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PLANO DE GOVERNO 

José Pedro Leite da Silva e Vivian Patricia Previde (2021-2024) 

Inova Piracicaba | Por um crescimento sustentável 

 

Nosso plano de governo do PARTIDO LIBERAL – PL consiste em transformar Piracicaba real na 

Piracicaba ideal para morar, investir, trabalhar e visitar. 

A metodologia consiste em equilibrar os investimentos do Poder Público para transformar a nossa 

cidade com grandes atrativos para investimentos, não só no setor industrial, mas também no setor de 

serviços, em especial nas áreas de turismo, lazer, gastronomia, inovação, tecnologia e tantos outros. 

Para a nossa Piracicaba Ideal, desejamos a redução do desemprego, ocupando toda mão de obra não 

qualificada em frente de serviços e incentivadas através do Banco do Povo. Além de criar novos 

empreendedores individuais, cooperativas e profissionais liberais, com incentivos: fiscais, de espaços e de 

infraestrutura, que serão financiados pelo Governo Municipal, tendo como meta a criação de novos negócios 

e novos empregos, em busca do DESEMPREGO ZERO. 

Tornar a Piracicaba Ideal e cada dia melhor, pois reduziremos nossos custos administrativos 

significativamente, já no primeiro ano da nossa administração. Reestruturaremos as Secretárias Municipais, 

valorizando e qualificando os funcionários de carreira do município, para que eles possam executar seus 

serviços oferecendo uma administração municipal eficiente. 

Vamos propor uma reforma administrativa em todas as áreas da Administração Municipal, direta e 

indireta, de forma que a carreira e os salários se elevem de acordo com a sua competência e produção. 

Queremos buscar a produtividade e eficiência dos serviços públicos, onde quem produz mais, ganha mais. 

Transformaremos a nossa Piracicaba atual através uma nova forma de gestão territorial sustentável, 

onde a administração será feita por gestores mais próximos a população ou membros da própria 

comunidade. Para isso, aproveitaremos as cinco grandes regiões, já dimensionadas: CENTRO, NORTE, 

SUL, LESTE e OESTE. Dando para cada território administrativo mais autonomia e poder de decisão, 

priorizando sempre as demandas locais.    

Vivemos uma Piracicaba real, mas merecemos uma Piracicaba ideal! 
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1. MERCO PIRA – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

1.1. AÇÕES PARA ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS E FOMENTAR OS JÁ 

EXISTENTES: Fortaleceremos o COMEDIC – com o PROJETO NINGUÉM FECHA, com a 

criação imediata de um grupo de estudos para atrair novos investimentos para a Piracicaba Ideal. 

Mapeando, identificando e cadastrando capacidades produtivas e de fornecimento de matérias-

primas, de forma a ampliar e diversificar nosso parque industrial. Além de proporcionar alternativas 

de investimentos no setor de serviços, em especial nas áreas de turismo, lazer, gastronomia, 

inovação, tecnologia e etc. Esse grupo de estudos junto com o Conselho Municipal de Expansão e 

Desenvolvimento Industrial e Comercial (COMEDIC) priorizará o estímulo de parcerias, dará apoio à 

iniciativa privada, já atuante em nossa cidade e a novos investidores. O grupo atuará como um 

facilitador de novos negócios, bem como, proporcionará novos atrativos, como: oferta de 

infraestrutura, incentivos fiscais, entre outros, sempre visando a geração de novos empregos e 

aumento de renda. 

1.2. CONECTA PIRACICABA - DESBUROCRATIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS 

CANAIS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, facilitando o acesso a todos os órgãos 

municipais, de forma presencial ou não presencial, via APP, portais digitais e sistemas gerenciais. 

 

2. CIDADE EFICIENTE  

2.1. Implementar uma gestão municipal para atingir os objetivos de uma organização de 

forma eficiente e eficaz. Pautada nos princípios de participação, de autonomia e de 

responsabilidade. 

