Implantação do Programa CIDADE DIGITAL, com a progressiva 

universalização da inclusão digital por meio da oferta de acesso público e 

gratuito à Internet, compreendido como direito fundamental; 

 

✓ Implantação do Programa CIDADE DIGITAL PARA IDOSOS, visando cursos e 

treinamentos em tecnologia para os idosos; 

 

✓ Requalificação dos equipamentos desportivos da cidade, com sua modernização, 

manutenção permanente e garantia de acesso aos munícipes; 

 

✓ Garantir, incentivar e planejar em conjunto com a sociedade civil as 

manifestações culturais artísticas, em calendário oficial, tais como: Carnaval, 

Encenação da Paixão de Cristo, Festa Junina, Desfile Sete de Setembro, Parada 

do Orgulho LGBT, Marcha para Jesus, entre outras; 

 

✓ Criação do Plano Municipal de Políticas Públicas para mulheres; 

 

✓ Criar a Coordenadoria da Juventude; 

 

✓ Criação do Centro de Memória; 

  

Economia criativa e desenvolvimento sustentável  

 

✓ Criar o PROGRAMA VIVER MELHOR, que reunirá um conjunto de medidas 

sociais, econômicas, tributárias e investimentos em infraestrutura para estimular 

a recuperação econômica, geração de oportunidades de trabalho e emprego de 

forma sustentável e ambientalmente saudável; 

 

✓ Promover a incorporação nas políticas públicas municipais e pelas instituições 

privadas da Agenda 2030, plano de ação mundial para alcançar 169 metas e 

avançar no cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS).  
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✓ Ampliar a reciclagem e promover a adequada destinação dos resíduos 

domésticos e promover a adequada destinação dos resíduos da construção civil, 

dos resíduos industriais e dos resíduos oriundos dos serviços de saúde.  

 

✓ Promover a busca por soluções coletivas a destinação dos resíduos sólidos na 

região com o engajamento e a parceria de todos os municípios do CONISUD; 

 

✓ Criar o ECOPONTO Taboão; 

 

✓ Elaborar e implementar um Plano de Recuperação Ambiental de Áreas 

Contaminadas e Degradadas que envolve ações estruturantes e saneadoras para 

a minimização e prevenção de riscos ambientais e para a recuperação e 

despoluição de córregos, matas ciliares e áreas contaminadas. 

 

✓ Criar o Programa TABOÃO CRIATIVO para reunir ações e políticas industriais, 

educativas, tributárias e econômicas com o objetivo de promover a formação e o 

aperfeiçoamento profissional, a diversificação da matriz econômica da cidade e 

promover a economia criativa, a cultura e a preservação e valorização do 

patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade e o desenvolvimento 

tecnológico com o apoio da criação e implementação da rede CRIA TABOÃO, 

uma rede pública de Laboratórios de tecnologia, formação e inovação que 

apoiará a formação e ampliará o acesso a serviços públicos de inclusão digital, 

apoio e fomento a projetos de empreendedorismo e cooperativismo, 

disseminação de ideias e práticas inovadoras e de economia solidária e 

funcionará como uma incubadora para apoiar novos projetos e o pequeno 

empreendedor local. A rede CRIA TABOÃO também promoverá a consolidação 

de redes de empreendedores e cooperativas e a formação de arranjos produtivos 

locais. 
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✓ Criar as condições necessárias para gestão plena no licenciamento ambiental pelo 

município e promover a integração do município ao Sistema Nacional de Meio 

Ambiente – SISNAMA 

 

✓ Fomento junto as empresas e comércios da cidade para a contratação de 

empregos de moradores de Taboão da Serra; 

 

Qualidade e eficiência do serviço público 

 

✓ Criar o APP de Serviços, onde o cidadão poderá em seu celular acompanhar e 

solicitar serviços, acompanhar demandas, interligados as secretarias do 

município; 

 

✓ Prover serviços públicos de acesso eletrônico aos munícipes, com a utilização da 

Internet e da telefonia móvel por meio da criação de programas de atendimento 

digital em todas as áreas da administração;  

 

✓ Adotar sistemas eletrônicos para processos na administração municipal visando 

a desmaterialização dos procedimentos; 

 

✓ Descentralização do ATENDE, com abertura de novos postos de atendimento ao 

público; 

 

✓ Criar a Subprefeitura do Pirajussara; 

 

✓ Assegurar ações voltadas para a capacitação e o aprimoramento dos servidores 

públicos; 

 

✓ Realizar uma reforma administrativa que racionalize a estrutura da 

Administração, tornando-a menos onerosa e mais eficiente; 
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✓ Investir em sistemas e processos de gestão na administração pública municipal 

com foco na inovação, valorização do planejamento e desenvolvimento ágil; 

 

✓ Instituir uma política de valorização salarial para os servidores municipais com 

base no atendimento de metas, valorização dos resultados e da capacidade de 

organização e liderança;  

 

✓ Aferir constantemente a satisfação dos usuários dos serviços públicos municipais 

junto aos usuários no tocante à qualidade em todas as áreas do governo;  

 

✓ Implantar programas de prevenção em saúde para melhorar a qualidade de vida 

dos servidores municipais. 

