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INTRODUÇÃO 

A ideia central deste projeto é exercer um modo inovador de governar, fazendo a 
prefeitura atender as necessidades de cada um dos munícipes, mas em coletividade. 

A democracia brasileira nos permite escolher governantes a cada quatro anos, tal 
fato, faz com que possamos refletir sobre a política que queremos para as próximas 
gerações. 

Os partidos e as coligações partidárias apresentam as suas propostas aos eleitores, e 
estes votam o número dos candidatos que apresentam o melhor plano de governo 
que atenda às suas necessidades. 

A maioria será a vencedora nas eleições, mas o governo deverá ser de todos e para 
todos. A responsabilidade de governar não é só do governante, mas também é do 
povo que, organizadamente, o escolheu por meio do voto. 

Com esse espírito de democracia e de responsabilidade com a construção da nação 
brasileira, é que nos colocamos com ousadia, coerência e seriedade para 
governarmos o povo de Taboão da Serra, em busca de fraternidade e prosperidade 
para todos neste plano de governo. 

Desta forma, o desafio do próximo governo é investir fortemente nas políticas 
sociais e de gestão de forma a instituir na cidade: 

 Gestão Democrática, Participativa e com Controle Social; 

 Inclusão Social e Cidadã; 

 Desenvolvimento Urbano com Qualidade de Vida e Meio Ambiente; 

 Modernização e Eficiência Administrativa; 
 
 

MODERNIDADE E DEMOCRACIA 

Desenvolver e democratizar a gestão pública significa aprofundar uma preocupação 
iniciada com o nosso governo e que avançará nos próximos quatro anos, com a 
consolidação de uma metodologia de governo que articula a participação e o 
respeito ao cidadão. 

Modernizar a máquina pública, que pressupõe a articulação das ações de forma 
intersetorial, com o aprimoramento dos serviços prestados, desburocratizando o 
atendimento e permitindo a participação da população, mediante o 
acompanhamento público. Para tanto, deverá generalizar a informatização das 
secretarias e departamentos, por meio da centralização do controle das informações 
e permissão ao acesso democrático à rede, possibilitando que os cidadãos 
informem-se ou resolvam suas virtuais pendências com a Administração nas 
proximidades de sua residência ou nos centros comerciais remodelados de seu 
próprio bairro. 



 

Os programas de participação cidadã, tais como: o Orçamento Participativo, 
Conselhos Municipais, Fóruns e o Portal da Transparência, devem ser consolidados 
enquanto ferramentas de acompanhamento, fiscalização e deliberação das ações 
públicas. O fortalecimento dos mecanismos que assegurem uma participação cidadã 
efetiva, será uma preocupação permanente da administração. Todas as políticas e 
ações da Prefeitura, portanto, levarão em conta, a economicidade, a praticidade e o 
acesso da cidadania, tanto coletivamente por meio de suas entidades representativas, 
quanto individualmente no exercício da sua cidadania. 

 
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

Pensar em uma cidade de todos é planejar uma cidade em que a qualidade de vida é 
primordial e em que todos os habitantes tenham direito a usufruir do presente e 
participar da definição do futuro. Segurança, emprego, educação, saúde, o direito à 
moradia, o acesso aos bens culturais e ao lazer, além do direito de ir e vir, de pensar 
e expressar suas opiniões, são aspectos inalienáveis ao exercício da cidadania, 
independentemente de gênero, raça, cor, credo, condição socioeconômica ou física. 

Todos os cidadãos devem ter seu acesso assegurado a quaisquer espaços públicos, 
repartições, escolas, postos de trabalho ou meios de transportes, pois a estrutura 
urbana deve resolver ou, no mínimo, atenuar as diferenças naturais ou as 
provocadas devido à idade, doença ou acidente. 

As dinâmicas do desenvolvimento econômico contemporâneo se fizeram 
acompanhar, não apenas pelo agravamento dos desequilíbrios ecológicos e dos 
efeitos perversos das desigualdades sociais, mas também pela concentração 
populacional nas metrópoles e suas cidades periféricas, ampliando as distâncias e as 
dificuldades de locomoção entre os locais de moradia e das atividades cotidianas. 
Os novos ritmos de vida, ou seja, a necessidade de percorrer longas distâncias em 
pouco tempo, tornaram-se fontes de novas desigualdades a serem combatidas. A 
velocidade e a agilidade de locomoção tornaram-se fatores de inclusão ou exclusão 
social, de sucesso ou insucesso na vida estudantil ou laboral. 

As questões relativas ao sistema viário e aos transportes públicos incidem, portanto, 
sobre o direito de ir e vir e assumem uma importância crescente para a definição do 
conforto e da igualdade. Impõe-se, dessa maneira, a redução das distâncias, a 
implantação de uma velocidade compatível com o tempo moderno e a economia de 
tempo, como direitos de todos os habitantes de Taboão da Serra. Os projetos para a 
gestão municipal do candidato Vitor Medeiros também privilegiam a remodelação e 
a modernização dos centros de bairro, os quais deverão receber terminais online 
integrados aos sistemas municipais – para que o cidadão não apenas informe-se, 
mas possa resolver, perto de sua residência ou domicílio, eventuais pendências com 
a Prefeitura - que serão submetidas à avaliação de conselhos especializados, 
relativos à mobilidade e à acessibilidade. 

 



 

DESAFIOS 

Em virtude da elevada taxa de crescimento, a cidade passou a vivenciar novos 
problemas, como os engarrafamentos de trânsito, a insuficiência do sistema de 
transportes públicos e da rede viária, além de novas demandas habitacionais, 
culturais, esportivas e de lazer. 

Dentro deste panorama, temos muitos desafios, entre 2021 e 2024, tendo como 
princípio básico a intersetorialidade na realização dos seus projetos, assegurando 
qualidade, agilidade e a redução dos custos. Terá como pilares de sustentação, os 
princípios da ética, transparência, eficiência, economicidade e moralidade. A 
proposta de governo do candidato Vitor Medeiros, compromete-se com três 
orientações básicas: 

I. Sustentabilidade (desenvolvimento, inclusão social, preservação do 
equilíbrio ambiental e promoção da cidadania plena); 

II. Modernidade e Democratização (com a descentralização e eficientização da 
máquina administrativa);  

III. Mobilidade e acessibilidade (com direito a todos de se locomover por 
quaisquer meios, com rapidez, baixo custo e segurança). 

O tripé estruturante do programa de governo e da ação concreta do candidato a 
Prefeito Vitor Medeiros terá como referências: a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, os Objetivos do Milênio (ODM) e as Metas do Milênio (MDM) da 
Organização das Nações Unidas (ONU); além do Orçamento Participativo, das 
sugestões e decisões dos Conselhos Municipais, e das contribuições dos setores 
organizados da sociedade civil que serão recolhidas nos debates para a produção 
deste Programa de Governo. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, decidida pela Assembleia Geral da 
ONU, em 10 de dezembro de 1948, e firmada pelo Brasil, preza em seu artigo 
XXV, 1. e 2., que: 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 
família, saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência fora de seu controle (Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, 1948, s/p.).  

E que “a maternidade e a infância têm direito a assistência e a cuidados especiais. 
Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma 
proteção social”. (Ibidem, s/p.) 



 

Também, somente a título de exemplo, o Artigo XXVI da Declaração dos Direitos 
do Homem, estabelece que: 

 1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 
graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 
instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no mérito. 2. A instrução será orientada no sentido do 
pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito 
pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos, e irá coadjuvar as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz. (Ibidem, s/p.) 

Os oito Objetivos do Milênio (ODM) e as dezoito Metas do Milênio (MDM), 
estabelecidas pela ONU, definem os objetivos a serem alcançados pela humanidade, 
em todos os países, para a realização da plena igualdade, independentemente de 
raça, cor, sexo, faixa etária, naturalidade, nacionalidade, profissão ou qualquer outra 
variável; as metas a serem atingidas entre 1990, ano em que foram estabelecidas, à 
2015, num prazo de 25 anos. São objetivos do milênio, portanto, “Erradicar a 
extrema pobreza e a fome”. E são metas deste objetivo: “1: Reduzir pela metade, 
entre 1990 e 2015, a proporção da população com renda inferior a 1 dólar PPC 
(Paridade de Poder de Compra) por dia”; e “2: Reduzir pela metade, entre 1990 e 
2015, a proporção da população que sofre de fome”.  Os demais objetivos do 
milênio são: Universalizar a educação primária; Promover a igualdade entre os 
sexos e a autonomia das mulheres; Reduzir a mortalidade na infância; Melhorar a 
saúde materna; Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; Garantir a 
sustentabilidade ambiental; Estabelecer uma parceria mundial para o 
desenvolvimento. As outras dezesseis metas estabelecem em que proporção os 
objetivos do milênio deveriam ser realizados dentro do prazo.  