2.2. PROJETO FORA PARASITA: Corte de todos os contratos de serviços não 

operacionais, que podem ser executados pelos próprios servidores públicos efetivos, tirando os 

gastos desnecessários com terceiros. Se for preciso, faremos treinamentos e qualificação de nossos 

servidores públicos para exercer tais serviços. 

2.3. Realização efetiva de um plano de cargos e salários para os servidores públicos 

municipais, criando oportunidades de crescimento através de mérito e não por indicação, permitindo 

que o servidor conquiste cargos melhores pela produtividade do seu trabalho. 

2.4. Revisão de todos os contratos de serviços e de produtos com o município, de forma a 

reduzir os custos dos mesmos. 

2.5. Reestruturação das Secretárias Municipais, bem como dos órgãos da administração 

indireta. Permitindo torná-las mais acessíveis a população e reduzindo procedimentos que 

automaticamente reduzirão os custos.  
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2.6. Informatizar informações permitindo que todos os funcionários tenham acesso, para 

melhor desenvolver suas atividades. 

2.7. Transformar todos os serviços ou os produtos produzidos pelo funcionalismo público 

em uso comum, facilitando o acesso e agilizando processos administrativos.  

 

3. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Interligada ao CONECTA PIRACICABA, com a intenção de facilitar e desburocratizar o acesso das 

empresas a secretária de finanças do município. 

3.1. Realizar uma reforma tributária municipal, trazendo justiça social. 

3.2. Desburocratizar o seu atendimento e informatizar todas as informações necessárias 

para pagamento dos tributos, tais como: incidência, prazo de pagamento etc. Toda a sociedade 

precisa ter acesso a essas informações. 

3.3. Simplificar o processo de abertura de uma nova empresa, renovação de licença de 

funcionamento e ampliação do prazo de renovação das licenças municipais. 

3.4. Estudos para criação de um “SIMPLES MUNICIPAL” para as pequenas e médias 

empresas em Piracicaba. 

3.5. Incentivos municipais para abertura de novas empresas. 

3.6. Simplificação e facilidades no pagamento dos tributos municipais. 

 

4. AGRICULTURA DO FUTURO 

4.1. Ações para promover, incentivar e estimular a produção agrícola e pecuária, com o 

emprego de técnicas que possibilitem conjugar maior produtividade com melhoria da qualidade.  

4.2. Junto ao COMDER (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural) criar ações 

destinadas a garantir o abastecimento de produtos agropecuários e de incentivos ao cooperativismo 

rural.  

4.3. Garantir qualidade de vida, também a zona rural de Piracicaba, com constante 

manutenção das estradas rurais, segurança aos moradores e aos meios de transporte, evitando o 

êxodo rural.  

4.4. Aproveitamento dos nossos recursos naturais, estimulando e remunerando os 

agricultores fornecedores de água e mantendo a preservação de suas nascentes. 

4.5. Compreender ações de planejamento, implantação, coordenação e conservação de 

áreas e ecossistemas. 
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4.6. Proteger áreas urbanas e rurais, bem como a proteção dos solos contra os desgastes 

ocasionados pelo homem ou pela natureza e controlar a poluição das águas, do ar e sonora. 

4.7. Planejar, estudar, desenvolver e executar políticas para o desenvolvimento da ciência, 

da tecnologia e da inovação. 

4.8. Executar programas e atividades de desenvolvimento econômico sustentável em 

Piracicaba. 

4.9. Incentivar a implantação de programas de qualidade e produtividade na indústria e nos 

serviços principalmente ligada a agricultura e ao controle biológico e manejo de pragas.  

4.10. Integrar e mobilizar a nossa produção agrícola junto à comunidade científica, 

permitindo que o produtor tenha assistência junto a essas entidades. 

4.11. Estimular e colaborar com a criação de novas cooperativas agrícolas, permitindo ao 

produtor uma melhor condição de comercializar seus produtos e agregar valor. 

4.12. Dar apoio e logística para o produtor comercializar seus produtos, através dos varejões 

municipais, feiras livres, drive-thru e delivery.  

