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PIRACICABA PODE + 

PSB - Piracicaba - 2020 

 

“Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou 

seus bens. A um deu cinco talentos; a outro, dois; e a outro, um, segundo a capacidade 

de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu cinco talentos negociou com 

eles; fê-los produzir, e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebeu dois, ganhou 

outros dois. Mas, o que recebeu apenas um, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de 

seu senhor”. (Mt, 25, 14 – 18) 
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APRESENTAÇÃO 

Este plano de governo tem como objetivo apresentar as principais proposições que irão 

nortear o plano de ação do PSB no município de Piracicaba. A cidade necessita de uma 

coordenação mais heterogênea, onde todos os cidadãos e cidadãs, contribuintes, possam 

gozar de todos os benefícios que a cidade pode oferecer. Visando o desenvolvimento 

sustentável e igualitário entre toda a população. A ideia do programa consiste em 

proporcionar uma melhor qualidade de vida para todos, desde aqueles que possuem mais 

condições financeiras até aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade.  

O plano tenta contemplar todos os eixos de grande importância para o desenvolvimento 

pleno da cidade, mas que podem vir a sofrer alterações, dadas as condições de viabilidade 

econômica para o desenvolvimento destes programas. Como também, através de 

sugestões, que certamente, irão surgir durante e após a campanha eleitoral.  

Nossa concepção é pautada na transparência e diálogos com a população, pois somente 

através destes fatores que conseguiremos atuar de maneira mais igualitária e que atenda 

todos os desejos daqueles que contribuem para as contas públicas do município. 

Ressaltando sempre que os governantes são apenas o instrumento do povo, e a voz deles 

é que deve ser levada em consideração. Com isso, propomos diálogos entre todos os 

agentes que cooperam para uma cidade próspera, como as indústrias, comércio, serviços, 

agricultores e trabalhadores de uma maneira geral. 

Para atender esse anseio, este plano apresenta os principais eixos que serão abordados 

neste governo, assim como uma breve apresentação dos principais índices e contas 

econômicas da prefeitura de Piracicaba, a fim de demonstrar a verdadeira situação da 

cidade. O entendimento da população sobre a economia do município, é um dos grandes 

pontos que pretendemos elaborar para que todos possam ter acesso as contas públicas e 

orientar onde poderíamos avançar mais, para o desenvolvimento da cidade e da 

população. Em seguida, também apontaremos os princípios sistêmicos que direcionam 

este grupo, em sua forma de ver e pensar sobre os direitos e deveres de todos habitantes 

de um local. 
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Portanto, o lema deste plano é enraizar a ideia de que PIRACICABA PODE +, pode ter 

mais educação, saúde, segurança, emprego e renda. E juntos poderemos construir uma 

cidade mais justa e humanitária para todos os Piracicabanos/Piracicabanas e não 

Piracicabanos/Piracicabanas que residem e desfrutam de nossa bela cidade.  

 

Saudações a toda população de Piracicaba, 

PSB Piracicaba.  
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INDICADORES SOCIOECONÔMICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 

Para uma melhor compreensão dos temas que serão discutidos durante a campanha 

eleitoral, resolvemos apresentar para a população piracicabana os principais índices e 

contas econômicas que serão apontados neste período. A ideia é que todos possam ter 

acesso e entendimento da verdadeira situação econômica do município. Destaca-se que 

todos os números apresentados são oriundos de fontes confiáveis que trabalham com o 

desenvolvimento de métricas capazes de demonstrar a realidade econômica de uma 

região. Esta seção está dividida por temas centrais que compõe as questões fundamentais 

de planejamento estratégico para o desenvolvimento do município.  

 

Características Territoriais 

O município de Piracicaba está localizado cerca de 157 km da capital do estado, São 

Paulo. A cidade possui uma população estimada em 364.571 habitantes (Censo, 2010), 

porém este número em 2020 está representando um total de 407.252 pessoas. 