No Brasil as Metas do Milênio, felizmente, foram ampliadas e todas as propostas já 
foram realizadas e superadas, contribuindo de forma decisiva para o sucesso das 
propostas da ONU. Também nesse particular, podemos citar, como exemplo, a 
cidade de Osasco, que se esforçou para ser uma referência nacional, criando o 
Projeto Osasco 50 Anos, com o propósito de definir metas próprias inspiradas na 
proposta das Nações Unidas. O projeto foi dividido em nove eixos temáticos, já 
listados acima, e cada um deles definiu diretrizes e metas. As diretrizes 
correspondem aos objetivos da ONU, ou seja, situações a serem alcançadas para 
assegurar a igualdade efetiva entre todos os cidadãos, com rumos a serem seguidos 
ao longo de muitos anos. E as metas sintetizam as ações de enfrentamento concreto, 
com situações quantificadas a serem atingidas ano após ano. 



 

DIRETRIZES E METAS 

O conjunto de diretrizes e metas do programa do governo, estruturado sobre o tripé 
da sustentabilidade, modernidade democratizante e da mobilidade com 
acessibilidade, é sintetizado em dezoito eixos, com indicações de rumos a serem 
seguidos pelo governo: 

 
 

1. INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O desafio, que já é uma prioridade da nossa administração, será enfrentado com a 
perspectiva ainda maior do candidato Vitor Medeiros; tendo o objetivo de melhorar 
a inclusão dos cidadãos desprovidos de condições socioeconômicas, por meio de 
um trabalho formal e oportunidade na geração de renda. O problema não é só local, 
mas sim global, em virtude das técnicas e dos desregramentos financeiros, no 
entanto, a sua solução pode e deve ser buscada também no plano municipal. Nem as 
questões sociais são suficientemente equacionadas com políticas de inclusão social 
cidadã, mesmo porque a exclusão de uma parte da população pode ser decorrente de 
problemas de saúde ou a um fenômeno tão grave que chega a repercutir sobre suas 
condições físicas, como é o caso das crianças, adolescentes e idosos em situação de 
abandono. Tão merecedores de atenção diferenciada às vítimas de problemas 
urbanos graves, como provocados pelo uso de drogas, ou os egressos do sistema 
prisional. Ao adotar políticas de assistência social focadas nos segmentos vítimas de 
diferenças de natureza física ou social, as nossas administrações municipais 
também se habilitam a receber recursos de programas federais e estaduais 
específicos 

 Ampliar a cobertura do conjunto de programas de transferência de renda para 
famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e trabalhadores 
desempregados, assegurando-os com auxílio financeiro, aumento da escolaridade 
e formação socioprofissional; 

 Produzir um mapeamento e um diagnóstico situacional, para realizar o cadastro 
de famílias em condições de miséria e ainda sem acesso aos programas em 
funcionamento; 

 Garantir a efetividade das ações de benefícios eventuais em situação de 
contingência: enxoval, cesta básica, cobertores, colchões, roupas, auxílio funeral 
e etc.; 

 Fortalecimento de descentralização da política e atendimento da assistência 
social através do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); 

 Criar serviços de informação aos direitos das pessoas em situação de 
vulnerabilidade social; 

 Construir um Banco de Alimentos como uma forma de viabilizar o 
processamento de alimentos inviáveis comercialmente, porém adequados ao 



 

consumo; 

 Construir centro de convivência para crianças, jovens, idosos e pessoas com 
qualquer tipo de deficiência;  

 Construção de novas unidades do CRAS, realizada através de um mapeamento, 
verificando os bairros com necessidade de atendimento ao publico que vivem à 
margem da vulnerabilidade e risco social; 

 Criar abrigos para pessoas em situação de rua; 

 Criação de uma república para atender a demanda de adolescentes, idosos, 
pessoas com deficiência com problemas de vínculos familiares; 

 Fortalecimento dos conselhos, facilitando a participação ativa dos membros e de 
outras instâncias em audiências públicas, conferências e outros; 

 Criação do serviço de capacitação continuada da assistência; 

 Contratação de uma equipe técnica, especialistas administrativos e de apoio em 
quantidade suficiente, adequando às exigências da legislação;  

 Criar programas de acompanhamento a famílias de crianças e jovens abrigados, 
objetivando o convívio familiar e comunitário; 

 Ampliar e estruturar a equipe multidisciplinar do Conselho Tutelar e criar uma 
nova sede do conselho na região do Pirajussara. Esse órgão é responsável por 
zelar pelo respeito e cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
prevenindo casos de negligência, discriminação, exploração e violência. 

 
2. EDUCAÇÃO 

A prioridade do eixo Educação, propriamente dito, deve centrar-se na promoção do 
ensino público gratuito e com qualidade, para a preparação das próximas gerações 
para o Mundo do Trabalho e da cidadania, e como a mais poderosa ferramenta de 
redução de injustiças e das desigualdades sociais. No plano municipal, o governo 
deve orientar-se no sentido de satisfazer a demanda da educação infantil, reduzir o 
número de alunos por classe no ensino fundamental e elevar a qualidade do serviço, 
preparando os alunos para os desafios da vida e das próximas etapas de 
aprendizagem. Em relação aos níveis educacionais de competência de outros entes 
federados, considerando que os alunos são cidadãos da cidade, o município deve 
colaborar e desenvolver políticas de acompanhamento dos princípios norteadores. 

 Ampliar a oferta de vagas nas creches mantidas pela rede pública ou conveniada; 

 Construção de novas creches e de uma CEMEI; ampliando o número de vagas 
com o objetivo de zerar a fila de espera;



 

 Adotar ciclo de alfabetização para crianças de 06(seis) a 08(oito) anos para 
melhorar o rendimento escolar e consolidar a formação básica com a atuação 
de professores com formação na área; 

 Implantar o “Programa Qualificação Permanente de Formação em Gestão 
Escolar” para o grupo gestor, ou seja, diretores e coordenadores, com 
destaque especial em traçar metas, cobrar resultados e estimular equipes; 

 Ampliar o sistema de língua estrangeira nas escolas municipais; 

 Construção de um Centro de Educação Unificada – CEU de Taboão da Serra, 
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; 

 Garantir alimentação adequada a todos os estudantes nas escolas municipais; 
 Manter a distribuição do uniforme para todos os estudantes das escolas 

municipais, confeccionados na cidade através do “Programa Trabalho e 
Renda”; 

 Garantir o enquadramento das ADIs (Assistentes de Desenvolvimento Infantil) 
no quadro magistério municipal como professoras de educação infantil, desde 
que possuam curso superior em pedagogia; 

 Reformar prédios escolares adequando-os às condições de acessibilidade bem 
como garantindo um ambiente acolhedor e adequado às práticas escolares 
(quadra, laboratório de informática, laboratório de química, biblioteca, parque, 
jardim, entre outros); 

 Expandir a educação de jovens e adultos na rede municipal, ampliando a 
população alfabetizada e o acesso a complementação de estudos; 

 Estabelecer Plano Municipal de Educação, juntamente com o Conselho 
Municipal de Educação e toda a população; 

 Implantar, de maneira interdisciplinar, debates sobre todo o tipo de 
preconceito existente na sociedade; 

 Assegurar o atendimento especializado aos casos específicos com diagnóstico 
de prevenção; 

 Construir uma rede de proteção ao aluno com deficiência, assegurando um 
atendimento preferencial no serviço de saúde e assistência social; 

  Aprofundar o trabalho de inclusão das crianças com deficiências na rede 
escolar, com a devida atuação de profissionais especializados na área de 
educação inclusiva; 

 Expandir a educação de jovens e adultos na rede municipal, ampliando a 
população alfabetizada e o acesso a complementação de estudos; 

 Estabelecer Plano Municipal de Educação, juntamente com o Conselho 
Municipal de Educação e toda a população; 

 Construir uma faculdade social municipal para os alunos de baixa renda; 
 Ampliar cursos preparatórios gratuitos em bairros periféricos para alunos que 

irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares. 
 