4.13. Turismo Rural: identificar os atrativos turísticos e dar apoio pra transformar estes na 

divulgação e criar pontos de visitação.  

4.14. Agricultura Familiar: abrir inscrição e identificar interessados, ajudar na implantação 

de projetos. 

 

5. SUSTENTABILIDADE E MEIO-AMBIENTE 

5.1. Prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, além de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

5.2. Implementar, de imediato, a Coleta Seletiva em toda Piracicaba. Incentivar a criação e 

desenvolvimento de cooperativas; programa em parceria com empresas para logística reversa. 

5.3. Remuneração dos fornecedores de água (nascentes): Proteção e preservação das 

nascentes de água dentro de propriedades privadas de Piracicaba. 

5.4. Investimentos em projetos de recuperação das matas ciliares das bacias dos rios de 

Piracicaba. 

5.5. Investimentos em estudos para garantia da manutenção do fornecimento de água para 

todos os munícipes. 

5.6. Estabelecer um programa de recuperação e manutenção das minas de água de 

Piracicaba. 
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5.7. Realizar investimentos para ampliação a captação de água de acordo com o 

crescimento populacional, bem como o crescimento industrial e do Turismo. 

 

6. EDUCAÇÃO 

6.1. Estabelecer a Educação como princípio fundamental de desenvolvimento social, 

econômico e cultural de nosso povo.  

6.2. CRECHE INTEGRAL PARA TODOS: ampliar e qualificar a oferta da educação 

infantil em período integral para todas as crianças da cidade, zerando a fila de vagas. 

6.3. Ampliar e qualificar a oferta de Educação Infantil com prioridade às famílias em 

situação de maior vulnerabilidade social. 

6.4. Prover condições adequadas de infraestrutura física e operacional em toda a Rede de 

Ensino Municipal, incluindo a melhoria da acessibilidade nas escolas e a modernização dos 

instrumentos pedagógicos e tecnológicos. 

6.5. Valorizar os professores e os educadores, dando ênfase à formação superior, à 

formação continuada e à melhoria das condições de trabalho. 

6.6. Ampliar e qualificar o programa de educação integral, garantindo o 

desenvolvimento global dos estudantes. 

6.7. Desenvolver a capacidade gerencial dos gestores das Escolas Públicas Municipais, 

por meio da seleção baseada em critérios de mérito e liderança. 

6.8. Desenvolver o sistema de avaliação do ensino, visando torná-lo um instrumento 

efetivo de planejamento, monitoramento e gestão escolar. 

6.9. Aprimorar os programas de formação e letramento de jovens, fora da idade 

escolar e de adultos. 

6.10. VAGA SOCIAL – Destinação de 10 % do total das vagas para ingresso na Escola 

de Engenharia de Piracicaba, aos estudantes de Piracicaba egressos da rede pública de ensino 

com 100% de bolsa. 

 

7. SAÚDE 

CONECTA SAÚDE: um sistema integrado, ágil e sem filas 

7.1. Ampliação da infraestrutura e da equipe multidisciplinar de atendimento nas UPAs. 

7.2. Ampliação dos leitos hospitalares. 

7.3. Zerar as filas de cirurgias eletivas em Piracicaba. 
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7.4. Modernização das redes de atendimento com integração de todas as informações dos 

usuários das unidades de saúde da rede SUS (Sistema Único de Saúde) 

7.5. Atuar na saúde preventiva, fortalecendo a Estratégia Saúde da Família (ESF) que busca 

promover a qualidade de vida da população de toda Piracicaba e intervir nos fatores que colocam a saúde 

em risco, como falta de atividade física, má alimentação e o uso de tabaco. Com atenção integral, 

equânime e contínua, a ESF se fortalece como uma porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) 

com equipes de saúde da família, que serão fortalecidas com a participação de estudantes de 

Medicina e Enfermagem, de universidades e escolas instaladas em Piracicaba.  

7.6. Contratação de novos profissionais em todas as áreas de especialidades de saúde, 

ampliando atendimento e recursos.  