Comparando o município em termos de número de habitantes, com o restante do estado, 

Piracicaba está em 17° lugar no estado de SP e 1° lugar na microrregião. Destaca-se que 

o maior número de habitantes da cidade, está na faixa etária entre 25 e 29 anos, sendo 

composto por: 17.146 homens e 17.134 mulheres (Censo, 2010). Seguido das faixas 

etárias 20 a 24 anos e 30 a 34 anos, respectivamente. 

 

Trabalho e Emprego 

De acordo com os dados fornecidos pelo IBGE (2018), o número de trabalhadores formais 

no ano de 2018 foi de 141.037 pessoas, com um salário médio mensal de 3,4 salários 

mínimos. Quando se compara o município com outras cidades, em termos de salário 

médio, Piracicaba está em 87° lugar no país; 23° no estado de SP e; 1° lugar na 

microrregião. O número da população ocupada em relação à população total representa 

apenas 35,2 %, o restante está distribuído entre crianças/adolescentes, idosos e 

trabalhadores que realizam tarefas de maneira informal. Destaca-se que 30,8% dos  
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habitantes de Piracicaba, no ano de 2010, tiveram um rendimento nominal mensal por 

pessoa de até ½ salário mínimo.  

 

Educação 

Em relação a Educação, este ano foi divulgado os resultados do IDBE (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) de 2019. Salienta-se que o índice foi criado em  

2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas 

para a melhoria do ensino. 

O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da 

qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a 

sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir 

de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de 

desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir 

do Censo Escolar, realizado anualmente. 

As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e 

do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), para os estados e o país, realizados 

a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e 

rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos (o índice varia de 0 a 10 pontos) 

até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos. 

Como resultado, o índice apontou no município de Piracicaba, que as Escolas Municipais 

(4° e 5° ano) somaram 6,8 pontos (média menor do que a vizinha Limeira, de 7,3), 

enquanto as Escolas Estaduais representaram 7,4 pontos. Já para os alunos matriculados 

do 8° e 9° ano, as Escolas Estaduais alcançaram 5,8 pontos. Para as escolas de ensino 

médio (3°ano), as Escolas Municipais tiveram como resultado 5,8 pontos, as Escolas 

Estaduais 4,7 e; a Escola Federal 6,4 pontos.  
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Através desses dados fica evidente que a situação escolar do município precisa melhorar 

muito, visto que o único grau de instrução Municipal que alcançou a meta proposta pelo 

Ideb, foi do ensino fundamental de 4° e 5° ano, mesmo assim ficando atrás na pontuação 

até da vizinha Limeira, demonstrando que há espaço para avançar.  Importante observar 

que o índice desconsidera a evasão dos alunos da escola, não apresentando as 

desigualdades dentro das instituições, como a quantidade e características dos alunos que 

desistem das aulas durante o ano letivo. Além do que, esse método calcula apenas a média 

dos alunos, puxando para cima as notas baixas e reduzindo as notas altas. 

Através dos dados disponibilizados pelo IBGE (2018), o município de Piracicaba obteve, 

no ano de 2018, 46.930 matrículas no ensino fundamental e 14.125 matrículas no ensino 

médio. Distribuídos entre 139 escolas de ensino fundamental para um total de 2.359 

docentes e; 69 escolas de ensino médio compostas por um total de 1.146 docentes.  

 

Saúde 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o município de 

Piracicaba possui 134 estabelecimentos de saúde de gestão municipal. Um aumento em 

12 unidades desde a última contagem do IBGE, no qual a cidade apresentou um total de 

122 estabelecimentos de saúde no ano de 2009. Já o número de atendimentos de 

enfermagem no município, no ano de 2017 alcançou a soma de 467.990 assistências, em 

2018 - 549.589 e, 2019 - 510.164 atendimentos (IPPLAP, 2020).  

