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O PMN se transforma em Taboão da Serra com 
uma nova proposta de renovação na política 
taboanense. Não queremos mais os mesmos, 

eles já cumpriram um ciclo na política da cidade; alguns 
contribuíram, a sua maneira, outros pelo contrário, 
só ambicionaram em benefício próprio. Nas ruas, nas 
conversas de bares, no futebol, nos diversos coletivos 
culturais da cidade percebemos que Taboão da Serra não 
tem opções, portanto nossa meta é nos organizarmos, 
formarmos agentes, servidores e legisladores; uma 
nova opção sem os ‘vícios’ dos políticos que aí estão. 

Sabemos que a decepção das pessoas é grande com 
os políticos e com os partidos políticos. A mesma 
juventude que no mês de junho de 2013 foram para 
as ruas com o propósito de mudar o país é a que 
pretendemos mobilizar em Taboão da Serra, portanto 
nosso objetivo é simples, claro e prático: construir 
um partido juntos e mobilizar a juventude por mais 
oportunidades através da universalização do acesso à 

Educação. 

Para tanto nossas propostas para a juventude são 
claras: educar, formar, dar acesso à cultura para 
mobilizar!

E porque organizar-se num partido? Só um partido 
político, organizado, legitimado pela população é que 
se pode buscar e brigar pelos anseios populares, a ver 
pelas manifestações nas ruas, não adianta a mobilização 
ser apartidária sendo que o poder de decisão sempre 
está nas mãos de uma minoria. Vamos nos organizar 
para mudar isso!

Portanto convidamos a todos que queiram participar 
de uma construção de um novo partido político para a 
cidade, nos procurem através das redes sociais, fi lie-
se ao PMN, estamos semanalmente nos reunindo 
para mudar essa cidade, precisamos das suas ideias, 
propostas, sugestões, e faça parte dessa família, a 
família PMN.

CULTURA, LAZER E ESPORTES

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

1) Interagir praças e parques municipais com os lugares 
de convivência: Bibliotecas, museus, centros culturais e pos-
tos de atendimento (Saúde, escolas e etc). Ocupar espaços que 
não possuem equipamentos públicos, permitindo o acesso a in-
clusão destes lugares na vida cotidiana da cidade.

2) Parques lineares em ruas com calçamentos grandes, 
aonde deverá ter um espaço para o plantio de arbustos, um es-
paço pavimentado para a passagem de cadeirantes com piso 
tátil para defi cientes físicos. Viabilidade técnica em lugares 
movimentos com estudo e proposta coerente.

3) Projeto Boulevard Taboão: Nossa cidade preci-
sa organizar seu centro comercial, para tanto a construção de 
um calçadão, semelhante ao de Embu das Artes, para abrigar 
melhor comércios bem como incentivar feiras de artes e a in-
teração com a cidade, a cultura e demais eventos da cidade. 
Neste Boulevard deverá abrigar um equipamento cultural, uma 
biblioteca, uma gibiteca ou mesmo um centro de cultura aonde 
possa ter apresentações artísticas e culturais, tais como saraus, 
teatro, danças e etc. 

4) CEMUR: Agrega-lo a cultura da cidade e servir para 
toda a sociedade, torna-lo um ponto de cultura e através de in-
centivos fi scais receber verbas do MEC e fi nanciamento priva-
do.

5) Dar vida a Secretaria de Cultura, e não apenas para 

servir de cabide de emprego de candidatos a vereador. Fazer 
com que um profi ssional capacitado e pós-graduado em gestão 
cultural que possibilite novos projetos culturais da cidade at-
ravés de recursos federais e empresariais. 

6) Através de eventos como Semana da Cultura propor 
a parceria para a constituição na cidade do Plano Municipal de 
Cultura (PMC) e o Programa Municipal do Livro e da Leitura, 
Literatura e Biblioteca (PMLLLB). 