 

 
 

SERVIDOR DA EDUCAÇÃO 
 

 Reestruturação do Plano de Carreira do magistério municipal, em que haja 
equiparação salarial, com referência de graus de números e letras por meio 
de capacitação profissional em serviço; 

 Cursos presenciais e online para a capacitação de todos os profissionais de 
educação em busca de uma melhor qualidade de ensino;  

 Organizar um fórum anual com todos os profissionais da área, para discutir 
e revisar a política educacional para o próximo ano;  

   Usar as seguintes diretrizes para criar um P.A.P. (Plano de Apoio ao 
Professor) com a postura corporal durante a jornada de trabalho, cuidados 
com a voz, entre outras coisas; além de, estabelecer um comitê composto 
por diretores, professores e profissionais da área, para discutir todas as 
necessidades com o setor público com vistas a melhorar a educação pública 
municipal a cada dia;  

 Redução da jornada de trabalho das Assistentes de Desenvolvimento 
Escolar-ADEs e Auxiliares de Classe, para seis horas diárias sem a 
diminuição de salário. 

 

3. CULTURA 

Queremos estimular a expansão de atividades culturais e de reflexão, 
incorporando o desenvolvimento científico e o da criatividade com obrigações 
do poder público, que tem também, a incumbência de promover oportunidades 
de lazer para o conjunto da população. 
 Consolidar o Conselho Municipal de Política Cultural, ampliando o diálogo 

com a sociedade civil; 
 Alterar o Conselho da Cultura, com adaptação para a realidade de Taboão da 

Serra e, sobretudo, adequando-o ao Sistema Nacional de Cultura, levando em 
consideração a representatividade de cada segmento artístico, como também, 
da sociedade civil; 

 Fortalecer e ampliar o Programa “Cultura Para Todos”, garantindo atividades 
de formação e difusão cultural em equipamentos públicos ou em parcerias 
com instituições da cidade, sendo manifestadas em todas as linguagens 
artísticas, para todos os tipos de público e faixas etárias; 

 Reformar, ampliar e modernizar as instalações e serviços prestados pelo 
espaço do CEMUR; 

 Modernizar, investir e reestruturar o Parque das Hortênsias, além de 
implantar atividades de educação ambiental e Programa de Atração Turística 
de Taboão da Serra e região; 

 Valorizar e multiplicar os programas voltados à inclusão cultural, valorizando 
a articulação dos agentes culturais da região; 



 

 Tornar a encenação do feriado “Paixão de Cristo”, um patrimônio imaterial 
do povo de Taboão da Serra, através da lei; 

 Instituir a Lei de Incentivo a Cultura, para garantir mecanismos de 
financiamento e estímulo à produção cultural; 

 Garantir sede própria, ampliar e reestruturar o Liceu de Artes, ampliando os 
cursos e oficinas oferecidas; 

 Fortalecimento e Ampliação da Escola de Bailado de Taboão da Serra e da 
Escola da Terceira Idade; 

 Instituir e garantir no Calendário Municipal, a “Marcha Para Jesus”; 
 Estabelecer parcerias com Organizações da Sociedade Civil existentes na 

cidade; 
 Investir na criação de Festivais Artísticos / Culturais para novos talentos; 
 Construção de um Centro Educacional Unificado- CEU de Taboão da Serra, 

no qual teremos espaços dedicados as diversas manifestações culturais e 
artísticas. 

 
 

4. ESPORTE E LAZER 
 

           Dentre os efeitos perversos da globalização, destacam-se o individualismo e o  
consumismo, que rebaixam a cidadania. Em face disto, o plano municipal, 
impõe a criação de opções de recreação e lazer e o desenvolvimento esportivo, 
tanto das modalidades competitivas quanto às práticas saudáveis como formas 
de inclusão e promoção de uma vida comunitária prazerosa. 
 Fortalecer o Conselho Municipal de Esporte, ampliando a participação da 

sociedade civil; 
 Melhorar a infraestrutura, por meio da reforma, modernização e 

embelezamento dos centros esportivos já existentes na cidade, para atender as 
demandas de diversas modalidades esportivas e criar espaços, aproveitando 
os locais disponíveis; 

 Promover esportes com qualidade de vida, consolidando as políticas 
esportivas como prioritária no apoio às diversas necessidades da cidade, 
como benefício à saúde, inclusão social, convívio social e combate a 
violência; 

 Ampliar a oferta de espaços para a prática esportiva, equipando os campos da 
periferia e utilizando os espaços ociosos. 

 Apoiar as várias modalidades de esporte amador; 
 Aprimorar a estrutura de campos de futebol de várzea do município, 

implantando piso de grama sintética e modernizando os vestiários; 
 Construir espaço próprio para as práticas esportivas para pessoas idosas; 
 Reformar o Estádio José Feres; 
 Projetar o nome de Taboão da Serra no cenário nacional, mantendo e 

ampliando a participação do município nas competições de alto rendimento; 
 Implementar políticas esportivas de inclusão que atendam a pessoa com 



 

deficiência, tanto no seu segmento participativo quanto alto rendimento; 
 Reativar o projeto e garantir a construção e instalação do Centro Olímpico no 

Jd. Trianon; 
 Com o Projeto de Construção do CEU Taboão da Serra, serão valorizadas as 

diversas modalidades esportivas com espaços apropriados para as práticas 
esportivas; 
 

5. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL & GERAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA 

Superada a fase da globalização induzida, inicia-se um período de 
desenvolvimento, na qual o Brasil exerce um progressivo papel de liderança. É 
imprescindível, portanto, que dê continuidade ao aprofundamento do processo 
de planejamento e gestão urbana participativa, ao desenvolvimento de ambiente 
propício à inovação tecnológica e ao aprimoramento de ferramentas ágeis de 
sustentação de empreendedorismo, bem como os que seguem os princípios da 
Economia Solidária. 

 Ampliar e potencializar os cursos profissionalizantes da Escola Técnica de 
Gastronomia, oferecendo cursos de especialização e aperfeiçoamento na área, 
bem como workshops e palestras com profissionais renomados; 

 Criar a “Cooperativa de Costureiras”, priorizando as mulheres inscritas no 
CAD ÚNICO, da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, para a 
confecção dos uniformes escolares e dos profissionais dos órgãos públicos, 
gerando emprego e renda, qualificando os profissionais e potencializando a 
economia da cidade; 

 Reestruturar a “Cooperativa de Coleta Seletiva”, apoiando os agentes 
ambientais na sua organização e desenvolvimento do processo de 
recolhimento, processamento e destinação dos materiais, capacitando-os para 
gestão dos recursos financeiros; 

 Criar programa “Empreendedor Taboanense”, onde a prefeitura oferecerá 
informações, apoio, orientação na legislação e compensação tributária 
necessária para a legalização do empreendedor individual; 

 Incentivar as ações de economia solidária, subsidiando práticas locais, 
capacitando os comerciantes locais, informando a população e propondo 
práticas de incentivo à economia solidária; 

 Criar legislação que agilize a abertura de novas empresas, dentro do programa 
“Taboão Agiliza”; 

 Fortalecer as Feiras Livres da cidade, com: ampla divulgação de locais e 
horários, ações alternativas, garantia dos banheiros químicos, orientação na 
boa exposição e comercialização dos alimentos e desburocratização das 
documentações necessárias para legalização; 

 Oferecer na “Casa do Artesão” estratégias de divulgação dos produtos, 
articulação com outras cidades e estados, desenvolvendo a cadeia produtiva e 



 

organização dos artesãos da cidade; 
 Realizar campanhas de incentivo em parceria com a Associação Comercial, 

nas datas comemorativas (Páscoa, Dia das Mães, Natal, etc.), para que os 
munícipes realizem suas compras na cidade; 

 Aperfeiçoar o Programa de Aperfeiçoamento Profissional- PAP, vinculados 
com cursos de requalificação profissional, acompanhamento multidisciplinar 
(Assistente Social, Psicólogo, Terapia Ocupacional) e integração com o CAD 
ÚNICO da Secretaria de Assistência Social; 

 Ampliar os programas de geração de trabalho e renda, inclusive no primeiro 
emprego aos jovens; 

 Fomentar parcerias com a iniciativa privada para realização de cursos que 
capacitem os moradores de Taboão da Serra, possibilitando a sua inserção no 
Mercado de Trabalho; 

  Criar o “Programa de Formação e Capacitação de Pessoas com Deficiência”, 
para ocupação das vagas determinadas na lei e incentivar as empresas para 
realizarem estas contratações; 

  Ampliar e consolidar as cooperativas e empresas incubadas, fomentando a 
organização dos trabalhadores e empreendedores na sua legalização e ajudando 
no oferecimento dos seus serviços no mercado, além de intervir para que haja 
linhas de crédito para financiar a produção. 
 