7.7. Reduzir o tempo de agendamento com médicos especialistas e realização de consultas 

e exames. 

7.8. Valorizar e treinar os profissionais de saúde para uma nova política de atendimento 

humanizado da população. 

7.9. Criar uma política de valorização do salário dos profissionais da saúde, para atrair 

para Piracicaba os profissionais de primeira linha, formados nas principais universidades do país e 

exterior, garantindo assim mais agilidade e maior precisão nos diagnósticos médicos.  

7.10. Instalar um novo Centro de Especialização na região central da cidade, mais moderno 

e capaz de atender as demandas da população.  

7.11. Instalar Prontos-Socorros Infantis separando crianças e adultos, para atender 

exclusivamente crianças.  

7.12. Instalar centro de atendimento médico da população da Terceira Idade.  

7.13. Criação de um centro especializado para tratamento de pacientes com diabetes. Uma 

policlínica diabetes. 

 

8. DESEMPREGO ZERO 

8.1. Criação de cooperativas regionalizadas.  

8.2. Criar o Banco do Primeiro Emprego, voltado à juventude.  

8.3. Fortalecer o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CTER), com maior 

envolvimento dos representantes dos trabalhadores, empregadores e também das universidades e das 

escolas técnicas e profissionalizantes. 
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8.4. Ampliar o diálogo com as universidades e instituições de ensino superior, criando um 

grande projeto piloto voltado ao empreendedorismo. Estreitar relações especialmente com entidades 

científicas, afim de potencializar a criação de novas empresas e novos empregos.  

8.5. Formar uma equipe preparada para atuar diretamente no fortalecimento das empresas 

já instaladas no município e atrair empresas de outros estados do Brasil e do exterior para 

Piracicaba. Para isso, a Secretaria será encabeçada por um especialista no assunto, que montará uma 

equipe com esse perfil. 

8.6. Revitalizar o centro da cidade e os principais corredores comerciais, fortalecendo 

principalmente o Comércio e gerando novas oportunidades de trabalho, a partir de uma ação 

conjunta com classes e suas entidades representativas. 

8.7. POUPATEMPO EMPREENDEDOR: minha empresa, nosso sucesso. Um espaço 

voltado para prestar toda a assessoria necessária aos empreendedores de forma gratuita e rápida, 

com consultores nas áreas: jurídica, contábil e de marketing. Disponibilidade de consultoria em 

gestão e estratégia de negócios. Facilidade e auxílio para expedição da documentação necessária, 

além de reduzir para 72 horas o prazo para abertura de novas empresas sem impactos ambientais. 

 

9. SEGURANÇA - GUARDA EM CASA 

9.1. Criação da Secretaria de Segurança Pública. 

9.2. Implementação de bases da Guarda Civil Municipal em regiões territoriais distritais. 

9.3. Criação de Centros Comunitários que proporcione atividades de lazer, esporte e 

cultura com instalação da Guarda Civil Municipal. 

9.4. Integração da Guarda Civil Municipal com a população. 

9.5. Fortalecer a Guarda Civil Municipal para que a instituição volte a desenvolver um 

trabalho efetivo de prevenção e apoio à população. 

9.6. Instalação e/ou melhorias nas instalações dos Postos da Guarda Civil Municipal, nas 

cinco regiões da cidade: CENTRO, NORTE, SUL, LESTE e OESTE e também na ZONA RURAL. 

9.7. Realizar treinamentos constantes dos Guardas Civis Municipais. 

9.8. Criar a equipe da guarda feminina voltada a atuar nas escolas e espaços públicos, 

colocando o olhar da mulher neste trabalho de segurança. 

9.9. Desenvolver integração de fato com as polícias: Militar, Civil e Federal, para que 

tenhamos uma ação ainda mais humana, de diálogo com as comunidades e de combate ao crime.  
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10.   CULTURA E BOA IDADE 

10.1. Viabilizar a concessão de espaços dentro do Engenho Central para bares e 

restaurantes, ampliando assim o complexo gastronômico da Rua do Porto. 