7) CicloCultura: Realizar em parcerias com ONGs e 
grupos de bikers a realização de eventos cicloturísticos e cul-
turais pela região com outras prefeituras e instituições. Visitas a 
museus, parques, bibliotecas, centros culturais e etc. Promover, 
fi nanciar e custear este tipo de evento que interage com as pes-
soas na cidade.

8) Criar mais Centro de Convivência da Melhor Idade 
(CEMI) antigo CCI – Maria Rosa, ampliar para a cidade toda.

9) Wi-fi  Livre em parques municipais e praças, consulta 
de pontos de acesso através do aplicativo (App e-taboanense) 

10) Revitalização total do Parque das Hortensias em 
parceria com USP/Unicamp e Faculdades parceiras. Propor a 
criação de um estudo preservacionista do espaço e a devida 
catalogação de todas as árvores do parque, peixes e espécies 
existentes. Criar leis que protejam o parque ao longo dos anos 
para o tombamento preservacionista da região. Buscar através 
de parcerias a criação de um instituto de Educação Ambiental 
nas crianças semelhante ao Instituto Butantan. 

Introdução
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CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

1) Fortalecer e expandir os serviços e equipamentos 
de saúde pública para que fi quem mais próximos dos usuári-
os, com foco na qualidade, humanização e excelência da 
promoção, prevenção, atenção e recuperação das pessoas, 
por meio da valorização dos profi ssionais de saúde, de uma 
gestão inteligente, da construção, reforma ou ampliação da in-
fraestrutura e fazer uso da tecnologia da informação avança-
da.

2) Mais medicamentos básicos nos postos e consulta 
de disponibilidade de medicamentos através de um aplicativo 
(App e-taboanense)

3) Ampliar as equipes do Programa de Saúde da 
Família, requalifi car profi ssionais e capacita-los para mel-
horar suas atividades. 

4) Investir em Programa de Saúde Familiar em Escolas.

5) ODONTOLOGIA PROFILÁTICA ESCOLAR 
(OPE) Volta do Programa de Dentista na Escola para apli-
cação de Flúor e escovação nas crianças. 

6) Treinamento para qualifi car os “nomeados” e con-
cursados deste setor público, pois muitas vezes não estão 
preparados para atender o munícipe que só quer o mínimo de 
cuidados para poder ter um atendimento melhor. 

1) A Educação de Taboão da Serra precisa de um novo 
olhar para desenvolver, capacitar, integralizar e fortalecer os vín-
culos existentes entre as instituições educacionais, as famílias, 
os alunos, os professores e o ensino-aprendizagem. É com base 
nessa postura conexa e inclusiva que a Pedagogia Sistêmica será 
o alicerce do sistema educacional taboanense. 

2) É um movimento educativo que reconecta os vínculos en-
tre pais, professores e estudantes a favor da vida e das novas gerações.
Baseado nos princípios nas leis que regem os sistemas familiares 
(pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e tomar), a Ped-
agogia Sistêmica proporciona um novo olhar para os confl itos no 
ambiente escolar, sendo uma perspectiva que possibilita  educa-
dores a perceber a realidade educativa como um todo vinculado 
aos sistemas familiares, socioculturais e históricos, e como eles 
infl uenciam e repercutem no processo ensino-aprendizagem. É 
um trabalho que se orienta para o sucesso nas relações de ensino 
e aprendizagem, assim como para o restabelecimento da função 
da família, professores e instituição dentro do sistema educa-
cional.  Juntos podemos nos valer dessa grande ferramenta na 
resolução de problemas como: índice de afastamento dos pro-
fessores; difi culdades de aprendizagem; indisciplina dos alunos; 
relação professor X aluno;  bullying; evasão;  violência na esco-
la;  falta de participação dos pais na vida escolar do fi lho e  falta 
de êxito profi ssional e de perspectiva dos jovens.   

3) PROJETO PILOTO – CONSTRUÇÃO DA FMTS 
(Faculdade Municipal de Taboão da Serra) 

7) INTEGRASus – UBS e Postos de saúde possuir um 
sistema integrado de prontuário médico dos pacientes e um 
sistema para marcar consultas medicas (menos burocrático).  
(App e-taboanense)

8) Estudar a viabilidade técnica de construção de mais 
uma UPA na cidade no São Judas – Revitalizar, reformar e 
ampliar a UBS Margaridas para atender a demanda de pron-
to atendimento. (Região em franca expansão – objetivo de 
atender o munícipe).