Outro ponto de grande relevância dentro do tema da saúde é a mortalidade infantil, de 

acordo com os dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba 

(IPPLAP), a taxa de Mortalidade Infantil - número de mortos menores de 1 ano por 1.000 

nascidos vivos – no ano de 2017 foi de 9,2 óbitos por mil nascidos vivos, em 2018 esse 

número alcançou 10,7. Quando comparamos o município com outras cidades, em termos 

Mortalidade Infantil em 2017, Piracicaba está em 3358° no país, 346° no estado de SP e 

6° na microrregião (IBGE, 2017). Esses dados demonstram a necessidade de Programas 

que sejam capazes de abranger a redução deste número no município.  
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Já o número de mortalidade dos residentes adultos do município, segundo os dados 

apresentados pelo PPLAP, em 2018 foi contabilizado 2.776 óbitos, sendo 1.515 de 

homens e 1.261 mulheres. Sendo que a principal causa desses falecimentos não foram 

bem definidas pelas unidades de saúde, somando 562 casos.  

 

Economia 

Ao analisarmos o Produto Interno Bruto (PIB) do município, foi estimado através do 

IBGE (2017), que o PIB per capita de Piracicaba, no período de 2017, foi de R$ 

55.111,15. Importante destacar que o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais 

produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente contabilizados em um ano. Os bens 

e serviços finais que compõem o PIB são medidos no preço em que chegam ao 

consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos 

comercializados. Já o PIB per capita (divisão do PIB pelo número de habitantes), mede 

quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país/estado/município se todos recebessem 

partes iguais. Comparando este resultado com o de outros municípios, Piracicaba está em 

243° no país, 60° no estado de SP e 1° na microrregião. 

Outro parâmetro importante de ser salientado é o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDHM), este indicador analisa o desenvolvimento humano de um país/estado/município, 

que pode variar de 0 a 1,0, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 

O IDHM de Piracicaba foi de 0,785, em 2010, o que situa esse município na faixa de 

Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Com essa pontuação, 

Piracicaba se coloca como a 92ª cidade do Brasil nesse ranking e a 50ª do Estado de São 

Paulo, demonstrando que há muito espaço para atingir um nível desejado pela população 

piracicabana. A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, 

com índice de 0,848, seguida da Renda, com valor de 0,797, e da Educação, totalizando 

0,717.  
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Contas Públicas de Piracicaba 

Em relação às contas públicas do Município e analisando os dados disponibilizados, pelo 

portal da Transparência de Piracicaba e o Instituto de Pesquisas e Planejamento de 

Piracicaba (IPPLAP), chega-se à conclusão que os dados apresentados para o mesmo  

 

período não convergem. No período de 2018, foi constatado que existem dois resultados, 

para as receitas e despesas municipais, distintos entre os sites. No site do Portal de 

Transparência, o saldo da Receita Total de Piracicaba em 2018 foi de R$ 

1.558.356.018,07 e as Despesas Empenhadas somaram R$ 1.480.756.687,55. Enquanto 

no site do IPPLAP as Receitas do governo tiveram como resultado o valor de R$ 

1.254.922.501,2 e as Despesas Empenhadas foram de R$ 1.184.883.319,90. Como pode-

se averiguar, os dados apresentados não demonstram o mesmo resultado para o mesmo 

período, causando ambiguidade e ausência de confiança sobre a divulgação dos dados do 

município.  

Gestão Fiscal 

O índice Firjan, através do Mapa da Gestão Fiscal dos Municípios Brasileiros 2019, traça 

uma radiografia dos municípios brasileiros com base em dados oficiais declarados pelas 

prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). São avaliados os seguintes itens: 

autonomia, gastos com pessoal, liquidez e investimentos. Os conceitos se classificam 

como: 

de 0,8  pra cima = gestão de excelência 

de 0,6  à   0,8  = boa gestão 

de 0,4  à  0,6  = gestão em dificuldade 

de  0,4  pra baixo = gestão crítica 

Piracicaba, após avaliação dos itens, recebeu o conceito 0,5268, classificada como 

“gestão em dificuldade”, ficando como a 2.092ª cidade no Brasil e a 391ª no Estado de 

São Paulo, números nada animadores para o município.  
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PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA UMA GESTÃO PÚBLICA SISTÊMICA 

A cidade saudável 

• Uma cidade saudável é aquela em que todo mundo gostaria de morar e trabalhar; 

• É aquela que cumpre o objetivo para que foi criada; 

• As pessoas que pertencem à cidade expressam suas habilidades para que a cidade 

cumpra os seus objetivos. 