6. POLÍTICA PARA AS MULHERES 

Adotaremos estratégias e intervenções que incorporem as mulheres como grupo 
prioritário, para assim, desenvolver o combate à discriminação. Instituírem 
políticas que de fato melhorem a qualidade de vida das mulheres na sociedade e 
transformem as relações sociais de gênero no interior da máquina pública. 

Desenvolveremos políticas públicas específicas para mulheres, em articulação 
com as demais políticas de governo, que promovam a igualdade entre mulheres e 
homens. Assim, nos colocamos em sintonia com um Brasil que cresce e supera 
desigualdades e reafirma seu compromisso com as mulheres e a sociedade 
taboanense. Para tanto, serão tomadas as seguintes iniciativas: 

 Articular com o CONISUD (Consórcio Intermunicipal da região sudoeste da 
Grande São Paulo) a “Casa Abrigo”; 

 Fortalecer o Centro de Referência da Saúde da Mulher, por meio da ampliação 
da equipe de profissionais de atendimentos a mulher; 

 Garantir a escritura de imóveis populares e o processo de regularização 
fundiária no nome da mulher; 

 Garantir o cartão dos benefícios Bolsa Família e demais programas no nome da 
mulher; 

 Organizar um sistema de informações e banco unificado de dados de violência 
doméstica, juntamente com áreas de saúde e segurança; 

 Articular constantes debates, discussões e projetos entre as secretarias para a 
discussão sobre gênero; 



 

 Garantir nos meios de comunicação institucional da prefeitura a questão de 
gênero; 

 Garantir na rede pública municipal de educação, por meio dos projetos 
pedagógicos, a valorização da mulher; 

 Garantir campanhas de conscientização sobre câncer de mama, saúde da 
mulher, combate à violência, campanha do Laço Branco e esclarecimentos 
sobre a Lei Maria da Penha; 

 Instituir o mês de março como o mês de reflexão e ação no combate à violência 
contra a mulher e de luta pelas condições de igualdade; 

 Exigir dos poderes públicos e seus órgãos auxiliares a devida aplicação da Lei 
Maria da Penha em sua integralidade; 

 Garantir a coleta permanente de Papanicolau na rede de saúde municipal; 
 Garantir nas escolas públicas e fomentar nas particulares a educação não 

sexista, não racista, não homofóbica, que se discuta amplamente as questões de 
gênero, raça/etnia, pessoas com deficiência e sexualidade, por meio de 
formação permanente e do estimulo às(aos) educadoras (es) para trabalhar 
esses aspectos, utilizando material didático adequado; 

 Fortalecer e ampliar a rede de atendimento à mulher vítima de violência, aos 
fins de semana; 

 Incentivar a iniciativa privada a contratar mulheres que sejam arrimo de 
família com mais de 35 anos de idade; 

 Incentivar a formação permanente para o empoderamento das mulheres, 
apoiando cursos de Promotoras legais Populares. 

 
7. POLÍTICA PARA IGUALDADE RACIAL 
 
O nosso plano de governo tem por objetivo garantir, à população 
afrodescendente e indígena, a efetivação de igualdade de oportunidades, a defesa 
dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação 
e todas as formas de intolerância étnica. 
 Fortalecer a Coordenadoria da Igualdade Racial, através da contratação de uma 

equipe multidisciplinar para implantação de políticas de igualdade racial e 
atendimento aos munícipes e organizações; 

 Garantir na rede pública municipal de educação, por meio de projetos 
pedagógicos, debates e discussões sobre Igualdade Racial; 

 Preservação das manifestações religiosas e culturas afro-brasileiras; 
 Garantir o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira e indígena, nas escolas 

da rede municipal conforme lei federal 10.639/03 (alterada pela Lei nº 
11.645/08); 

 Instituir o dia 20 de novembro como feriado Municipal da Consciência Negra; 
 Instituir o mês de novembro como o mês da Consciência Negra, reflexão e 

ações nas políticas de igualdade racial; 
 Contribuir na construção da identidade social, econômica e cultural que dê 

visibilidade a presença da População Negra na cidade, bem como os símbolos 
originários da Cultura Afro-Brasileira, africana e indígena; 



 

 Garantir a representação da população negra em todos os cargos públicos, 
promovendo assim, a representatividade efetiva. 
 

 
8. POLÍTICAS PARA JUVENTUDE 

 
O nosso programa de governo tem como diretriz para a juventude estruturar 
políticas públicas que garantam seu desenvolvimento integral, garantindo 
autonomia, o protagonismo juvenil da cidade. A juventude taboanense precisa 
ter condições de acesso à cultura, esporte, lazer, educação. Contribuindo, com 
uma vida plena e segura. 
 Fortalecer a Coordenadoria da Juventude, por meio da contratação de equipe 

multidisciplinar para implantação das políticas para Juventude; 
 Garantir programas específicos para Juventude nas secretarias de Educação e 

Cultura; 
 Integrar à Coordenadoria da Juventude a todos os programas e projetos 

municipais, estaduais e federais realizados na cidade e que tenham o jovem 
como participante; 

 Criar o Programa “Taboanense Universitário” que, por meio de curso pré-
vestibular gratuito, garante maior oportunidade de acesso ao ensino superior, 
garantindo estrutura e equipe de profissionais no curso pré-vestibular para a 
juventude taboanense; 

 Garantir a Conferência Municipal da Juventude conforme agenda nacional, 
além de plenárias temáticas, encontros, seminários e fóruns que discutam os 
interesses da juventude; 

 Criar programa de estágio na administração municipal para a juventude; 
 Inserir em Taboão da Serra as principais políticas voltadas para a Juventude 

disponíveis no governo federal, como Projovem, Pronatec, Ciência Sem 
Fronteiras, Projovem Urbano, Pontos De Cultura e as Estações Da 
Juventude. Essas são políticas públicas voltadas à complementação escolar, à 
formação profissional e ao fortalecimento da cidadania. 

 
9. DIVERSIDADE 
 
 Criar o Conselho Municipal de Atenção a Diversidade Sexual para atuar na 

interlocução entre o poder público, sociedade civil e instituições acadêmicas, 
autarquias, organizações profissionais, empresariais e culturais, colaborando 
com a defesa dos direitos dos munícipes LGBTQI+ que sofrem discriminação 
por orientação sexual e identidade de gênero; 

 Garantir ao funcionário público no exercício de suas funções o respeito à 
identidade de gênero; 

 Promover projetos voltados ao público LGBTQI+, com o objetivo de reduzir a 
evasão escolar e estimular políticas de incentivo desta população no mercado 
de trabalho; 



 

 Criar o Fórum Econômico Municipal, como espaço de convivência, discussão 
e de propositura de políticas públicas, do qual façam parte o poder público e a 
sociedade civil, de caráter consultivo, com representantes das diversas 
religiões. 

