
 

Propostas de Governo para Gestão 2021-2024 

COLIGAÇÃO: 

Unidos por uma Piedade cada vez melhor 

 

 

EDUCAÇÃO 

Em Piedade a Educação é destaque pela nota do índice de 

desenvolvimento da educação básica – IDEB, com nota 7.3, atualmente tem o 

índice mais alto da região e devemos garantir que essa nota só aumente, dando 

cada vez mais condições de trabalho aos profissionais da Educação, que são 

competentes e comprometidos, e devem ter investimento maciço em sua 

formação, principalmente na área de tecnologia integrada à educação, o que é 

indispensável para o mundo moderno, assim como devemos  melhorar a 

estrutura física  educacional para os alunos. 

A Educação é um direito fundamental desde a creche e contribui 

diretamente para o desenvolvimento do país, e também de cada indivíduo. 

Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se 

obter um emprego, é por meio da Educação que garantimos nosso 

desenvolvimento social, econômico e cultural, e por isso preparamos propostas 

importantes para melhorias diretas na qualidade de infraestrutura educacional e 

no ensino. Formação continuada aos professores com predominância em 

capacitação na área tecnológica, área a qual tem se mostrado indispensável na 

atualidade.  

 Garantir o acesso e a permanência na escolas aos alunos 

residentes na zona rural e em regiões de difícil acesso; 

 Equipar com tecnologia educacional e de desenvolvimento 

psicopedagógico e motor o Núcleo Municipal de Educação 

especial, que atende hoje os alunos atendidos anteriormente pela 

Apae;  

 Ampliar as atividades socioculturais e de convivência social aos 

alunos maiores de 30 anos do Núcleo Municipal de Educação 

Especial. 

 Com a lista de espera por vagas em creche zerada e com todas as 

unidades de creche com estrutura digna e confortável para atender 

os alunos, o momento é de iniciar as reformas nas unidades de 

educação infantil (pré-escola) e de ensino fundamental, 

padronizando as condições físicas das unidades, tornando os 

ambientes mais seguros, atrativos aos alunos e também 

confortáveis, garantindo assim a equidade no ensino.  

 Ampliação da oferta e extensão para outras unidades escolares da 

zonal rural a Educação de Jovens e Adultos- EJA, para  garantir 



 

mais oportunidades e para a promoção da erradicação do 

analfabetismo.  

 Atualização nos valores e na lei de concessão do auxilio transporte 

universitário e para alunos de curso técnico de nível médio, com 

nova estrutura de 3 faixas, para dar eficiência no programa e sem 

remanejar recursos de outras áreas, custeando integralmente o 

transporte  dos alunos de baixa renda e parcialmente dos alunos 

de renda média.; 

 Implantação do programa “Escola da Comunidade” com oferta de 

cursos e oficinas aos finais de semanas, para toda comunidade 

escolar, onde os monitores serão alunos matriculados em curso 

superior ou curso técnico, e terão  seu curso custeado pela 

administração pública durante a realização de sua oficina, por meio 

de processo seletivo público simplificado; 

 Ampliação da oferta de educação infantil pré-escolar em tempo 

integral; 

 Ampliação de atividades extra curriculares para o ensino de tempo 

integral; 

 Ampliação do número de unidades de creche no município, 

principalmente nos maiores bairros e aglomerado de bairros da 

zona rural; 

  Promover cursos, capacitações, seminários e visitas dirigidas em 

locais com cultivo tecnológico e sustentável voltados diretamente a 

agricultura, fortalecendo o principal setor econômico de nossa 

cidade e assim e dando mais condições e oportunidade de trabalho 

ao pequeno agricultor.  