9) Construção do primeiro Hospital Escola e um Cen-
tro Epidemiológico na cidade para o combate de epidemias 
e pandemias em parcerias com a população e comerciantes.

10) Ampliar e investir na Coordenação de Vigilância 
Sanitária da cidade. Através do Aplicativo e-taboanense será 
mapeado os pontos críticos da cidade, aumentando o incen-
tivo a higienização e o combate a doenças transmitidas por 
animais.

11) Zerar a fi la de espera para realização de exames em 
180 dias após assumir a prefeitura de Taboão da Serra.

12) Programa de prevencão da gravidez precoce na ad-
olescência e a ações de formação sobre educação sexual e o 
combate a DSTs.

4) Abrir uma audiência pública para a construção deste 
projeto único e inovador para a região. Buscar parcerias para a 
realização e construção da Faculdade Pública e das escolas técni-
cas. 

5) Em março/2021, assim que assumirmos a PMTS colo-
caremos a disposição cerca de 500 vagas na modalidade Ensino 
a distância totalmente gratuitos e públicos de cursos tradicionais 
em parcerias com instituições públicas e privadas de ensino su-
perior. Além dos cursos serão oferecidos aos jovens bolsas-aux-
ilio em contrapartida de estágio nas áreas. Os seguintes cursos 
serão ofertados em 2021: 

6) Enfermagem (Em Parceria com HGP/UPA Akira Tada/
Hospital do Antena e demais UBS da cidade.

7) Direito (Em parceria com a OAB de Taboão da Serra, 
Advogados, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

8) Educação Física (Em parceria com a Secretaria de Es-
portes e o Centro de Iniciação ao Esporte, Escolas, Academias

9) Pedagogia (Em parceria com a Secretaria de Educação 
e a Diretoria Regional de Ensino da região.

10) Artes Visuais (Em parceria com instituições de arte e 
cultura na cidade)

11) Administração (Em parceria com empresários da 
região e a Secretaria de Gestão).

12) Construção de Escolas Técnicas.  As escolas serão 



CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR.

temáticas profi ssionalizantes em diversas áreas do conhecimen-
to, bem como voltadas para a biotecnologia, inovação e em-
preendedorismo.  

13) Construção do primeiro Centro Educacional Unifi cado 
Militar (CEUM). Complexo educacional, esportivo e cultural 
caracterizado como espaço público múltiplo. O CEUM com-
preenderá: 01 Centro de Educação Infantil (CEI) para crianças 
de zero a três anos, - 01 Escola Municipal de Educação Infantil 
(EMEI) para alunos de quatro e cinco anos - 01 Escola Municipal 
de Ensino Fundamental (EMEF), 01 Escola de Ensino Médio 
(EM). Todas as unidades serão equipadas com quadra poliesport-
iva, teatro, playground, piscinas, biblioteca, Telecentro e espaços 
para ofi cinas, ateliês e reuniões. Os espaços serão abertos à co-
munidade, inclusive aos fi nais de semana. Com programação 
variada para todas as idades, o CEUM garantirá aos moradores 
dos bairros mais afastados acesso a equipamentos públicos de 
lazer, cultura, tecnologia e práticas esportivas, contribuindo com 
o desenvolvimento das comunidades locais. Por ter como propos-
ta a educação militar, será também um centro de treinamento de 
segurança pública em parceria com a GCM Municipal.

14)  Capacitação continuada de professores e servidores da 
educação no desenvolvimento de competências e habilidades.  
Visa aprimorar conhecimentos do que há de mais novo na área 
de atuação, em didática e metodologias de ensino. A formação 
realizar-se-á por intermédio de cursos intensivos ou de curta du-
ração, palestras, ofi cinas, treinamentos ou qualquer outra modal-
idade necessária.