Cidade e cidadania – partes significativas de um sistema saudável 

Uma cidade está viva e saudável quando: 

• Cada um de seus cidadãos tem igual direito a ter seu lugar dentro da cidade;  

• Há uma ordem correta de pessoas e funções dentro da cidade; cada um sabe o que 

deve e pode fazer para que a cidade seja próspera; 

• Os cidadãos pagam impostos justos e funcionam para a cidade, e recebem em 

troca os serviços a que têm direito. 

Pertencer à cidade 

• Todos os habitantes devem se sentir reconhecidos pelo que são, como cidadãos 

piracicabanos; 

• Os valores e princípios de uma cidade devem ser reconhecidos por todos; 

• Uma cidade saudável foca no presente, que é fruto do passado e produz o futuro; 

• Deve-se dar valor aos cidadãos, e reconhecer a importância de todos; 

• Os cidadãos devem sentir-se responsáveis pelo bom funcionamento da cidade;  

• Os que habitam a cidade devem comprometer-se com as causas da cidade. 

“Funcione para a cidade com suas habilidades, da melhor maneira possível. Faça isso 

com a ajuda de outros membros do sistema cidade.” 
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As posições corretas do cidadão em uma cidade saudável 

• Reconhecer a sua posição e funcionar com excelência dentro dela – todos são 

importantes; 

• Quando cada elemento está em sua posição, a cidade pode funcionar 

adequadamente. Se os membros estão desajustados, a cidade sofre; 

• Em primeiro lugar, está quem zela pela sobrevivência e estrutura da cidade; 

• Em seguida, está quem se ocupa em desenvolver a cidade; 

• Objetivando a manutenção do que já temos, logo vem o desenvolvimento e 

crescimento; 

• Reconhecer a sua posição e funcionar com excelência dentro dela; 

• Reconhecer e respeitar a posição dos outros membros; 

• Tomar o seu lugar e permitir que o outro tome o lugar dele, para o bom 

funcionamento da cidade. 

“Funcionar bem onde está e colaborar para que o outro funcione bem onde está.” 

Equilíbrio saudável de trocas 

• As trocas devem ser ‘positivas’, oferecer um pouco mais do que recebeu; 

• Se eu recebo algo da cidade, ofereço algo e um pouco mais, e assim o sistema 

cresce; 

• Recebo através dos benefícios pelos impostos pagos, e outros complementos que 

me fazem sentir engajado com os propósitos e causas centrais da cidade; 

• As trocas são em quantidade e em qualidade, objetos materiais ou de valor; 

• É importante saber ouvir e considerar as observações e reclamações do cidadão, 

com autenticidade; 
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• Reconhecer as ações construtivas de comunidades para o crescimento da cidade; 

• Dar e receber alarmes quando ações e ocorrências estão sendo prejudiciais; 

• Reforçar boas ações, com feedbacks positivos. 

“Reconhecer aproxima, virar as costas afasta. O cidadão precisa ser visto e 

reconhecido.”  
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PROGRAMA DE GOVERNO – PROPOSIÇÕES 

 

Governabilidade e Gestão 

 

• GOVERNAR COM ÉTICA E TRANSPARÊNCIA, visando aumentar a participação 

da sociedade nos exercícios do agir para o BEM COMUM;  

• Revisar todos os CONTRATOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

E AUDITORIA DAS CONTAS PÚBLICAS para a população ter conhecimento da real 

situação da cidade; 

• Gestão sistêmica com INTEGRAÇÃO ENTRE SECRETARIAS; 

• Promover gestão voltada para autênticas demandas dos cidadãos por meio da CRIAÇÃO 

DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE BAIRRO, na atuação conjunta com 

associações de bairros;  