 

 

 

 

SAÚDE 

Saúde é uma das principais políticas públicas do país. Através de um sistema de 

saúde eficiente e ágil   é possível garantir o  mínimo de igualdade, e de condições 

básicas num país tão desigual. Prover saúde pública de qualidade significa 

garantir e respeitar a dignidade de cada cidadão que integra e constrói a 

sociedade, e por isso faremos pela saúde: 

 Ampliação do programa de estratégia de saúde da família nos bairros da 

zona rural; 

 Implantar o programa “saúde vai ao bairro”, com veículo equipado e 

profissionais preparados para atender de forma itinerante a população 

dos bairros onde não existem unidades básicas da saúde; 



 

 Informatização do sistema de saúde municipal e implantar a tecnologia no 

dia a dia dos agente de saúde, dando mais agilidade as solicitações e 

consultas de informações para os munícipes;  

 Ampliar os atendimentos de especialidades médicas, como Neuro, 

Psicólogo infantil, e etc...  

 Ampliar a oferta e zerar a lista de espera para os exames de tomografia, 

mamografia e ultrassom;   

 

 Manutenção e investimento em equipamentos de última geração  para os 

leitos UTI;  

 

 Ampliação do ambulatório médico de especialidades, para dar mais 

comodidade aos pacientes; 

 

 Implantação do programa de entrega de medicamentos de auto custo a 

domicilio;  

 

 Descentralizar as sala de vacina; 

 

 Implantação do centro de hemodiálise no município; 

 

 Agendamento de consultas por meio telefone e whatsapp;  

 

 Ampliação no número de agentes de saúde;  

 

 Criar equipe   interdisciplinar da Saúde e da Diretoria de Esporte e Lazer 

para orientar sobre a importância de praticar atividades físicas,  uma boa 

alimentação e qualidade de vida, aos finais de semana, na pista de 

caminhada e  na ciclovia.  

 

 

 Criar a central de atendimento de urgência e emergência, com veículos 

equipados e profissionais capacitados para atendimento intra hospitalar e 

de socorro; 

 Descentralização dos atendimentos odontológicos para os  bairros, por 

meio das unidades de saúde, e no saúde móvel do programa saúde vai 

ao bairro.; 

 Ampliação dos atendimentos do ambulatório de saúde mental, por meio 

de contratação de mais profissionais da área;  

 Parceria com Secretaria de Educação para conscientizar os alunos da 

rede municipal de ensino sobre a pratica bons modos de saúde bucal.  

 Priorizar atendimentos odontológico de alunos encaminhado pelas 

escolas.  

 Implantação do centro municipal de saúde do homem, com atendimentos 

e  centro cirúrgico, voltados a saúde do homem.  

 



 

Vigilância em Saúde 

 

 Promover e distribuir cartilhas e informações sobre  posse responsável e 

do respeito com os animais;  

 Parceria público privada de incentivo financeiro às ongs de proteção 

animal de nossa cidade, além de dar suporte para o fortalecimento 

estrutural e formalização das mesmas. Parceria que dará condições 

dignas para os animais de rua, para resgates de maus tratos  e abandono. 

 Ampliação do programa de castração animal gratuito e chipagem, para o 

controle populacional de animais de rua. 

 Instalação de bebedouros e comedouros animais em espaços públicos, 

como praças e parque ecológico. 

 Criar um canal exclusivo para denúncias de posse irresponsável, maus 

tratos, abandono de animais, com equipe preparada para agir 

prontamente diante das circunstâncias e dando total suporte e condições 

dignas aos pets.  

 

 

 

 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  

 

A agricultura é um setor econômico que influencia de forma muito significativa 

no desenvolvimento, principalmente me Piedade, onde o plantio, cultivo, 

processamento e comercialização dos produtos agrícola representam 60% da 

das atividades econômicas de nosso Município. Garantir condições de trabalho 

ao agricultor é fundamental. Piedade conta com mais de 4 propriedades na 

área rural, mais de 100 galpões de lavagem, processamento, embalagem, 

armazenamento e comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, milhares de 

metros quadrados de estufas, que produzem mudas, verduras, legumas, flores, 

plantas, tudo isso com acesso principal de vicinais que cortam o município, e 

representam mais de 4 mil km,  

O respeito com o meio ambiente também precisa ser garantido, pois é através 

dos recursos naturais que podemos levar uma vida saudável, e por isso eles 

devem ser preservados. 

