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INTRODUÇÃO 

Este plano apresenta as principais propostas do candidato Dr. RONALDO DIAS DE 

OLIVEIRA e da coligação “TABOÃO MAIS SEGURO”, compostas pelos partidos PP 

(Partido Progressistas) e PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), para a 

administração municipal no período de 2021 a 2024. O conteúdo programático das propostas 

foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo de sua trajetória devida 

profissional, empresarial e política. Como político, secretário de governo 2009 a 2011, diretor 

de posto de saúde (UBS) de 2005 a 2007, empresário com 27 anos como cirurgião dentista e 

morador da cidade de Taboão da Serra/SP a mais de 30 anos. 

Este plano ora apresentado condiz com a necessidade de uma gestão realmente 

comprometida com a população Taboanense. Trata-se de uma proposta de um novo Modelo de 

Gestão Administrativo Municipal de política pública, justamente atendendo os anseios da 

população destes serviços fundamentais das quais tem um amplo desenvolvimento social, 

segurança pública, saúde, educação, habitação e do funcionalismo público, contemplando em 

todos os setores, ideias inovadoras. Neste conteúdo, o candidato implementará resultados 

altamente positivos nestas diversas áreas de atuação do Governo. Dessa forma, pretendem-se 

reestruturar os serviços já existentes no município, e implantar outros, que juntos garantam à 

comunidade uma assistência digna e contínua, através das estratégias constantes do corpo deste 

Plano. 

Inclui-se nessas estratégias, à geração de emprego para os jovens, a exemplo do 

estímulo à implantação de empreendimentos empregatícios no município, também passa a ser 

uma prioridade, bem como implantação de programas de capacitação e formação 

empreendedora como intuito de criar um ambiente de empregabilidade e oportunidades. 

Outra ação de grande impacto da futura administração também com base na formação 

de parcerias será a construção de moradias populares através do sistema de mutirão. 

Vislumbra-se, nessa direção, uma articulação entre administração municipal, que participa 

coma doação de terrenos, agências financiadoras, que facilitam a aquisição de materiais, e a 

comunidade, que através da sua força de trabalho atuará em seu próprio benefício. 

Além de ações mencionadas pretende-se estimular as empresas locais a assumirem uma 

postura proativa em relação à conservação dos equipamentos municipais, a exemplo das praças 



 

Plano	de	Governo	Dr.	Ronaldo	Dias	de	Oliveira	 Página	2	
 

e quadras de esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e desportivo. Além das parcerias 

locais e buscará incansavelmente o apoio de órgãos da administração pública nas duas esferas 

(federal e estadual) por meio de projetos voltados ao desenvolvimento local nas áreas acima 

supracitadas. 

Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores 

como trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e acima de 

tudo planejamento, que caracteriza de uma administração forte e verdadeira votadas ao povo 

Taboananse. 

Lembrando ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a 

legislação (federal, estadual e municipal vigente) e obedecerão ao princípio da sustentabilidade 

econômica e sócio ambiental. 

Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou imposta 

finalizado, mas apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a 

outras contribuições que possam vir a surgir a o longo da campanha eleitoral e no decorrer da 

gestão quando a administração se abrirá à participação da comunidade. 

Este Plano de Governo aqui estabelecido representa uma gestão de alto desempenho 

com participação cidadã e reflete simultaneamente os objetivos e os idealismos do candidato. 

As propostas contemplam projetos ambiciosos, com a complexidade que demandarão uma 

administração extremamente transparente e competente, muito próxima e conhecedora das 

necessidades dos munícipes. 
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PROPOSTAS E METAS 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

1. Promover reuniões periódicas com os conselhos comunitários; 
2. Valorização e respeito ao funcionário público aprovado em conselho público; 
3. Revisão salarial dos funcionários públicos; 
4. Capacitar permanentemente dos servidores públicos; 
5. Promover o fortalecimento do planejamento da Prefeitura, adequando as estruturas existentes à 

nova administração; 
6. Aprimorar a Ouvidoria do município como órgão de ligação entre o cidadão e o poder público, 

tendo a transparência como base para uma administração democrática e ensejando ao máximo 
a participação popular, inclusive de fiscalização e controle das ações administrativas; 

7. Diminuir o quadro de livre nomeado; 
8. Mudança em parceria com governo estadual do Poupa-Tempo para uma região central onde irá 

facilitar acesso a toda a população da cidade e regiões adjacentes; 
9. Modernizar o sistema do ATENDE, incluído programa de acesso online de serviços para 

facilitar a vida do munícipe; 
10. Criar projetos para incentivar os nossos jovens adquirir conhecimento profissional em várias 

áreas com o programa Jovem Guarda Municipal (JGM); 
 