 
10. DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVO E 
SUSTENTÁVEL 
 
É preciso retomar os investimentos urbanos e tornar a cidade competitiva, por 
meio de um projeto de desenvolvimento que articule recursos disponíveis nos 
programas do governo federal e estadual. Valorizar áreas verdes urbanas, 
incluindo o Parque das Hortênsias, as praças públicas e haver a criação de 
parques lineares. Para tanto, apresentamos como diretriz fundamental de 
desenvolvimento urbano, a remodelação da infraestrutura, de modo sustentável, 
com a ação de revitalização dos centros de bairros e transformação de 
importantes avenidas estruturais nos bairros: com mobiliário urbano e 
iluminação diferenciada, paisagismo e calçamento que articulem funcionalidade 
e beleza, garantindo ao espaço urbano característica de alta atração de 
investimentos privados em comércio e serviços, como de criação de novos 
espaços públicos de convivência social, que estimulem a práticas culturais, 
esportivas e de lazer. 
O futuro governo articulará uma política fundiária aos programas e recursos 
federais e estaduais, voltadas à urbanização e produção de habitação de interesse 
social, assim como ao planejamento urbano, realizado de forma democrática e 
participativa, tanto no âmbito federal como regional. 
 Consolidar o Plano Diretor Participativo, fazendo as atualizações necessárias 

de forma participativa e transparente, e implementando seus instrumentos; 
 Concluir a implantação do Sistema de Informações Geográficas - SIG, que 

permitirá a integração dos dados geográficos e sociais, fortalecendo esse 
moderno instrumento de decisão governamental e de controle social; 

 Implantar o Sistema de Aprovação de Projetos on-line, através da rede 
mundial de computadores (internet), reduzindo a burocracia e o tempo de 
análise de processos, e permitindo o acompanhamento de processos pelo 
proprietário e pelo profissional; 

 Aumentar a disponibilização de serviços on-line, como a emissão de 
certidões e informações técnicas, e como apoio ao controle social através da 
divulgação de dados sobre expedição de alvarás e situação de obras 
particulares e públicas, facilitando o acesso à legislação pertinente; 

 Consolidar o Programa de Regularização de Edificações, estimulando o 
morador e o empresário a regularizar sua moradia, empresa ou instituição; 

 Manter atualizada a legislação urbana, atendendo sempre as demandas da 
população taboanense e acompanhando a modernização das normas edilícias 
e ambientais vigentes no Brasil; 

 Intensificar a política de atração de novas empresas, o estímulo ao 



 

empreendedorismo e o apoio à ampliação de nossas empresas, por meio da 
melhoria de infraestrutura urbana de mobilidade, transportes, qualificação de 
mão de obra local e da manutenção de áreas adequadas, reservadas ao 
desenvolvimento de atividades econômicas e não residenciais em nosso 
município, para que os trabalhadores taboanenses possam exercer suas 
atividades; 

 Consolidar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, mantendo 
sua condição de funcionamento e apoiando suas deliberações; 

 Assegurar o cumprimento das medidas atenuadoras e compensatórias 
determinadas a partir da análise de Relatórios de Impacto de Vizinhança - 
RIV, por grandes empreendimentos em nossa cidade para que eles de fato 
apoiem o desenvolvimento de nossa cidade, mitiguem e compensem os 
impactos potencialmente causados a nossa sociedade; 

 Manter o controle do adensamento construtivo em nossa cidade, com a 
garantia da compatibilização de novos empreendimentos a infraestrutura 
existente; 

 Intensificar o Programa de Qualificação de Ruas Comerciais, melhorando as 
condições urbanas para o pleno desenvolvimento das atividades econômicas 
e o fortalecimento das centralidades; 

 Ampliar a padronização, conservação e recuperação do mobiliário urbano, 
como calçadas, jardins, iluminação pública e sinalização, qualificando o 
espaço público; 

  Regular e controlar a poluição visual em nossa cidade; 
 Manter a identificação, recuperação e manutenção de áreas de interesse 

paisagístico, cultural ou histórico de nossa cidade; 
 Intensificar e promover a cooperação entre os municípios da região, na busca 

por soluções coletivas e integradas aos problemas comuns aos vizinhos; 
 Intensificar e promover a integração de ações com o governo estadual e 

federal, na busca por soluções aos problemas da região e principalmente do 
município; 

 Promover a realização anual de Conferências Municipais de 
Desenvolvimento Urbano, para estimular a participação popular e o controle 
social. 

 

11. HABITAÇÃO 

A nossa Política Municipal de Habitação estará fundamentada no uso eficiente, 
produtivo e democrático de recursos disponíveis. Terá como diretriz o direito à 
moradia digna, com nível de conforto, segurança e infraestrutura básica de 
serviços. Serão articuladas às políticas federais e estaduais e com os segmentos 
sociais buscando o atendimento a demandas diferenciadas. E procurará 
viabilizar a produção e o aumento da oferta habitacional popular em áreas da 
cidade servidas por infraestrutura. 



 

 Produzir um sistema de informação habitacional, incluindo informações 
sobre assentamentos precários produção habitacional, banco de recursos 
para habitação e outros; subsidiando o diagnóstico habitacional para a 
revisão do plano local de interesse social e democratização dessas 
informações para a sociedade; 

 O Plano Local de Habitação de interesse social deverá ser articulado e 
adequado ao Plano Nacional de habitação, no sentido de atingir metas das 
intervenções habitacionais para médio e longo prazos; 

 Elaborar novas tipologias de projetos de habitação de interesse social que 
visem orientar o uso da terra disponível, diminuir custos, melhorar a 
qualidade habitacional, garantindo acessibilidade dos moradores, utilizando 
conceitos e tecnologias ambientalmente adequadas; 

 Implementar o Programa Municipal de Redução de Riscos, incluindo o 
sistema de monitoramento de áreas em situação de risco; 

 Ampliação do Programa Melhoria Habitacional para todos os bairros da 
cidade, com garantia de assessoria técnica, jurídica e social gratuitas para as 
famílias de baixa renda do município; 

 Manutenção da ZEIS (zonas especiais de interesses sociais), para reservar 
áreas adequadas à moradia da população taboanense de baixa renda; 

 Dar continuidade ao atendimento e a valorização do servidor público 
municipal, por meio da viabilização de empreendimentos habitacionais 
adequados a sua renda. 

 
12. MEIO AMBIENTE 
 
Com o objetivo de tornar nossa cidade sustentável e com responsabilidade 
socioambiental, pretendemos enumerar ações que permitam que Taboão da Serra 
se torne uma cidade consciente em relação às questões ambientais, sendo 
referência para as próximas gerações. 
Com espirito de luta por melhore condições de vida no planeta, tendo em vista 
ações para melhor qualidade de vida da nossa cidade, teremos como referência a 
Agenda de Desenvolvimento Sustentável, que foi definida por mais de cento e 
cinquenta líderes mundiais que se reuniram na sede da ONU em Nova York, no 
ano de 2015, onde foram elencados dezessete objetivos que deverão ser 
implementados até 2030; os mesmos abrangem questões fundamentais para a 
humanidade, sendo três dimensões para o desenvolvimento sustentável a 
econômica, social e ambiental. 
Portanto, tendo como meta a sustentabilidade e a partir disso, a qualidade de vida 
para os nossos cidadãos, criamos metas a serem seguidas pela nossa gestão, a 
partir de 2021. 