 



 

 Ampliação e fortalecimento da patrulha rural  

 Reorganização do CEABASP de modo a garantir mais qualidade aos 

usuários  

 Implantação de uma agroindústria no município  

 Intensificar os projetos do programa de recuperação ambiental  

 Ampliação do quadro técnico de pessoal da área agrícola 

 Realizar o monitoramento climático 

 Criação e do plano de desenvolvimento rural e desenvolvimento 

sustentável  

 Retomada do curso de técnico agrícola na ETEC de Piedade 

 Revitalização do parque e ecológico e criação de um programa de 

atividades a serem realizadas aos finais de semana e feriados  

 Criação do centro de triagem de resíduos  

 Posto avançado da Embrapa hortaliças  

 Recuperação de solo  

 E de rios de abastecimento  

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Contribui para a independência  das pessoas e para garantir condições de vida  

mais igualitárias,  dessa maneira, a expansão de oportunidades é de 

fundamental importância para o desenvolvimento econômico, pois cria 

circunstâncias favoráveis à qualidade de vida e ao desenvolvimento humano. 

 

 Criação do programa municipal de estágio remunerado para estudantes 

do ensino médio. 

 Promover cursos de qualificação, requalificação profissional e 

capacitações para o setor comercial e industrial, em parceria com a Acipi, 

Cet e Sebrae-SP. 

 Fortalecer e intensificar os trabalhos do conselho de desenvolvimento 

econômico 

 Garantir a manutenção do programa de incentivo às industrias  

 Incentivar a instalação e a ampliação das empresas ligadas ao 

agronegócio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

O conceito de Desenvolvimento Social surge como uma expansão do 
entendimento das dimensões do desenvolvimento, alargando a visão de uma 
concepção estrita relacionada ao crescimento econômico, para incorporar outros 
pilares do bem-estar social. Dentre esses destacam-se a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados. 

 

 

 Estabelecer parceria público privada ou com entidades, para o programa 

de proteção a mulher vítima de violência doméstica 

 Manutenção do programa de acolhimento de moradores de rua.  

 CRAS 

Desenvolver uma política de inclusão social junto a população em 

situação vulnerabilidade social em conjunto com entes municipais, 

estaduais e federais objetivando erradicar a pobreza.  

 Desenvolver um protocolo de atendimento em conjunto com a rede não 

governamental de assistência social e demais políticas sociais da 

prefeitura, ênfase em trabalho articulado junto a Secretaria Municipal de 

Saúde, Educação, CET, para atendimento das demandas populacionais.  

 Estimular e apoiar as entidades filantrópicas no sentido de desenvolver o 

acolhimento de crianças, adolescente e idosos em nosso município.  

 Desenvolver uma capacitação periódica dos agentes da política pública 

de assistência social, promovendo melhorias na gestão do sistema 

descentralizado e participativo. 

 Promover autonomia dos conselhos e resignificar a importância das 

conferências e dos fóruns de assistência social como oportunidade de 

compartilhamento de opiniões e propostas. 

 Ofertar cursos e projetos socioassistenciais de proteção social básica, 

para as famílias, seus membros e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social dentro do ambiente dos Cras.  

 Reformular os bairros de referência dos Cras para melhorar acesso aos 

equipamentos.  

 Cras volante integra a equipe do Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e tem o objetivo de prestar serviços de assistência social 

a famílias que residem em locais de difícil acesso nas áreas rurais .O 

trabalho volante realizado pelos  CRAS se caracteriza pelo deslocamento 

de profissionais para este serviço, ao longo do território referenciado, com 

a finalidade de levar informações como também realizar pré atendimentos 

assistenciais, a serem complementados na unidade de CRAS, com o 

intuito de facilitar o acesso da população aos serviços de 

socioassistenciais.  