• PROMOVER E RESPEITAR INCONDICIONALMENTE A TRANSPARÊNCIA 

EM PROCESSOS PÚBLICOS; 

• Conciliar o DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM A GERAÇÃO DE 

EMPREGOS;  

• ALINHAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO COM OS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS), como erradicação da pobreza, 

segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, água e 

saneamento, energia, crescimento econômico sustentável, infraestrutura, redução das 

desigualdades, cidades sustentáveis, padrões sustentáveis de consumo e de produção, 

mudança do clima, proteção e uso sustentável dos ecossistemas terrestres, sociedades 

pacíficas, justas e inclusivas e meios de implementação. 
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Planejamento urbano 

 

• EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR com OBSERVAÇÃO das DIRETRIZES 

TRAÇADAS, especialmente, ocupação do solo, cuidados com o meio ambiente, 

sustentabilidade e cinturão verde; 

• Ampliação de projetos como o ADOTE UMA ÁREA - incentivo à adoção de 

praças e canteiros da cidade; 

• Lixo – COLETA/SELETIVIDADE/RECICLAGEM – fomentar o trabalho dos 

catadores de materiais recicláveis do município;  

• Serviços prestados pela Prefeitura – PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

PEQUENAS PRAÇAS das zonas periféricas da cidade; 

• Incentivos para que os MORADORES DE RUA, BUSQUEM RECOLOCAÇÃO 

NO MERCADO DE TRABALHO; 

• Estruturar a gestão de bairros e comunidades – INCENTIVO A CRIAÇÃO DE 

ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS nos bairros de Piracicaba;  

• Investir em SANEAMENTO BÁSICO nas comunidades que não possuem acesso 

a este serviço. 

 

Economia e Empregabilidade  

 

• Recuperação das demandas urgentes no pós-pandemia, em áreas como a economia, 

ativação dos pequenos e médios produtores e comércio local;  

• Conciliar o DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL com a GERAÇÃO DE 

EMPREGOS; 

• PAE - Ponto de Atendimento ao Empreendedor – oferecer suporte, treinamentos, 

capacitação, cursos e formações para Médio, Pequeno Empreendedor e 

Microempreendedor Individual (MEI’s); 

• K-PACITANDO para o FUTURO - cursos específicos para atender às demandas 

das empresas instaladas na cidade; 
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• FOMENTANDO NEGÓCIOS - Ações de valorização da indústria e comércio 

local, com eventos, feiras e campanhas – “compre do produtor da sua cidade, do 

seu bairro!”; 

• REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS COMERCIAIS, com conservação dos 

corredores; 

• INCENTIVO A ABERTURA DE NOVAS EMPRESAS E INDÚSTRIAS NA 

CIDADE, a fim de fomentar a geração de empregos; 

• Ações de desburocratização - FUNCIONE JÁ! PRONTO!; 

• Realizar reuniões com líderes do COMÉRCIO, SERVIÇOS E INDÚSTRIAS a 

fim de dinamizar estes mercados no município; 

• FOMENTAR A AGRICULTURA - Soluções para grandes, médios e pequenos 

agricultores, para o impulsionamento do setor na cidade; 

• Adoção de medidas que favoreçam a AGRICULTURA FAMILIAR e a expansão 

de suas comercializações; 

• Atrair EMPRESAS E STARTUPS que visam investimentos em tecnologias. 

 

 

Saúde  

 

• Fortalecer e fazer funcionar de maneira ótima o Sistema Único de Saúde (SUS) com a 

promoção do funcionamento do PROGRAMA MÉDICOS DA FAMÍLIA;  

• DOUTOR na ESCOLA - médicos, dentistas, psicólogos e agentes de saúde 

passam a prestar atendimento nas escolas como consultas, vacinação e trabalho 

com informações preventivas; 

• DOUTOR BUSÃO - ônibus-consultório que visita zona rural e periférica 

prestando consultas as comunidades; 

• Aumentar o número de unidades do SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL 