10.2. Melhor aproveitamento do Engenho Central com ações culturais durante o ano todo. 

10.3. Criação do Museu de Piracicaba. Espaço destinado a abrigar a história da nossa 

cidade, inclusive com exposição permanente do Salão Internacional do Humor. 

10.4. Revitalização do Clube 13 de Maio, fomento à cultura afro. 

10.5. Criação de centros digitais para a Boa Idade, para ensinar pessoas da terceira idade a 

usar os meios digitais, que se mostram tão vitais para comunicação em tempos de pandemia. 

10.6. Incentivos para a preservação da cultura e de suas dependências. 

10.7. Criação de festivais nas várias áreas culturais para o desenvolvimento de novos 

artistas. 

10.8. Reconhecimento e valorização dos nossos artistas locais. 

10.9. Ações de fortalecimento de diferentes culturas étnicas – Afro-Brasileira, Ítalo-

brasileira, Nipo-Brasileira, entre outras. 

 

11.   TRANSPORTE COLETIVO 

11.1. Reavaliação dos contratos firmados com a empresa de transporte coletivo com 

enfoque na redução do valor unitário da tarifa do transporte público.  

11.2. Contratação de ônibus de melhor qualidade com Wi-Fi e ar condicionado visando 

fornecer transporte público eficiente e agradável a população. 

11.3. Aumento da quantidade de pontos de embarque e desembarque para que as pessoas 

possam ter ônibus mais perto de casa. Que todos os pontos sejam abrigo contra o sol e a chuva. 

11.4. Implementação de horários alternativos à noite para quem trabalha em contraturno. 

11.5. Vans de transporte de terminal para terminal. Essas vans serão previamente 

cadastradas na Prefeitura. Não param no trajeto, não há embarque ou desembarque no trajeto apenas 

de terminal em terminal. 

 

12.   ADMINISTRAÇÃO DE AUTARQUIAS  

12.1. SEMAE (Serviço Municipal de Água e Esgoto) 
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12.1.1. Implementação do sistema USOU PAGOU. Só paga o que realmente 

consumir. 

12.1.2. Revisão da tabela progressiva de cobrança. 

12.1.3. Revisão da parceria pública-privada com a concessionária de água e esgoto. 

12.1.4. Plano emergencial para redução de perdas e vazamento de águas tratadas. 

12.1.5. Plano de desenvolvimento e ampliação do nosso sistema, bem como a 

ampliação de fornecimento de água e captação e tratamento de esgoto. 

12.2. EMDHAP (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de 

Piracicaba) 

12.2.1. Criar e operacionalizar o Crédito Habitacional Municipal 

12.2.2. Fomento da construção civil para o programa Minha Casa Minha Vida e 

Iniciativas Privadas. 

12.2.3. Convênios com Organizações Não Governamentais para investimentos em 

construção de moradias populares. 

12.2.4. Buscar construção de moradia a fundo perdido para a população mais carente e 

sem situação de vulnerabilidade. 

 

13.   INFRAESTRUTURA 

13.1. Planejar a cidade de forma inteligente e sustentável, resolvendo os pontos críticos de 

Piracicaba e pensando e prevendo o crescimento da cidade. 

13.2. Estudo de viabilidade da criação da Cidade Judiciária Piracicabana. Organizar no 

mesmo local os prédios da Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho tornando o poder 

judiciário mais acessível a todos os cidadãos e dinamizando a atividade jurídica. 

13.3. Reformar todos os prédios que são ou serão utilizados na implementação do Turismo 

em Piracicaba. 

13.4. Planejar e executar projetos de resolver as enchentes, principalmente na Av. 31 de 

Março e Av. Armando Salles de Oliveira e seu entorno. 