 Reformar e adequar os prédios dos equipamentos da assistência social 

para melhor atendimento dos seus referenciados. Preparar o espaço para 



 

acomodar e garantir um melhor atendimento aos assistidos com 

acessibilidade, salas para cursos, além de espaço apropriado para a 

coordenação”. 

 Efetivar o plano municipal de Assistência Social. 

 Fortalecer o RH do órgão gestor da Secretaria de Desenvolvimento Social 

Cras e Creas de acordo com a NOB-RH SUAS, para melhor atendimento 

dos munícipes.  

 Fortalecer a rede de assistência social no combate a violência a criança, 

adolescente e ao idoso.  

 Criar um espaço ou firmar parceria através de convenio para proteção das 

mulheres que sofrem violência doméstica em nosso município. Fornecer 

acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e 

encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, de forma 

proporcionar o andamento e o acolhimento necessários à superação de 

situação de violência, contribuindo para o emponderamento feminino e o 

resgate de sua cidadania.  

 Tornar o Fundo Social de Solidariedade de Piedade mais eficiente no 

combate à pobreza com projetos de geração de renda, buscando dar 

condições de sustentabilidade às famílias resgatando com isso a 

dignidade e autoestima.  

 

 

 

 

Segurança pública de Defesa civil  

 Ampliação do efetivo e dos veículos de patrulhamento da GCM  

 Implantação da patrulha civil rural no município 

 Implantação de  uma brigada de incêndio eficiente e com número de 

pessoal suficiente e com os  equipamentos necessários para combater 

focos de incêndios e pequenas queimadas, além de beneficiar 

diretamente o servidor que compor a brigada, com gratificação especifica.  

 Fortalecimento da defesa civil com canais específicos de atendimento e 

pessoal capacitado para atender as ocorrências, monitorar clima, chuva, 

barragens, riscos de desabamento. 

 

 

 

 

 

 



 

ESPORTE E LAZER 

O Esporte é importante na saúde e bem estar das pessoas, e os benefícios não 

param por aí, ao praticar uma atividade física o fluxo sanguíneo cerebral melhora 

e isso, além de favorecer a diminuição do estresse, da ansiedade e da 

depressão, ajuda significativamente na melhora da autoestima. 

Entretanto, percebe-se que, mesmo os problemas sociais tornando-se comuns 

na sociedade, o esporte cumpre uma importante função de inclusão social. Ao 

tirar jovens das ruas e das drogas, ele ajuda no combate a violência, contribuindo 

assim na garantia de segurança pública e nas melhorias de saúde humana 

 Ampliação dos treinos e das modalidades esportivas; 

 Investimento em que os atletas possam  representar o município em 

competições e campeonatos; 

 Apoio e suporte aos atletas municipais que representam o município  

 Revitalização e conservação dos campos de futebol e quadras do 

município.  

 Ampliação da ciclovia. 

 Instalação de academias ao ar livre em pontos estratégicos  

 Reforma da pista de skate  

 Implantação de pistas de caminhada em bairros da zona rural  

 Descentralização das ativadas físicas e esportes para os bairros da zona 

rural, justamente com a secretaria de educação e o programa ser criado 

escola da comunidade  

 Ampliar a oferta, a modalidade  e o número der aulas semanais  do projeto 

viva mais, que destinado a 3ª idade  

 Oferecer aulas e atividades físicas noturnas para que os pais e mães de 

família possam praticar exercícios acompanhado de um profissional, 

como dança, iniciação de artes marciais, e etc...  

 

 

Turismo 

Com o fortalecimento do Turismo é possível se desenvolver ainda que 
basicamente equipamentos de apoio e infraestrutura, criação de novos meios de 
hospedagem, entretenimento, mão de obra qualificada, meios de transporte, 
oportunidade de expansão dos empreendimentos e serviços alimentares, como 
bares, lanchonetes, quiosques e restaurantes, melhorias e adequações na 
saúde pública, saneamento, vias de acesso e segurança, dentre outros dos quais 
os turistas buscam e necessitam destes, gerando benefícios na qualidade de 
vida para a própria população local. 
Esta atividade também auxilia na valorização dos atributos locais como os 
atrativos culturais, naturais e sociais. 
Além de fomentar a economia local e gerar diversos empregos de forma direta e 
indireta. 
 