15)  Realização de eventos em parcerias com as Univer-

1) Propor a democratização das relações de trabalho por 
meio de negociação permanente e estabelecer canais de diálogo 
com representantes dos servidores.

2) Propor o estabelecimento de uma política salarial na 
cidade bem como a revisão dos planos de cargos e carreiras da 

1) Terei como objetivo principal  promover a igualdade 
entre homens e mulheres e combater todas as formas de 
preconceito e discriminação de  sociedade patriarcal e 
excludente, por meio da valorização da mulher e de sua inclusão 
no processo de desenvolvimento social, econômico, político e 

sidades.  Aproximar o conhecimento teórico das Universidades 
com a experiência de trabalho dos servidores da educação.

16) Ampliar a participação dos educadores nas tomadas 
de decisão relativas ao sistema municipal de educação através 
de um conselho participativo dos profi ssionais efetivos da rede 
municipal.

17) ESCOLAS MODELO DE TEMPO INTEGRAL: Re-
alizar parcerias com instituições voluntárias, estagiários e uni-
versidades para adotar escolas de tempo integral para crianças, 
com alimentação balanceada, aulas de recreação, musicalização, 
horticultura, teatro, circo e esportes. Ampliar a carga horária de 5 
horas para 10 horas efetivamente presenciais. Por se tratar de um 
projeto piloto, utilizará escolas que tenham infraestrutura para 
abrigar os alunos.

18) Ampliar as vagas de creches e instituir um programa 
de parceria com ONGs para aumentar as vagas de creches em 
instituições conveniadas. 

19) Reformar e modernizar as creches e escolas que pre-
cisam de revitalização e a aquisição de materiais didáticos mod-
ernos.

20) Projeto Educação Viva. Construir uma escola mod-
elo inclusiva que será referência no tratamento de alunos com 
defi ciência intelectual, visual, física ou auditiva.  Alicerçado no 
afeto, no pertencimento e no equilíbrio das relações, a Educação 
Viva visa o desenvolvimento de habilidades e competências na 
formação humana integral.  

PMTS.

3) Propor Concurso público imediato para áreas que 
estão defasadas bem como readequar os livres nomeados da 

gestão.

cultural de nossa cidade. 

2) Será dado  as mulheres seu devido espaço e valor 

dentro da composição em nosso governo, 50%(cinquenta por 

cento)  de nossas  secretarias serão compostas por  mulheres.

SERVIDORES PÚBLICOS

INCLUSÃO
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50% CINQUENTA POR CENTO DE NOSSAS SECRETARIAS SERÃO COMPOSTAS POR MULHERES

1) Todos os secretários serão profi ssionais técnicos e não políticos.

SECRETÁRIOS



1) Construção imediata da Alça de Acesso do Shopping 
(Cobrar as entidades responsáveis, a anos a PMTS e Câmara 
Municipal vem empurrando com a barriga).

2) Construção da Marginal da BR-116 – (Extensão e in-
terligações – Via de mão dupla) da Rua do Tesouro, Rua José 
Mari, Rua Roberta Simões Souza, Rua Maria Bento de Lemos, 
Rua Felicio Barutti, Rua Acacio Ferreira. 

3) Estudar a viabilidade técnica junto ao consórcio Ar-
teris Regis Bitencourt a construção de uma faixa de acesso ex-
tra para entrar no Retorno do parque pinheiros.

4) Tornar mais atrativo o Transporte público na cidade, 
ações que agreguem conforto, regularidade e agilidade às via-
gens do dia-dia.

5) Realizar um estudo com especialistas e um conselho 
de usuários para ouvir propostas e soluções a curto e longo pra-
zo para a cidade.

6) Estudar a possibilidade de construir mini-terminais 
que possibilitam interligar a diversos pontos da cidade, hoje 
os ônibus circulares percorrem trechos extremamente exten-
sos sem necessidade nenhuma. Para ligar os mini-terminais à 
região central da cidade, utilizar de ônibus, inclusive os bi-ar-
ticulados nos horários de pico e também vans para bairros mais 
distantes. 