 Revitalizar a região Pirajussara, construindo um Parque Linear nas 
imediações; 

 Implantar o Programa de destinação adequada de entulhos que, depois de 
usinados, tornam-se materiais para uso da própria prefeitura, como 



 

implantação de calçadas, praças, confecção de intertravados, tijolos, entre 
outros; 

 Criar o Programa “Minha Cidade”, para desenvolver a educação ambiental, 
como uma prática educativa, integrada nas diversas secretarias, contínua e 
permanente, que atinja todos os moradores de Taboão da Serra; o hábito e o 
incentivo da reciclagem e a implantação de lixeiras nas principais vias da 
cidade, articulado com o programa de incentivo aos comerciantes e 
população em geral; a manutenção das lixeiras; 

 Criar parques ambientais no município de forma articulada com as políticas 
de esporte, lazer, saúde e educação para a população; 

 Manter e ampliar os parques lineares da cidade; 
 Desenvolver junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo- Sabesp, um projeto a fim de coletar e tratar todo o esgoto da cidade, 
potencializando a utilização dos coletores troncos da cidade; 

 Arborizar e investir na manutenção e fiscalização das árvores existentes em 
todos os bairros, para ampliar a área verde e melhorar a qualidade de vida 
em nossa cidade; 

 Investir em arborização, plantio de gramas, bem como no uso de materiais 
adequados em vias e calçadas, para a correta permeabilidade do solo; 

 Investir e aprofundar as diretrizes da Agenda 21 Escolar; 
 Intensificar na recuperação e manutenção de parques, praças e áreas verdes 

no município, por meio do Programa “Praça para Todos”; 
 Implantar o Parque Central na região da Cid Nelson Jordano, para atender 

como área verde e de lazer, diretamente na região do São Judas, Salete, 
Record, Saint Moritz e Novo Horizonte; 

 Implantar o Parque Natural do Jardim América; 
 Intensificar as ações de melhoria do Parque das Hortênsias, patrimônio de 

nossa cidade, revitalizando-o e implementando programas de educação 
ambiental; 

 Concluir a implantação dos Parques Lineares, em torno dos córregos e rios 
de nossa cidade; 

 Intensificar as ações de arborização urbana de nossas ruas, praças, jardins e 
equipamentos, com a utilização de vegetação nativa e adequada ao uso em 
passeios, jardins e a distribuição de mudas; 

 Implantar, nas novas áreas verdes, equipamentos e mobiliários para 
atividades físicas, esportivas e de lazer, adequadas a todas as idades, como 
forma de incentivo a prática esportiva; 

 Ampliar ações em cooperativas de coleta seletiva em nossa cidade. 
 

13. MOBILIDADE URBANA 

A cidade precisa oferecer condições de mobilidade para as pessoas, além de 
bens e serviços que por ela circulam. Isto é fundamental para o desenvolvimento 
e para uma boa qualidade de vida. A elaboração e a implantação de um Plano 



 

Diretor de Mobilidade Sustentável é peça chave e ponto de partida para essas 
mudanças. O conjunto e propostas abaixo tem o objetivo de estabelecer 
diretrizes para uma política de mobilidade e garantir o desenvolvimento da 
cidade com qualidade de vida para a população. 

 Elaborar e implementar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana; 
 Implantar o Plano Municipal de Corredores de Ônibus, diminuindo tempo de 

deslocamento entre os bairros e o centro; 
 Intensificar esforços junto ao governo do estado, para viabilizar a integração 

do sistema de transporte público municipal ao intermunicipal e ao 
metropolitano; 

 Implantação do bilhete único com integração ao sistema metropolitano; 
 Manter o plano de manutenção da pavimentação asfáltica, controle e 

fiscalização das concessionárias de serviços públicos, para garantir a efetiva 
recuperação de áreas atingidas por suas obras ou por desgaste natural; 

 Desenvolver e implantar o Sistema Viário Principal do Município; 
 Viabilizar junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres- ANTT, 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes- DNIT, e 
Concessionária da BR 116, as obras de transposição da rodovia e a 
implantação de trechos de marginais previstas, por meio do Plano de 
Exploração da Rodovia; 

 Dinamizar a logística empresarial, por meio da mobilidade urbana 
sustentável; 

 Manter a efetiva ação de agentes de trânsito qualificados e com estrutura 
para a adequada fiscalização e controle da circulação de veículos; 

 Implantar novas pontes para veículos e pedestres sobre o Pirajussara, 
interligando com o Campo Limpo em São Paulo e sobre o córrego Ponte 
Alta, melhorando a mobilidade na região; 

 Intensificar tratativas com o Governo do Estado, para viabilizar a extensão 
dos sistemas de transporte sobre trilhos metropolitanos (metrô e trens 
urbanos), para a região do CONISUD; 

 Ampliar a Central de Monitoramento de Trânsito integrada a central da 
Guarda Municipal- GCM, para coordenar melhor as operações de 
fiscalização e controle do trânsito de nossa cidade; 

 Intensificar a implantação de obras de melhoria viária em áreas de conflito, 
como as executadas no final da Kizaemon Takeuti, na estrada de São 
Francisco com a Rua Governador Franco Montoro e no final da Caetano 
Barrela; 

 Construir a segunda alça de acesso ao Shopping Taboão; 
 Construção de um túnel na Régis Bittencourt, com foco de desafogar a 

região central de Taboão da Serra; 
 Ampliação de linhas que ligam bairro a bairro, sem necessariamente passar 

pelo centro; 
 Criar em gestão com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de 



 

São Paulo- EMTU, novas linhas e itinerários, ampliar o número de carros de 
limpeza constante dos veículos, para garantir conforto e a diminuição do 
intervalo dos ônibus no transporte coletivo metropolitano; 

 Possibilitar a gratuidade gradual no transporte coletivo municipal; 
 Criar, em parceria com a Obrascon Huarte Lain S/A- OHL, EMTU e o 

Governo Federal, o corredor exclusivo de ônibus no trecho urbano da BR 
116, para garantir a fluidez do transporte coletivo metropolitano no horário 
de pico; 

 Implantar, em parceria com a EMTU, a cobertura e assentos nos pontos de 
ônibus da cidade, além de reformar e adequar os existentes, com painéis 
informativos dos itinerários e horários das linhas, pela criação do Programa 
“Ponto Legal”; 

 Implantar nas vias principais que tenham diversos cruzamentos, semáforos 
inteligentes que permitam a “Onda Verde”, em que os semáforos são 
sincronizados ao seu funcionamento; 

 Implantar faixas reversíveis nas principais vias, nos horários de pico; 
 Emplacar ruas com seus nomes e criar um sistema de emplacamento das 

mãos, direção e indicação de direção para os bairros e principais logradouros 
públicos; 

 Construir ou reformar os abrigos de pontos de ônibus; 
 Construção de ciclovias em pontos estratégicos da cidade; 
 Acessibilidade arquitetónica nas ruas e prédio públicos, tornando-os mais 

acessíveis e inclusivos. 

 
14. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

O emprego formal em Taboão da Serra não obteve uma queda considerável no 
mandato do PSDB, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), porém muitas empresas de grande e médio porte deixaram o município 
em virtude do aumento abusivo dos impostos, como NIASI, ESCRIBA, 
GIROFLEX, MULTIFORMAS, SORANA SUL, entre outras. A nossa 
proposta é atrair empresas para o município, oferecendo como contrapartida, por 
meio de incentivos fiscais, isenção parcial e total de IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços) e taxas concedidos, cessão ou 
doação de terrenos. Cabe esclarecer que, em um primeiro momento, parece 
contraditório que o município deixe de arrecadar impostos para atrair 
empreendimentos, no entanto, poderemos contar com os efeitos sinérgicos que a 
referida atividade a ser instalada trará para a cidade. O aumento da oferta de 
empregos tende a dinamizar mercado de consumo local, promovendo a 
instalação de novas atividades, em especial aquelas vinculadas ao setor de 
serviços – que irão gerar aumento na receita própria do município, por meio da 
cobrança de impostos e do pagamento de taxas pelos novos contribuintes. 

 Criar um observatório de desenvolvimento econômico, visando coletar, 



 

analisar e organizar informações e estatísticas sobre as atividades 
econômicas do município; 

 Criar o Programa Empresa Amiga; 
 Criar o Programa Universitário Empreendedor, estimulando os recém-

formados a abrir o seu próprio negócio, além de encaminhamentos para 
programas trainees em empresas locais e regionais; 

 Estabelecer a relação de indicadores de trabalho decente com os Objetivos 
do Desenvolvimento do Milênio (ODMs), a cargo da Prefeitura; 

 Desenvolver programas de qualificação profissional que dialoguem com a 
vocação econômica da cidade e com novos setores que se pretendem atrair; 

 Implementar melhorias na Malha Viária com intuito de atrair empresas para 
o município; 

 Desenvolver uma economia local forte, dinâmica, competitiva e altamente 
atrativa a empresas com alto valor agregado; 

 Adequar à legislação municipal, em todos os seus aspectos, transformando-a 
em uma ferramenta de incentivo organizado ao desenvolvimento econômico 
conforme objetivos estratégicos da cidade; 

 Estabelecer metas, programas e políticas para modernização e qualificação 
da fiscalização, e para a desburocratização e simplificação da relação entre 
empresas e o governo municipal, alinhando os requisitos da operação dos 
serviços públicos à potencialização do empreendedorismo e da atração e 
fixação de investimento produtivo. 