 

Infraestrutura urbana inteligente e universalizada 

 

✓ Promover medidas e ações junto ao governo do estado para viabilizar a 

integração do sistema de transporte público municipal ao intermunicipal e ao 

metropolitano por meio da adoção do bilhete único integrado. 

 

✓ Promover a revisão do Plano de Manutenção da Pavimentação Asfáltica, e adotar 

medidas para o efetivo controle e fiscalização das obras realizadas pelas 

concessionárias de serviços públicos para garantir a efetiva recuperação de áreas 

degradadas e a manutenção periódica do sistema viário; 

 

✓ Viabilizar junto a ANTT, DNIT e Concessionária da BR 116 as obras de 

transposição da rodovia e a implantação de trechos de marginais previstas 

através do Plano de Exploração da Rodovia por meio da atualização dos estudos 

já apresentados pela Prefeitura; 
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✓ Realizar estudos e viabilizar a ampliação da Avenida Castelo Branco até a 

Avenida Eng. Eiras Garcia, colaborando com a mobilidade urbana e o 

desenvolvimento econômico do Parque Laguna; 

 

✓ Criar campanhas educativas de segurança no trânsito para ciclistas, pedestres, 

motoristas e motociclistas. 

 

✓ Adotar medidas para promover um Sistema Público de Transportes com 

imediata revisão da atual concessão do Transporte Público e a implementação do 

BILHETE ÚNICO MUNICIPAL; 

 

✓ Promover medidas para viabilizar a criação do Paço Municipal para centralizar 

toda esfera administrativa do município no mesmo local, otimizar os serviços, 

ampliar a eficiência e reduzir os custos e a burocracia, para atender melhor a 

população e melhorar as condições de trabalho e a segurança sanitária do 

servidor público, bem como a redução de alugueis pagos pela municipalidade; 

 

✓ Atualizar o Plano Diretor de Geoprocessamento e promover sua implementação 

por meio da atualização das bases cartográficas e dos sistemas tecnológicos para 

permitir a implantação do Sistema de Informações Geográficas de Taboão da 

Serra – SIGTABOÃO, que permitirá a integração dos dados geográficos e sociais 

municipais fortalecendo esse moderno instrumento de decisão governamental e 

de controle social e por meio do qual será viabilizado a disponibilização de 

serviços tecnológicos de divulgação de dados e informações para subsidiar a 

elaboração de projetos, e o acompanhamento de processos e solicitações, 

informações sobre obras e serviços públicos e facilitar o acesso a legislação 

pertinente; 

 

✓ Implantar o APROVA - Sistema de Licenciamento e Regularização de Projetos, 

Obras e Serviços mediado por tecnologia com o objetivo de desburocratizar, 

reduzir tempo de análise e integrar sistemas de licenciamento de projetos e 
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serviços e de emissão de certidões, diretrizes e de alvarás de funcionamento com 

transparência; 

 

✓ Implementar e fomentar programas de regularização fundiária, de obras e 

edificações; 

 

✓ Implantar no âmbito do PROGRAMA VIVER MELHOR o Plano de Qualificação 

e Modernização da Infraestrutura e do Espaço Público com o objetivo de ampliar 

a capacidade de suporte instalada para o desenvolvimento de atividades 

econômicas e melhorando as condições de moradia e mobilidade que inclui: 

 

o A adoção de medidas para municipalização do trecho da BR-116 na 

cidade e a viabilização das obras de melhorias planejadas para promover 

a integração desse importante eixo de mobilidade urbana ao sistema 

viário municipal e implantar transposições em nível e, quando for o caso, 

em desnível, com a instalação de novas faixas de pedestres e complexos 

semafóricos promovendo o aumento da fluidez, a segurança viária e dos 

pedestres e eliminando a sua característica de barreira geográfica urbana. 

o A universalização do acesso a rede mundial de computadores (internet) 

por meio da implantação da rede CRIA TABOÃO que promoverá a 

disponibilização de rede wi-fi pública e gratuita com cobertura em todo o 

território urbano do município. 