EDUCAÇÃO 

1. Planos de carreira dos professores do nível 1; 
2. Capacitação e aperfeiçoamento deformação continuada para os professores; 
3. Implantação de informática em todas as escolas municipais; 
4. Aquisição de kits de higienização bucal; 
5. Distribuição de kits escolares; 
6. Implantação de curso preparatório para o ENEM; 
7. Melhoria na infra-estrutura escolar; 
8. Apoiar e incentivar o esporte escolar; 
9. Garantir que pelo menos 90% das crianças com 7 anos estejam alfabetizadas; 
10. Ampliar o número de vagas para a educação infantil; 
11. Calendário escolar voltado a realidade com o objetivo de diminuir a evasão escolar; 
12. Intensificar o PROERD, programa de resistência as drogas nas escolas municipais a partir dos 

primeiros anos escolares e tornar os GCMs como agentes multiplicadores; 
13. Abrir cursos técnicos em parcerias com as empresas do município; 
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SAÚDE 

1. Valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como meio de garantir a todos os cidadãos de 
Taboão da Serra o direito à saúde através do atendimento universal; 

2. Reformar e readequar as unidades básicas de saúde (UBS); 
3. Realizar convênios com governo estadual para aquisição de medicamentos e afins; 
4. Convenio com médicos especialistas; 
5. Melhoria de estrutura física dos consultórios odontológicos; 
6. Distribuição gratuita de medicamentos para doenças pré-existentes; 
7. Reduzir tempo de espera para consultas médica; 
8. Agilizar resultados de exames médicos; 
9. Apoiar 100% aos agentes de saúde comunitários do município; 
10. Implantar o uso da Telemedicina como instrumento importante no diagnóstico à distância de 

patologias e de orientação de procedimentos e tratamentos médicos; 
11. Implantar Unidades Móveis de Saúde; 
12. Implantar sistema de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs); 
13. Implementar as ações de bem estar animal; 
14. Criar a identificação eletrônica, por meio de microchip, nos animais das espécies caninos e 

felinos, no município; 
15. implantar programa de atenção domiciliar, promovendo a saúde, prevenindo e tratando de 

doenças em domicílio através do programa saúde da família e terceira idade; 
16. Implantar a prevenção de doenças imunopreveníveis, como a poliomielite, sarampo, gripe e 

outras doenças virais; 

INFRAESTRUTURA 

1. Realização de obras de pavimentação em bairros periféricos; 
2. Ampliação da área de cobertura da rede coletora de esgoto; 
3. Assoreamento do acúmulo de sedimentos e entulhos na calha dos sistemas pluviais; 
4. Implantação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com direcionamento correto do lixo; 
5. Construção de calçamento nas principais ruas do município; 
6. Reforma e modernização do cemitério municipal; 
7. Renovação de sinalização de todos os pontos do sistema viário; 
8. Reestruturar a Iluminação das vias e logradouros de toda a rede municipal; 
9. Reestruturação e direcionamento correto da frota municipal; 
10. Modernização da USINA (ex. implantação de restaurante interno para os funcionários); 
11. Transformação do Parque das Hortênsias em uma mini fazendinha com animais domésticos e 

cavalos usados para equoterapia (ex. portadores de necessidades especiais). 
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SEGURANÇA PÚBLICA 

1. Ampliação da frota de rondas ostensivas; 
2. Aumentar o efetivo da Guarda Municipal; 
3. Apoio de intensificação juntos as polícias (civil e militar) para combate a furtos e roubos; 
4. Promover campanhas municipais de segurança no trânsito, visando transformar a cidade em 

modelo nacional de trânsito conscientizado; 
5. Aprimorar sistemas de monitoramento em toda cidade; 
6. Instalação de bases comunitárias nas escolas (GCM); 
7. Transformar o centro integrado, colocando a PM, GCM, SAMU, CET, DEFESA CIVIL, 

BOMBEIROS, ZOONOSE e FISCALIZAÇÃO em um único sistema. 
8. Trazer comunicação com os municípios vizinhos em tempo real sobre ocorrências que possam 

vir para Taboão ou ir para outras regiões. 

CULTURA, ESPORTE E LAZER 

1. Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos esportivos (torneios e 
competições entre escolas e times municipais); 

2. Resgatar os festejos de manifestações culturais (carnaval de rua, natal, festa junina, paixão de 
cristo, réveillon); 

3. Desenvolver projetos culturais e esportivos para as áreas escolares; 
4. Resgatar o sistema “Cidade Conectada” de WIFI (internet móvel) nos principais pontos e 

praças da cidade; 
5. Priorizar a Cultura como direito fundamental do munícipe, fazendo com que, junto com a 

Educação, a Saúde e a Ciência e Tecnologia, seja um importante impulsionador de 
transformação social para a construção de uma cidade melhor para as futuras gerações; 

6. Implantar projetos especiais para pessoas com deficiências; 
7. Buscar recursos para construção de áreas esportivas, reaproveitamento de equipamento 

público; 
8. Implantação de CEMUR rifa. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1. Viabilizar recursos para eventos sociais; 
2. Reestruturar os CRAS e CREAS através de investimento em recursos humanos, de 

melhoramento e ampliação da frota de veículos e obras nos espaços físicos de trabalho 
existentes; 

