


Nascida em São Bernardo do Campo, a pré-candidata a vereadora “Silvaninha” tem um histórico de muitas lutas na vida, 

desde seu início vendendo lanches na portaria da Volkswagen até sua atuação nos dias de hoje no ramo do mercado 

imobiliário. E é por isso, por entender as dificuldades apresentadas no dia a dia, por ter começado de baixo, por ter 

conseguido se manter dentro dos limites diante das adversidades com o mesmo esforço da grande maioria dos cidadãos 

que ela tomou a decisão de concorrer ao pleito de 2016. Ela que ao  longo da sua trajetória coleciona muitos amigos e 

sempre esteve à disposição para ajudá-los, hoje precisa do seu apoio, não necessariamente para mudar, mas para 

transformar as condições atuais, para melhorar os serviços na áreas essenciais como; saúde, segurança, transporte e 

saneamento, ouvindo sua opinião com dedicação e amizade, criando uma ligação entre você (membro da sociedade) e a 

prefeitura; e assim promover de coração aberto - sem falsas promessas – ações sócio culturais que permi�rão uma 

condição mais digna aos moradores da cidade..............................................................................  

“Nós, membros de toda uma sociedade necessitamos de tempos melhores e podemos construí-lo  juntos”. Contamos 

com a sua colaboração e apoio.

Esse breve explica�vo tem por obje�vo expor algumas ideias e promover um debate com vistas ao aprimoramento e 

aquisição de outras, só dessa maneira conseguiremos a�ngir nossos obje�vos - Com integração e transparência

Hoje vivemos em um tempo de dúvidas e desconfiança quando voltamos os olhos para a cena polí�ca tal qual se 
apresenta, porém é preciso preservar a esperança ainda que ela se apresente distante. Temos que crer em novos 
horizontes, em novas possibilidades, em pessoas que a exemplo de uma maioria acreditam que é possível agir em busca 
de transformações com hones�dade e brio. Sem promessas mirabolantes e inviáveis a Pré-Candidata a Câmara dos 
Vereadores “Silvaninha”, traz como plano de gestão esse novo olhar para a cultura, lazer e  arte, além de projetar uma ação 
que permi�rá aos cidadãos - através de oficinas – a manufatura de seus produtos de necessidade e por vezes carência na 
área da higiene e saúde; como fraldas geriátricas e infan�s, possibilitando inclusive algum retorno financeiro aos 
aprendizes................................................................................................................................................  
Basta que não façamos nada para que tudo fique como está. Precisamos, urgentemente, lançar luz ao bom senso e agir 
com coragem.   Se não entendermos que o estado decorre de estruturas menores e que precisamos nos organizar  desde 
as bases para conquistarmos estruturas maiores de um modo mais justo e igualitário, estaremos condenados a simples 
descrença e aos  discursos vazios, deixando a população sempre à margem. Portanto, é com união,  e apoio nas votações a 
projetos de suma relevância também nas áreas de saúde, educação, segurança e transporte que obteremos êxito e para 
isso precisamos acreditar e tentar, pois sabemos que, ainda que existam limitações, tudo tem que par�r de um primeiro 
passo e ele está sendo dado agora.



Entendedores das dificuldades financeiras e algumas vezes 
até mesmo de transporte esse projeto visa levar os 
cidadãos (ãs) de diversas faixas etárias a passeios em 
museus, peças teatrais, shows musicais, monumentos 
históricos entre tantos outros locais voltados a cultura 
espalhados pelas cidades do grande ABC e capital com o 
intuito – não apenas de trazer a cultura à população – mas, 
levar a população aos grandes centros culturais e 
históricos. Esse projeto pode e será realizado sem custo ao 
beneficiado através de inscrições amplamente divulgadas 
na sociedade que além do transporte, fará uma pausa para 
um lanche também sem custo........................................
Sobretudo visamos quebrar alguns paradigmas entre os 
quais: “A população não se interessa por arte” -  na 
verdade “ela” não tem acesso a arte seja por razões 
financeiras ou meios de informação e transporte.

      Tudo isso significa promover a educação por meio da cultura e arte, integrando as camadas sociais e estabelecendo um 
elo que pode passar para outras gerações. Não basta dizer que determinado movimento existe, apontar o caminho as 
vezes não basta, devemos conduzir as pessoas ao caminho para que num futuro muito próximo elas possam trilhá-lo por si 
próprias.