 

 Capacitação aos profissionais da rede hoteleira, comercio local, taxistas, 

agente de turismo para garantir e bom acolhimento do turista e da 

população em geral  

 Ouvir e atender as solicitações de bem em comum propostas pelo 

COMTUR  

 Implantar pontos de informações turísticas com profissional preparada 

para receber e orientar a população e o turista 

 Desenvolver campanhas de embelezamento e conservação de nossa 

cidade 

 Expandir as rotas turísticas e ciclo rotas na zona rural  

 Melhor a qualidade e ampliar a sinalização turística no município e das 

histórias de cada ponto turístico e rotas  

 

 

Cultura 

A cultura traz para a sociedade um conhecimento e uma riqueza sem igual. ... O 

acesso ao lazer, conhecimento, prazer, e diversos bens que para as pessoas 

tem grande relevância. Quando bem trabalhada pode se tornar algo que faça 

parte da vida e do cotidiano do todo. 

 

 Fortalecer a ampliar o projeto palco livre  

 Ampliar o apoio as entidades culturais do município  

 Continuar dando suporte ao conservatório municipal e projeto Guri, 

e buscar a ampliação da oferta de vagas. 

 Tornar a casa da cultura um museu  

 Realizar mapeamento cultural dos artistas locais  

 Promover em parceria com o comercio local e associação 

comercial show de talentos para dar oportunidades e encontrar 

novos talentos  

 Diversificar e ofertar oficinas culturais das mais variedades 

atividades para a população  

 

 

TÉCNOLOGIA  

Disponibilizar internet a população rural que reside próximo a escolas e postos 

de saúde por meio da parceria do programa GESAC.  

Buscar junto a Anatel a melhoria da qualidade  da cobertura de telefonia móvel 

e internet  na zona rural.  

 



 

SUSTENTABILIDADE 

Fortalecer  e reformular o esquema de coleta seletiva  

Aproveitar os produtos agrícolas produzidos em nosso município que não são 

enviados  ao mercado,  para desidratar e usar em pó.   

Investir em energia solar nas reformas e inaugurações d novos prédios  

Promover campanha de conscientização sobre uso de água  

Promover campanhas de conscientização sobre a importância da coleta seletiva  

 

 

Acessibilidade 

Criar um plano de acessibilidade  

Continuar investindo em veículos com acessibilidade  

Melhorar a acessibilidade das calçadas e prédios públicos  

 

 

Comunicação  

Disponibilizar canais de auto atendimento via whatsapp 

Atender a população quinzenalmente no atendimento ao público diretamente 

com o Prefeito, Vice e Chefe de Gabinete 

Obras e serviços públicos  

 

Pavimentação das ruas da área urbana  

Água e esgoto do perímetro urbano  

Conservação das estradas rurais  

Substituição de pontes de madeiras por pontes de concreto  

Dar continuidade a revitalização da área comercial e da marginal, com 

padronização de calçadas, lixeiras, floreiras  

 

 

 

 

 



 

ADMINISTRAÇÃO 

Implantação da ouvidoria e controladoria interna municipal 

Criar e implantar o plano de carreira dos servidores municipais  

Promover capacitação ao servidores  

Disponibilizar serviços via internet e telefone a população  

Reequipar o o serviço público para melhor atender a população  

Continuar com a renovação da frota para gastar menos em manutenção e dar 

mais conforto e condições a população  

 

 

HABITAÇÃO  

Para garantir a casa própria dando mais dignidade e qualidade de vida a 

população de baixa renda.  

Buscar junto ao governo do estado um conjunto habitacional  

Conjunto habitacional em esquema de mutirão  

 