o A revisão e implementação do Plano de Mobiliário Urbano e Qualificação 

do Espaço Público para regular e controlar a poluição visual, promover a 

modernização e qualificação do mobiliário urbano, dos passeios com 

infraestrutura para acessibilidade universal e a implantação de obras de 

arte de artistas da cidade e região em praças e parques públicos, com 

prioridade para áreas com a presença de equipamentos e serviços 

públicos de saúde e educação, assistência social, terminais e estações de 

transporte público e nos locais com maior circulação de pedestres e 

concentração de atividades econômicas. 
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o A elaboração e implementação de uma Plano de Iluminação Pública com 

o objetivo de estruturar e modernizar o sistema de iluminação pública, de 

espaços público e equipamentos públicos, tornando-o mais eficiente, 

econômico e promovendo a ampliação da cobertura com o objetivo de 

deixar a cidade com 100% de vias públicas iluminadas em lâmpada LED, 

incluindo todas as vielas e comunidades da cidade e a criação de projetos 

especiais para iluminação e valorização de monumentos, praças e 

equipamentos públicos; 

o Revisar e promover a implantação do Plano Cicloviário e de rotas 

peatonais estimulando o uso de meios de transporte sustentáveis e a 

mobilidade leve na cidade; 

o Promover a identificação, recuperação e manutenção de áreas de 

interesse paisagístico, cultural ou histórico da cidade; 

o Promover a ampliação da rede e a recuperação, modernização e 

otimização física e estrutural dos equipamentos públicos municipais 

existentes, de forma a ampliar a qualidade e a capacidade de prestação 

de serviços públicos, realizar as medidas necessárias para promover a 

acessibilidade universal e a modernização tecnológica e do mobiliário 

necessário às atividades e serviços desenvolvidos. 

 

✓ Atualizar o Plano Municipal de Redução de Riscos e adotar medidas necessárias 

para sua implementação. 

 

✓ Atualizar o Plano Local de Habitação de Interesse Social com o objetivo de 

identificar e qualificar a demanda, definir critérios de prioridade e estruturar os 

programas de Provisão de Moradia Digna, Regularização Fundiária e Edilícia e 

de Urbanização de Favelas para viabilizar o atendimento adequado; 

 

✓ Retomar obras e atualizar projetos de Urbanização de Comunidades criando 

condições dignas de moradia e garantindo a inclusão social dos moradores; 
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✓ Garantir áreas com localização e infraestrutura adequada para provisão de novas 

unidades habitacionais de interesse social para atendimento da demanda por 

moradia de munícipes de Taboão da Serra; 

 

✓ Manutenção do Programa de Auxílio Aluguel até que todos os beneficiários 

tenham seu atendimento definitivo garantido com a moradia digna; 

 

✓ Promover a busca ativa por recursos Federais e Estaduais para viabilizar a 

melhoria de condições de moradia da população; 

 

✓ Criar o PROGRAMA CASA TABOANENSE, serviço público municipal de 

Assistência Técnica e Gratuita para Habitação de Interesse Social; 

 

✓ Criar o Programa CASA TABOANENSE – PARCERIA para atuar em parceria 

para a viabilização de empreendimentos habitacionais adequados a renda do 

servidor público municipal e promover o apoio aos movimentos de moradia da 

nossa cidade na busca pela viabilização de empreendimentos habitacionais, 

regularização fundiária e melhoria habitacional; 

 

✓ Revisar e Implantar o Plano Municipal de Saneamento; 

 

✓ Fiscalizar a SABESP, acompanhar, apoiar e promover as medidas necessárias 

para viabilizar as obras de implantação dos coletores tronco de esgoto para a 

adequada destinação e tratamento de 100% do esgoto produzido em Taboão da 

Serra e recuperação de nossos recursos hídricos; 

 

✓ Revisar e implantar o Plano Municipal de Macrodrenagem e Microdrenagem 

com o objetivo de mapear, qualificar e definir medidas e diretrizes para 

minimizar o risco de enchente e promover a adequada destinação das águas 

pluviais, a implantação de infraestrutura verde e a instalação de tanques de 
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retenção de águas pluviais em imóveis localizados nas regiões com maior 

densidade construtiva; 

 

✓ Promover ações e pressionar o governo do Estado e a EMTU para a ampliação 

da oferta e da qualidade do serviço e garantir conforto e a diminuição do 

intervalo dos ônibus no transporte coletivo metropolitano; 

 

✓ Exigir das Concessionárias de transporte coletivo, programa de capacitação aos 

trabalhadores para garantir atendimento de qualidade, igualitário e sem 

distinção entre condição social, raça, gênero, orientação sexual e direitos de 

idosos, das pessoas portadoras de deficiência e seus acompanhantes; 

 

✓ Implantar em parceria com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – 

EMTU a modernização do mobiliário adequado nos pontos de ônibus da cidade 

e implantar serviço de informação com a instalação de painéis informativos em 

tempo real com itinerários, condições de tráfego e horários das linhas; 

 

✓ Implantar no sistema viário principal sistema de semáforos inteligentes que 

promovam uma maior eficiência, segurança e fluidez ao tráfego de veículos 

motorizados ou não e de pedestres; 