 

15. SAÚDE 

Há um retrocesso da cobertura assistencial e desorganização da assistência à 
saúde para as famílias da nossa cidade. A ausência de transparência e 
enfraquecimento do Controle Social na gestão atual fere o direito do cidadão 
taboanense em participar do desenvolvimento de nossa cidade. Em todas as 
ações de governo o eixo da saúde não pode deixar de ser destacada, uma vez que 
o combate às doenças é prioritário, mas elas também podem ser evitadas. Os 
governos municipais precisam estar mais preocupados com ações preventivas, 
particularmente incentivando os programas de agentes comunitários, mas sem 
deixar de lado a manutenção da rede estrutural: unidades básicas de saúde, 
prontos socorros, unidades de pronto atendimento e hospitais. É necessário 
consolidar ou implantar políticas públicas adequadas às diversas situações e 
faixas etárias. 

 Transformar unidades básicas de saúde que estão em pontos estratégicos em 
policlínicas; 

 Informatizar todo o sistema operacional da saúde, onde o munícipe possa 
acompanhar a solicitação de consulta e exames; 

 Capacitar os servidores públicos municipais de saúde, para o melhor 
atendimento aos munícipes e reestruturar os seus planos de carreira, cargos e 



 

salários, tendo em vista a fundamental importância desse serviço prestado; 
 Estender os horários da Unidade Básica de Saúde- UBS para as 22h; 
 Reestruturar e criar mais 01(um) centro de referência de atendimento a 

mulher; 
 Construção de mais uma UPA 24hs (Unidade de Pronto Atendimento) em 

parceria com o Governo Federal, e garantir o melhor atendimento de 01(uma) 
já existente; 

 Construir o hospital de urgência e emergência que realiza pequenas cirurgias; 
 Criar o Programa de Vigilância à Criança sob Risco de Mortalidade. 
 Ampliar a política de prevenção de álcool e droga; 
 Melhorar a Central de Atendimento, para redução de tempo de espera por 

especialidades na marcação de consultas e exames por telefone, e diminuição 
de relatos de queixas e registro de reclamações; 

 Melhorar a distribuição de medicamentos na rede, principalmente para os de 
uso continuado (como hipertensos, diabéticos, etc.) com entrega pelo correio; 

 Ampliar a oferta de RX e Ultrassom viabilizando convênios com a rede 
privada; 

 Possibilitar o acesso a programas de planejamento familiar. Desenvolver 
programas específicos para a saúde da população negra, em especial a anemia 
falciforme; 

 Desenvolver programas específicos para adolescentes, especialmente para a 
gravidez precoce; 

 Ampliar programa de saúde do idoso; 
 Ampliar ações de prevenção às DST/AIDS e Hepatites Virais; 
 Ampliar a oferta dos exames de ultrassonografia e mamografia; 
 Ampliar a oferta do pré-natal de alto risco; 
 Estabelecer parcerias entre as secretarias de Saúde e Educação, para 

prevenção e promoção da saúde com equipes multidisciplinar e distribuição 
de óculos para alunos carentes; 

 Integrar as ações de Vigilância Sanitária à Atenção Básica; 
 Implantar e Garantir Equipe Média Padronizada nas UBSs com as 

especialidades: Clínico Geral, Pediatra, Geriatra, Dentista, Cardiologista 
Dermatologista e Ginecologista, para garantir um atendimento mais rápido e 
eficaz próximo de sua residência; 

 Implantar Serviço Ambulatorial nas Policlínicas – As Unidades serão 
preparadas para atendimento de pequenas urgências (dores de garganta, 
conjuntivite, pequenos problemas respiratórios, inalação, entre outros). A 
UBS estará preparada para remoção ao Pronto Socorro em caso de 
necessidade; 

 Construção de mais 02(duas) UBS onde iremos mapear e diagnosticar a 
necessidade dos bairros e suas áreas adjacentes; 

 Viabilizar junto com o CONISUD (Consórcio dos Municípios da Região 
Sudoeste) a criação do Serviço Laboratorial Integrado, para Taboão e Região, 
serviço que complementa o diagnóstico de doenças no PS, com exames 



 

laboratoriais (sangue, urina, entre outros) rápidos; 
 Integrar e Informatizar o Serviço de Saúde Municipal (marcação de consultas, 

exames, cirurgias; fila de espera; prontuário online; receituário impresso; 
controle de resultados de exames, entre outros); 

 Criar Projeto de Atendimento, que proporcionará atendimento adequado ao 
cidadão e agilidade, desde a marcação de consultas até o atendimento médico; 

 Criar estrutura física diferenciada com o Projeto de Atendimento, visando 
acolher melhor o cidadão, oferecendo melhor conforto aos munícipes (locais 
de espera separados por nível de emergência, especialidades); 

 Implantar o programa “FILA ÁGIL”, que agendará os serviços como 
consultas, exames, pequenos procedimentos e cirurgias, no ato da marcação e 
controlará o tempo de espera das filas; 

 Estabelecer prazo para consultas, exames e pequenas cirurgias (âmbito 
municipal) no ato da marcação. 

 Ampliar políticas públicas de atendimento a pessoas com transtornos 
psicológicos no Centro de Atenção Psicossocial- CAPS; 

 Buscar parceria com o governo federal e o governo estadual para a ampliação 
do Hospital Antena; 

 Implantar o Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF, projeto itinerante 
para dar suporte as UBSs com seis especialidades; 

 Criar um Conselho de Saúde, onde sejam discutidos protocolos a serem 
aplicados em Plano de Contingência; 

 Ampliar e melhorar o Pronto Socorro Infantil- PSI. 

 

SAÚDE ANIMAL 

 Ampliar e reformar o Centro de Controle de Zoonoses- CCZ de Taboão da 
Serra; 

 Criar campanhas de castração para o controle de animais abandonados na 
cidade; 

 Ampliar as políticas de vacinação para a população animal; 
 Colaboração do Poder Público com Organizações Não Governamentais- 

ONGs dedicadas aos cuidados animal;  
 Construir uma Clínica Veterinária pública em local periférico da cidade. 

 

 
   16. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Não existe planejamento eficaz sem acompanhamento cotidiano das metas 
programadas, por isso, o nosso desafio que se colocara para a nossa 
administração, será consolidar e aprofundar as ações do planejamento em 



 

conjunto com a sociedade civil, fazendo com que a fonte real do poder retorne 
a sua origem, ou seja, aos governados, transformando governantes em 
funcionalismo, pois o setor público ainda sofre as críticas de inoperância e 
burocratismo. O fato é que a administração pública, não conseguiu acompanhar 
a evolução tecnológica e a crescente complexidade das realidades urbanas. A 
conquista da agilidade pela máquina administrativa exige a modernização dos 
procedimentos e da legislação, e uma reforma capaz de colocá-la em sintonia 
com os desafios do presente. Recuperar o reconhecimento do papel dos 
servidores e melhorar a agilidade e a qualidade do atendimento, são princípios 
que nortearão a reforma administrativa a ser realizada pelo governo do 
candidato Vitor Medeiros. 