7) Possibilitar a entrada de vans em bairros que não pos-
suem condições de entrada de ônibus (Ruas estreitas, ingrimes 
e/ou não asfaltadas). 

8) Utilizar de recursos tecnológicos, semelhante a apli-
cativos de transporte particular, para geolocalização de ônibus 
na cidade através do Smartphone. (App e-tabonense) 

9) Transporte Alternativo: Incentivar o uso da bicicleta 
como meio de transporte, construir bicicletários pelos mini-ter-
minais e o acesso a região central da cidade. Realizar programas 
em parcerias com a EMTU para promover o uso da Bicicleta.

10) Incentivo às empresas com redução da carga tributária 
para as que aderirem ao programa de desenvolvimento do 
transporte alternativo.

11) Tirar do papel a promessa do Bilhete Único na cidade. 
Estudar a possibilidade de uma parceria com a EMTU para a in-
tegração do cartão BOM em parceria com a Viação Pirajussara.

12) Ligar a Estrada Benedito Cesario com Rodovia Cas-
telo Branco. 

13) Acabar com a indústria das multas em Taboão da Ser-
ra, tirar todos os radares da cidade e investir em educação de 
transito. 

TRANSPORTE & TRÂNSITO
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1) PROJETO PILOTO – Aplicativo e-taboanense: uti-
lizar de todos os recursos tecnológicos possíveis para integrar 
a PMTS ao munícipe. Desde denúncias, a serviços online, bem 
como o transporte público da cidade.

2) PROJETO PILOTO - Criar a Controlodaria Municipal 
de Taboão da Serra – autarquia independente com o propósito 
de Fiscalizar o legislativo e os processos de fi nanças da cidade, 
bem como instituir uma equipe de auditoria interna.

3) Propor através do sistema de Qualidade total em de-
terminados serviços da prefeitura em parceria com Universi-
dades da região (ISO9000). Fiscalizar através de um sistema 
único de projetos da prefeitura de modo a que cada vereador 
seja responsável por fi scalizar projetos específi cos do executivo 
até sua conclusão, com base no sistema de qualidade total.

4) Propor medidas administrativas do executivo visando 
enxugar a máquina com intuito de realocar recursos para outras 
áreas.

5) Adotar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 
para todos os processos da PMTS. Desburocratizar e evitar pa-
péis. (App e-taboanense)

6) Resgatar a dimensão humana e cidadã da Administração 
Pública em con-
traposição ao 

caráter gerencialista e mercadológico. A prefeitura não é uma 
empresa! Deve atender aos anseios dos seus munícipes. 

7) Fiscalizar através de um sistema único de projetos da 
prefeitura de modo a que cada vereador seja responsável por 
fi scalizar projetos específi cos do executivo até sua conclusão, 
com base no sistema de qualidade total.

8) Prefeitura e Você: Criar um aplicativo que esteja sub-
ordinado diretamente ao gabinete do prefeito de modo a atender 
ao cidadão em diversos aspectos, desde denúncias, ouvidoria, e 
atendimento. (App e-taboanense)

9) Criar núcleos de desenvolvimento regional (Pelos 
bairros da cidade), por meio de entidades organizadas da socie-
dade civil, com o objetivo de identifi car vocações e ações para 
o desenvolvimento da região. 

10) Avaliar, monitorar e fi scalizar, com maior transparên-
cia e efetividade, os recursos empregados no atendimento efet-
uado pelas Organizações Sociais de Saúde (OSSs)

11) Estudar a viabilidade técnica do Paço Municipal (Pre-
feitura) ir para o Pirajussara. E aonde é a prefeitura hoje fazer o 
maior complexo educacional da região. Agregando a escola de 
Ensino Médio (Wandyck), ETEC, e a Faculdade Municipal de 
Taboão da Serra (FMTS).

12) Criar a secretaria de controle e combate a corrupção.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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SEGURANÇA

1) Ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal, equi-
pando os profi ssionais e oferecendo treinamento aos guardas. 