DE URGÊNCIA (SAMU) pela cidade, agilizando ainda mais a chegada das 

ambulâncias e dos profissionais às ocorrências; 
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• MUTIRÃO PÓS-COVID19 - com o término da situação de emergência causada 

pela pandemia, os hospitais estarão com uma demanda reprimida em razão dos 

inúmeros tratamentos e cirurgias que foram postergados, com os recursos  

direcionados para o tratamento do contágio pelo covid-19. Será necessário um 

mutirão de exames e atendimentos para colocar a demanda em dia; 

• Expandir as formas de comunicação sobre as CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 

na cidade; 

• TRABALHO PREVENTIVO SOBRE AS MORBIDADES que mais causam 

congestionamento no sistema de saúde, como doenças relacionadas ao sistema 

respiratório, circulatório e obesidade infantil; 

• AUMENTAR A DEMANDA DE CONSULTAS nos Postos de Atendimento; 

• ACELERAR OS AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES oferecidos 

pelo município; 

• Expansão de comunicação acerca da importância do PRÉ-NATAL para a redução 

de óbitos em crianças até um ano de idade; 

• Contratação de mais profissionais da área da saúde. 

 

Educação  

 

• Estruturar a educação para a FORMAÇÃO INTEGRAL do cidadão; 

• Implantar o INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE do Município, com escolas 

localizadas e funcionando em centros comunitários; 

• + INTEGRAL - através de estudo com participação da iniciativa privada e setores 

da sociedade, viabilizar mais escolas para atender em tempo integral a fim de 

atender as crianças e suas mães que precisam trabalhar e precisam que a escola 

preste atendimento aos seus filhos. Em algumas situações, em horários 

diferenciados do normalmente atendido pela rede escolar; 

• ESCOLA NOTA 10 - instituir programas para atingir metas buscando elevar a 

avaliação das médias escolares dos alunos do município; 
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• PROFESSOR TOP - instituir programa de qualificação e treinamento permanente 

de professores, coordenadores, diretores e supervisores de ensino; 

 

• MERENDA ESCOLAR E AGRICULTURA FAMILIAR – utilizar os alimentos, 

na merenda escolar, produzidos pelos agricultores da cidade; 

• MERENDAS ESCOLARES DIFERENCIADAS para os ALUNOS 

INTOLERANTES a qualquer substância alimentar; 

• PROJETOS PARA ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES – 

segundo grau e período integral em Projetos Parcerias – IES para aprendizagem e 

prática de conhecimentos; 

• PARCERIA MUNICÍPIO – conexão com o conhecimento – escolas municipais, 

professores das escolas em FORMAÇÃO PERMANENTE. Trocas entre corpo 

docente e discente – formação permanente para professores; 

• Combater o Analfabetismo, AMPLIANDO CURSOS VOLTADOS PARA A 

ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, como o EJA.  

• Parceria entre UNIVERSIDADES E MUNICÍPIO;  

• APLICABILIDADE DOS RESULTADOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, 

derivadas das universidades e centros de pesquisas, no município.  

 

 

Esporte 

- PRINCÍPIOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES 

• GESTÃO INTEGRADA com diversas secretarias; 

• AÇÕES TRANSPARENTES e sustentáveis; 

• Promover FORMAÇÃO CONTINUADA de professores e servidores; 

• Instalar CULTURA da atividade física e esportiva; 

• Estabelecer PARCERIAS com Institutos de Ensino Superior, Iniciativa Privada e 

Organizações. 
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- ESPORTE FORMAÇÃO  

 

• ESPORTE EDUCACIONAL - Fomentar a iniciação esportiva a partir dos 

fundamentos e princípios do Esporte Educacional; 

• Promover competições formativas através dos JOGOS ESCOLARES; 

• Criação de ESCOLAS DE ESPORTE em Centros esportivos com modalidades 

olímpicas e paralímpicas;  

• Fomentar a EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR tendo o ensino de modalidades 

esportivas como componente curricular; 

• ESPORTE TOTAL - acompanhamento especializado da infância até o núcleo de 

competição, com atenção gradual e crescente, com acompanhamento técnico, 

nutricional e material, processo elaborado e acompanhado por profissionais 

especializados e comandado por profissional da área. 