3. Continuidade, manutenção e ampliação aos programas sociais; 
4. Realizar os eventos sociais dos portadores de deficiência física; 
5. Capacitação dos conselheiros tutelares para atuação efetiva e correta de suas funções; 
6. Criação de centro de recuperação jovens infratores e viciados em drogas; 
7. Programa de orientação para prevenção de alcoolismo e drogas; 
8. Implementação de plano para erradicação de casas sem condições mínima de moradia; 
9. Criação projetos para incentivar os nossos jovens adquirir conhecimento profissional em várias 

áreas (JOPEC); 
  



 

Plano	de	Governo	Dr.	Ronaldo	Dias	de	Oliveira	 Página	6	
 

MOBILIDADE URBANA 

1. Criação frota específica diferenciada adequada para Portadores de Necessidades Especiais nos 
mesmos horários das linhas que atendem aos trabalhadores do município; 

2. Padronização de calçadas, buscando a melhoria de circulação de pedestres e em especial de 
Portadores de Necessidades Especiais; 

3. Aumentar investimento em calçadas, ruas e áreas exclusivas para pedestres; 
4. Viabilizar projeto para diminuir o tráfego intenso nas vias principais de entrada e saída do 

município; 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

1. Estruturar um sistema municipal de informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, 
patrimoniais, administrativas, físico-territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, 
ambientais, imobiliárias e outras de relevante interesse, progressivamente georreferenciadas 
em meio digital; 

2. Firmar parcerias e reduzir impostos para atrair empresas e gerar empregos na cidade. 
3. Atualizar o diagnóstico das condições socioeconômicas e ambientais no município, 

quantificando, qualificando e identificando os problemas nas áreas de risco, loteamentos 
irregulares, assentamentos subnormais e áreas de preservação ambiental ocupadas; 

4. Rever, simplificar e consolidar a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo 
a assegurar a função social da propriedade urbana; 

5. Definir o novo macro zoneamento do território, identificando as áreas prioritárias e restritas 
para o incremento da ocupação e do adensamento, priorizando o crescimento da cidade na área 
já urbanizada, dotada de serviços, infra-estrutura, equipamentos e consolidando poli núcleos 
urbanos; 

6. Criar o Estatuto da Cidade e aplicar os instrumentos previstos nele, especialmente o Estudo de 
Impacto de Vizinhança, para que se possa fazer a mediação entre os interesses privados e o 
direito à qualidade de vida urbana; 
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SANEAMENTO BÁSICO 

1. Efetivar ações de fiscalização que visem à regularização das ligações prediais em rede pública 
de esgoto; 

2. Efetivar plano de erradicação de ligações clandestinas; 
3. Elaborar plano para realização de limpeza e desassoreamento nos rios utilizados pelo sistema 

de drenagem e reflorestamento de suas margens; 
4. Projetar e implantar sistema de infiltração e detenção de águas pluviais nas áreas urbanas, com 

prioridade para áreas de maior risco de inundação; 
5. Elaborar projetos visando à minimização de inundações nas áreas delimitadas de alto risco; 
6. Implantar sistema de alerta contra enchentes, de forma articulada com a Defesa Civil; 
7. Melhorar o sistema de recolhimento de entulhos e outros dejetos de grande volume; 
8. Conscientizar o munícipe, por meio de campanhas educativas permanentes, sobre a 

necessidade de diminuir a geração dos resíduos sólidos na fonte, incentivando a importância da 
separação, acondicionamento e disposição adequada dos rejeitos coletados; 

9. Fortalecer programas de coleta seletiva de resíduos recicláveis; 

MEIO AMBIENTE 

1. Implantar a gestão de fiscalização ambiental, assumindo a responsabilidade de controlar e 
fiscalizar qualquer atividade que possa causar dano ambiental; 

2. Criar plano preventivo de controle de emissão de ruídos; 
3. Combater as construções irregulares, realizando e mantendo o embargo das obras, bem como a 

execução da demolição daquelas que efetivamente estão agredindo o meio ambiente; 
4. Atuar metodicamente e permanentemente na área da educação ambiental; 
5. Promover a demarcação física dos limites das Unidades de Conservação do município, 

elaborando o Plano de Manejo, promovendo a regularização fundiária dos imóveis e 
intensificando as ações de educação ambiental nas áreas; 

6. Promover projetos e viabilização para regularização fundiária; 

Visão de longo-prazo para a Cidade 

No campo social posiciona acidade em nível nacional, como a cidade que reúne 

simultaneamente a melhor qualidade de vida, um sistema de saúde básico eficiente, que 

promove hábitos e costumes mais saudáveis para uma população integrada à educação e 

cultura. 
 