2) Utilizar de sistemas inteligentes de monitoramento at-

ravés de aplicativos de Denúncia em parceria com a população 

e CONSEGs. A população registra através de um aplicativo es-

1) Programa de Limpeza dos Bueiros e bueiros inteli-
gentes em parceria com Aplicativos de Denúncia. A população 
ajudará a mapear os espaços críticos da cidade e com isso aux-
iliará a PMTS no combate as enchentes. (App e-taboanense)

2) Programa de Limpeza dos Piscinões na cidade.
3) Canalização do córrego e revitalização urbana do Jar-
dim Leme e Silvio Sampaio – Em parceria com a Prefeitura de 
SP/Embu das Artes (Avenida Siderópolis e Avenida Luis San-
tos Silva)

4) Canalização do córrego e revitalização urbana do 
córrego da Rua Rio de Janeiro no Intercap – Propor parcerias 
com a comunidade e ONGs para a arborização e bem como 
a possibilidade de construção de Hortas comunitárias. Trazer 
a população para Educação Ambiental e preservação do meio 
ambiente.

5) Criar um programa de educação ambiental na cidade, 
com palestras, carros de som, eventos em praças públicas bus-
cando ampliar a Coleta Seletiva e proporcionar que mais co-
operativas de reciclagem se estabeleçam na cidade. (Parceria 
com o Governo do Estado e o PMVA- Programa Município 

1) Campanha de vacinação
2) Castração
3) Chipar os animais visando a identifi cação e controle efetivo
4) Implantação de Hospital Veterinário

tas denúncias, desta maneira temos o mapa de problemas de 
segurança na cidade. (App e-taboanense)

3) Modernizar e Reformar todas as bases comunitárias. 

4) Implantar uma base de segurança em cada e principais 
avenidas.

VerdeAzul).

6) Propor parcerias para estudar a possibilidade de alter-
ação de asfaltamento em áreas que alagam por falta de drena-
gens. Construir fi ltros subterrâneos permeáveis o que retém o 
volume excessivo de águas. 

7) Incentivar o calçamento inteligente e fomentar a área 
verde na cidade. 

8) Revitalização do Centro Antigo: Em parceria com 
Universidades e cursos de arquitetura, engenharia, e PPPs 
propor a revitalização do centro que compreende o trecho das 
Avenida Getúlio Vargas ao da Rua Santa Luzia E José Soares 
de Azevedo.

9) Taboão + Verde e melhor: Negociar parcerias com in-
stituições privadas para compra de casas ou terrenos na cidade, 
e nestes locais abrir pequenas praças com pontos de leitura e 
um equipamento cultural ou administrativo da cidade, de modo 
a PMTS ocupar a cidade por inteiro semelhante ao projeto de 
ocupação com parques lineares.

10)  Revitalização de todos os piscinões de Taboão da Serra.

COMBATE AS ENCHENTES E ZELADORIA URBANA

CAUSA ANIMAL

1) Criar o primeiro Centro de Acolhida da cidade para 
pessoas em situação de rua. E dar dignidade, condições de tra-
balho e estudo para estas pessoas.

2) Ampliar e reformular diretrizes assistencialistas foca-
da em uma única pessoa (Secretário de Assistência Social) para 
um Grupo de Assistentes Profi ssionais através de um Conselho 
Consultivo de Profi ssionais qualifi cados para este fi m. 

3) Oferecer cursos de capacitação e profi ssionalizante à 

população, principalmente para as famílias cadastradas no pro-
grama Bolsa Família.

4) Formular um calendário de reuniões junto aos rep-
resentantes dos bairros para discutir as necessidades de cada 
bairro.

5) Incentivar a criação de cooperativas pelos bairros 
para agregar trabalhadoras mulheres da periferia com base da 
Economia Solidária

ASSISTÊNCIA SOCIAL



Por Hugo Abud (Ex-Presidente do Partido da 
Mobilização Nacional diretório municipal de Taboão 
da Serra) e  Waldemar Lima (Candidato a prefeito de 

Taboão da Serra – Pleito 2020).