 Integrar ações da secretaria, em especial da Educação, Cultura, Saúde, 
Esporte e Lazer, com o apoio da Assistência Social, criando uma rede para 
troca rápida de informações; 

 Promover políticas voltadas para qualidade de vida no município, garantindo 
a busca constante da cidadania, da dignidade da pessoa, da valorização do 
trabalhador e a da livre iniciativa e a promoção do pluralismo político social; 

 Valorizar os servidores públicos municipais com a facilitação de diálogo 
entre o prefeito e os servidores; 

 Garantir os direitos adquiridos dos servidores públicos municipais; 
 Estabelecer em conjunto com servidores um calendário de negociação de 

reajustes salariais para os servidores públicos municipais; 
 Desburocratizar processos e reduzir carimbos, realizando amplo programa de 

revisão de processos com o auxílio das tecnologias da informação; 
 Criar um organismo de planejamento central na estrutura administrativa com 

função também de acompanhamento de gestão das diretrizes e metas; 
 Subordinar todos os serviços de georreferenciamento e de gerenciamento de 

dados da Prefeitura ao seu organismo central de planejamento; 
 Produzir informações a respeito de todos os setores da ação administrativa e 

da vida na cidade, gerando estatísticas de acompanhamento confiáveis e 
disponibilizando o acesso às informações pela cidadania, realizando o 
princípio da transparência administrativa; 

 Implementar o Conselho da Cidade, como instância de articulação dos 
conselhos setoriais e do processo de participação e controle social na 
administração municipal; 

 Fortalecer e instituir fóruns de debate regulares das grandes estratégias de 
transformação da cidade e de discussão dos planos e projetos urbanísticos, 
viários, de habitação social e de desenvolvimento urbano e econômico, com 
a participação de todos os segmentos sociais; 

 Instituir um departamento de projetos e convênios, especializado na 
identificação de programas federais e estaduais (Banco Mundial, Banco de 
Reconstrução e Desenvolvimento, ONU etc.) que possam contribuir para o 
aperfeiçoamento da máquina pública ou para a realização de metas 



 

prioritárias da cidade; 
 Definir com clareza as funções da Coordenadoria de Relações Internacionais 

e Institucionais, para aproveitar melhor as oportunidades da globalização, e 
clarear as relações de competência e governabilidade com os demais entes 
federados (União, Estado, outros municípios e representações de outros 
poderes); 

 Criar consórcios regionais para planejamento e gestão compartilhada com os 
municípios vizinhos de problemas comuns, sobretudo em áreas como: 
tributação, transportes públicos, desenvolvimento integrado e meio 
ambiente; 

 Aprofundar a descentralização administrativa para que os cidadãos possam 
resolver os problemas e participar da gestão dos assuntos públicos nas 
proximidades de suas residências; 

 Aproximar ainda mais os órgãos do governo dos bairros por meio da criação 
de praças de atendimento ou subprefeituras; 

 Tornar o Plano-Diretor um instrumento efetivo de planejamento e gestão, 
articulando as políticas urbanas e sociais, em especial as políticas de 
mobilidade, meio ambiente, habitação e desenvolvimento econômico; 

 Planejar a construção do novo Paço Municipal; 
 Criar uma subprefeitura na região Pirajussara com o objetivo de viabilizar o 

progresso daquela região; 
 Redefinir a política tributária, buscando maior justiça tributária, com 

desoneração dos menos favorecidos e impostos municipais progressivos para 
a especulação imobiliária; 

 Planejar o emplacamento da cidade, o recapeamento asfáltico, a recuperação 
e reestruturação das galerias de águas pluviais, visando à redução dos pontos 
de alagamento, a construção, no âmbito do Plano-Diretor, do Plano de 
drenagem urbana, e do sistema de iluminação da cidade; 

 Realizar a reforma administrativa, objetivando a criação ou extinção de 
órgãos públicos, visando à racionalização, a eficiência, a sustentabilidade e a 
economicidade; 

 Consolidar mecanismos de transparência no setor público estimulando a 
população a participar da gestão municipal; 

 Criar o programa de qualificação, requalificação e formação continuada do 
quadro de servidores públicos municipais, buscando fontes de captação de 
recursos junto aos governos federal e estadual; 

 Criar um programa de racionalização de gastos no setor municipal com 
energia elétrica, água, combustível e de material de higiene, limpeza e de 
escritório, instalando sensores de presença, torneiras inteligentes e controle 
por cartão energético no abastecimento dos carros públicos; 

 Implantar um sistema de avaliação de qualidade do serviço público com 
pesquisas junto aos usuários e promovidas por institutos sérios e imparciais; 

 Aperfeiçoar o sistema de apoio ao servidor garantindo-lhe acompanhamento 
psicológico e de assistência social;  



 

 Informatizar todos os setores da Prefeitura, facilitando o acesso da população 
ao conjunto de serviços prestados pelo setor público; 

 Implantar em todos os prédios públicos o sistema de rede sem fio para 
acesso à internet gratuita; 

 Avaliar os fluxos de novos processos e documentos e o acervo existente para 
definir quais podem ser transformados em meio eletrônico e os que devem 
também permanecer em meio físico, observando as previsões legais de 
temporalidade dos arquivos; 

 Adequar, otimizar e melhorar a interface entre o poder público e a 
população, disponibilizando as informações por meio impresso ou digital; 

 Fortalecer a Ouvidoria como um canal efetivo de comunicação da população 
de Taboão da Serra com a Prefeitura, distribuindo e cobrando informações 
dos órgãos públicos, e criar ouvidorias nos setores estratégicos da 
administração; 

 Implantar a política de humanização na administração pública a fim de 
melhorar a qualidade no atendimento ao munícipe em todos os órgãos da 
Prefeitura, sobretudo na saúde. 
 
 

17. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
 
O serviço púbico é de fundamental importância no desenvolvimento de ações 
voltadas a população, nossos desafios englobam esferas éticas, políticas, 
técnicas, entre outras. O primeiro passo para uma gestão de sucesso é entender 
que a valorização do servidor público é uma estratégia que visa incentivar a 
consciência desse agente com o ethos público e a sua função em si, ou seja, 
servir o município e o bem comum. Funcionários motivados, desenvolvem um 
melhor empenho e uma melhor atuação em seu cargo. 
 Reestruturar o plano de cargos, carreira e salários dos servidores, 

implantando uma sistemática de evolução de referência horizontal e vertical, 
visando valorizar o servidor e melhor atender a população; 

 Criar novas carreiras voltadas à modernização da gestão municipal; 
  Permitir a democratização das relações de trabalho por meio de 

fortalecimento das mesas de negociação permanentes e outros canais de 
diálogo entre a prefeitura e o funcionalismo; 

 Estabelecer um Comitê Permanente para estimular e ampliar a participação 
das mulheres e negros em cargos de liderança na política, com o objetivo de 
atingir, até 2026, a meta estabelecida pela ONU de, no mínimo 30%; 

 Instituir a política municipal de gestão de pessoas. 
 

18. SEGURANÇA PÚBLICA 
  
As questões de Segurança Pública vêm se tornando, nas últimas décadas, uma 
questão central nos grandes centros urbanos. Nossa cidade vem sendo noticiada 



 

na imprensa de forma negativa, devido a grande taxa de violência, onde a mesma 
é um tema complexo e que tem inúmeras raízes sociais, econômicas e políticas; 
gerando situações de desigualdade na mesma cidade, nos quais, parte da 
população não tem acesso a políticas públicas e a direitos básicos. Logo, as 
ocorrências de crimes violentos também seguem esse padrão, distribuindo-se de 
maneira desigual pela cidade, concentrando-se em locais com maior 
vulnerabilidade social, gerando estigmatização de bairros e prejudicando a 
imagem e a população da cidade. 
Será desafio da nossa gestão: implementar políticas públicas voltadas a promoção 
da segurança pública, prevenção e repressão a violência e a criminalidade, 
articulada com o governo do estado e o governo federal. 
 Ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal- GCM, para garantir maior 

segurança em todos os locais públicos; 
 Criar um Centro de Apoio, Capacitação e Inclusão de pessoas que passaram 

por ação sócia corretiva, para inseri-las no mercado de trabalho, evitando que 
voltem a criminalidade; 

 Iluminar todas as vias públicas da cidade e dos loteamentos irregulares, para 
que haja mais segurança e visibilidade nas ruas da nossa cidade; 

 Ampliar o patrulhamento no entorno das unidades de educação; 
 Investir em equipamentos modernos de segurança para que os agentes públicos 

da GCM obtenham melhor atuação; 
 Investir na compra de viaturas modernas; 
 Ampliar o número de bases comunitárias nos bairros, principalmente nos que 

apresentam maior índice de violência; 
 Possibilitar a comunicação entre os profissionais de segurança e o poder 

público, para que em conjunto possam criar um plano abrangente de 
benefícios, visando à valorização destes profissionais dando êxito no 
desenvolvimento das suas funções tão necessárias e importantes para a 
segurança do nosso município; 

 Reestruturação no Plano de Carreira dos servidores da segurança pública, 
visando maior valorização. 

 
 

Taboão da Serra, 17 de agosto de 2020. 
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