Levar as palestras até a população ao invés de esperar pela 
inicia�va e o interesse das  comunidades de ir até um local 
onde elas estejam acontecendo. É um ponto per�nente 
devido a falta de recursos para transportar-se de ônibus ou 
qualquer outro meio. Uma vez que existe a necessidade de 
informação sobre assuntos per�nentes a sociedade, 
integrar as pessoas de todas as camadas é essencial sob 
todos os pontos de vista; melhoria do  contato entre as 
classes, informação e formas de prevenção sobre doenças , 
epidemias. Trazer a população para perto de seus 
governantes em todos os âmbitos, da câmara dos 
vereadores ao gabinete do prefeito, a opinião dos 
munícipes é de extrema importância para um governo 
igualitário e sem favorecimento de classes. 



Por vezes, existe a dificuldade de deslocamento e também 
de interesse; em virtude de uma divulgação deficiente, das 
pessoas par�rem em busca de um aprimoramento de seus 
conhecimentos culturais. Por esse mo�vo, procuraremos 
vencer essa barreira levando peças de teatrais, shows 
musicais (incluindo orquestras), palestras e grupos de 
dança aos bairros. As apresentações serão semanais, cada 
semana em um bairro diferente levando a cultura até as 
pessoas e ainda que pareça o inverso do “Comboio 
Cultural”, é de igual relevância no que diz respeito a 
integração da sociedade como um todo ao acesso a 
cultura.

Esse tópico já é muito conhecido entre a sociedade, porém 
o que pretendemos é apresentar novas alterna�vas, 
ampliando para os inscritos instrumentos (convencionais) 
e outros ainda não oferecidos nas oficinas já estabelecidas 
nos grandes centros, bem como aulas de teatro e incen�vo 
a criação ou ocupação lícita de espaços em desuso. As 
aulas também serão ministradas nas comunidades, 
evitando assim um problema que tem sido amplamente 
tratado em reuniões dos centros de aprendizados; o 
transporte. Dessa maneira – e preenchendo uma grade – 
as aulas serão ministradas ora em sociedade amigos de 
bairro, ora em teatros espalhados pela cidade. No aspecto 
sociológico, essas oficinas terão por prerroga�va ensinar o 
público a gerir-se de alguns produtos que possam lhes 
gerar renda. Isso par�u de uma  questão apresentada: 
Pessoas que buscam os gabinetes pedindo fraldas para o 
seu candidato eleito. Em nossa concepção, essa 
possibilidade não pode ser descartada, porém, muito mais 
digno seria inserir nas comunidades máquinas de 
produção de fraldas e instrutores para ensinar como fazer 
seus próprios produtos e com a confecção além da 
demanda vender e conseguir alguma renda. É o ensino de 
uma ocupação aliada a gestão de uma necessidade; uma 
outra visão apontaria para cursos de pintura, crochê e 
a�vidades artesanais rentáveis com as quais – à médio 
prazo – Será possível criar feiras para exposição e venda 
das peças prontas.

O aprimoramento das artes aprendidas por meio 
de contato com profissionais da respec�va área 
em aulas e exibições, visando o contato e a 
lapidação de novas técnicas (referente a todos os 
cursos ministrados).



A imprescindível fomentação da cultura brasileira de norte a 
sul exibida em contação de histórias, cordéis, quadrilhas de 
festa junina, capoeira, danças �picas e comidas com o intuito 
de trazer de volta as nossas origens e minimizar os efeitos 
catastróficos do preconceito racial e cultural na sociedade 
como maioria.   

É uma estruturação na qual poderemos preservar a iden�dade 
dos reclamantes e poderemos fornecer apoio psicológico – 
não apenas após  violência sofrida – de prevenção e incen�vo 
a denunciar e/ou discu�r o meio social no qual essas pessoas 
vivem, tornando mais fácil a valorização da família e logo 
preservando os aspectos sociais de modo que cria-se um 
melhor discernimento do respeito mútuo e na formação da 
moral dentro das quatro paredes.  

Nas ruas e na grande maioria dos ambientes públicos, ainda 
pecamos pela acessibilidade, criaremos junto a ONGs ou 
apoiaremos projetos que – evidentemente – dependerão de 
votações, mas encararemos essa batalha com determinação e 
que esses possam gerar mais comodidade a cadeirantes, 
deficientes visuais e idosos para que possam trafegar com 
mais tranquilidade. 
Esse tópico também envolve a criação de projetos de lei e/ou 
reuniões periódicas nas sociedades amigos de bairro visando a 
promoção e apoio de eventos recrea�vos para os idosos, bem 
como assistência de locomoção para que possam fazer 
exames ou consultas em hospitais e laboratórios. No que diz 
respeito aos projetos de lei (propriamente ditos), 
solicitaremos o aumento das verbas des�nadas aos asilos e 
en�dades cuidadoras, posto que é de nosso conhecimento a 
insuficiência de recursos para a manutenção de tais en�dades. 

Criação do centro de apoio 
contra a violência da mulher, 
das crianças e adolescentes.
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