 

14.   ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA 

PROJETO CIDADE ACESSÍVEL – Uma cidade para todos 
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14.1. CAIPED - CADASTRO INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

– Cadastramento digital de todos os moradores de Piracicaba com algum nível de deficiência 

(atualizado a cada 2 anos), para MAPEAMENTO e estudo das necessidades dos portadores 

de deficiência, considerando:  

 Deficiência física 

 Deficiência Auditiva 

 Deficiência Visual 

 Deficiência Mental 

 Deficiência Múltipla 

14.2. MAPA DA ACESSIBILIDADE – Elaborar um Diagnóstico Urbano da 

Acessibilidade, pontuando os níveis de acessibilidade e mobilidade urbana em cada região da cidade 

e disponibilizá-lo com Mapa Digital na Internet. 

14.3. DESENHO UNIVERSAL - Implantar uma legislação que determine que todo projeto 

urbanístico ou edificação, como condomínios, residências, centros comerciais, prédios etc., sejam 

aprovados sob o conceito do Desenho Universal; 

14.4. MEU ESPAÇO, SEU ESPAÇO – Transformar ao longo de 4 anos todo o espaço 

público em 100% acessível, incluindo pontos turísticos, prédios públicos, praças etc., respeitando as 

normas técnicas internacionais e prevendo, entre outras mudanças: 

 Equipamentos com tamanho e espaço para uso de todos;  

 Sinalização horizontal e vertical;  

 Semáforos inteligentes; 

 100% das calçadas com guias rebaixadas;  

 100% dos ônibus acessíveis; 

 Aplicação de pisos táteis. 

14.5. ESPORTE PARA TODOS – Construir um Centro Multiesportivo Paraolímpico para 

prática esportiva pelos portadores de deficiências e atletas de alta performance, com vistas à 

participação de atletas de Piracicaba em competições esportivas nacionais e internacionais, como 

campeonatos mundiais, Pan-americanos, Olimpíadas e Paraolimpíadas.  

 

15.   ESPORTE E LAZER - OLIMPÍADAS DO AMANHÃ 

15.1. Retomada do projeto DESPORTO DE BASE 
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15.2. PROJETO OLIMPÍADAS DO AMANHÃ ESCOLA-ESPORTE – Identificar e 

selecionar alunos das escolas de Piracicaba (Municipais e Privada) para preparação de atletas do 

amanhã.  

15.3. Criação e Implementação de campeonatos esportivos interescolares.  

15.4. Ampliar parcerias públicas-privadas com entidades esportivas. 

15.5. Realização e subsídio para os campeonatos de futebol e outros amadores no município 

de Piracicaba para todas as faixas etárias. 

15.6. Reforma e manutenção de todos os bens públicos na área esportiva. 

15.7. Criação de Centro Esportivo de alta performance. 

 

16.  ASSISTÊNCIA SOCIAL E BEM ESTAR 

16.1. Criação do CAIE – Centro de Apoio e Reintegração Escolar, que pretende acabar com 

evasão e abandono da escola. 

16.2. Criação da Casa de Acolhimento para Mulheres vítimas de violência 

16.3. Fortalecimento dos centros de apoios sociais para atender as populações vulneráveis 

no município 

16.4. Fortalecimento dos Conselhos Tutelares, com ampliação de infraestrutura e recursos, 

para melhor desempenho de suas funções 

16.5. Fortalecer o Conselho Municipal Conselho Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas 

(COMAD) para ampliar e criar convênios com centros para tratamentos de dependentes químicos. 

16.6. Fortalecer o Conselho Municipal do Idoso (CMI), para dar mais apoio aos idosos e as 

suas entidades de Piracicaba. 

16.7. Fortalecer o Conselho Municipal de Políticas para a População de LGBT (CMP-

LGBT), para defesa dos direitos e eliminação das discriminações e formas de violência das pessoas 

da população LGBTQI.   

16.8. Fortalecer o Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua) com parcerias de entidades religiosas, na tentativa de zerar a população em 

situação de rua em Piracicaba.  

16.9. Ampliar atendimento da Casa de Passagem que oferece acolhimento provisório para 

pessoas adultas em situação de rua. 

 

Piracicaba/SP, 02 de setembro de 2020 

José Pedro Leite da Silva e Vivian Patricia Previde (2021-2024) 