 

- ESPORTE COMPETIÇÃO 

• FORMAÇÃO DE EQUIPES que representam a cidade em competições de Ligas 

Esportivas e eventos da Secretaria de Esporte do Estado, com atletas oriundos dos 

programas de formação esportiva; 

• Apoio ao ESPORTE PROFISSIONAL com incentivo às parcerias com Iniciativa 

Privada;  

• Criação do FUNDO DE APOIO AO ESPORTE como suporte aos projetos de 

formação esportiva. 

 

- ESPORTE COMO PATRIMÔNIO CULTURAL 

• Criação do CENTRO DE MEMÓRIA ESPORTIVA do esporte de Piracicaba; 

• PROGRAMAS DE INCENTIVO à participação de ex-atletas e atletas em período 

de transição em programas da Secretaria de Esporte. 

 

- ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS PARA ADULTOS  

• Programa MOVE - SAÚDE PREVENTIVA com atividades físicas voltadas para 

promoção da saúde e qualidade de vida para adultos; 
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• Programa de RECUPERAÇÃO E ATENDIMENTO para adultos com quadro de 

saúde em risco – grupo de obesos, diabéticos, hipertensos; adultos em recuperação 

pós-pandemia; adultos em recuperação voltada para estado de saúde; 

• Incrementar PROGRAMAS DE ATIVIDADES FÍSICAS PREVENTIVAS e de 

manutenção de estado de saúde para terceira idade. 

 

- LAZER 

• Promover programas de resgate e prática de BRINCADEIRAS DA CULTURA 

PIRACICABANA; 

• Promover ATIVIDADES LÚDICAS com fundamentos sócio educativos em 

bairros, com engajamento de famílias, bairros, comunidades; 

• Programas de LAZER com atividades engajadas ao meio ambiente, promover a 

consciência ecológica através de atividades sócio esportivas na NATUREZA; 

• DOMINGO ESPORTIVO e de LAZER – oferecimento de espaço do lazer em 

bairros e comunidades aos domingos com participação de monitores e professores 

de educação física também em academias ao ar livre para atividades físicas e 

recreativas. 

 

- ESPORTE PARTICIPAÇÃO 

• Promover ATIVIDADES ESPORTIVAS INTEGRATIVAS sem caráter 

competitivo em comunidades e centros esportivos com a finalidade de contribuir 

para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da 

saúde e da educação e na preservação do meio ambiente; 

• Promover PASSEIOS CICLÍSTICOS com temas voltados para SAÚDE E 

NATUREZA; 

• ESPORTES PARA TODOS – incentivo a realização de esportes em centros 

comunitários do município;  

• Oferecimento de AULAS GRATUITAS de ginástica, dança e artes marciais;  

• Promoção de eventos preventivos de temas da saúde engajados com CORRIDAS 

DE RUA; 
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• Promoção de EVENTOS ESPORTIVOS DE ÂMBITO NACIONAL E 

INTERNACIONAL, como competições e jogos de seleções nacionais de diversas 

modalidades.  

 

 

Mobilidade 

 

• ROTAS INTELIGENTES entre terminais; 

• MAIS ÔNIBUS, menos lotação;  

• Certificação de QUALIDADE E HIGIENE dos ônibus; 

• MULTIPLICAÇÃO DE CICLOVIAS; 

• DOMINGO 2 RODAS - fechamento de parte de avenidas e ruas aos domingos, 

transformando a cidade toda numa grande ciclovia, estimulando o exercício físico 

e lazer. 

 

 

Segurança 

• GUARDA CIVIL + PERTO DE VOCÊ - protocolo para maior interação da 

segurança pública com a sociedade; 

• PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS - Treinamento e reciclagem da 

GUARDA MUNICIPAL, nos moldes da Polícia Militar; 

• INTELIGÊNCIA INTEGRADA - fomentar a integração dos setores de 

inteligência e vigilâncias dos agentes da segurança pública; 

• CONTROLE DAS PRINCIPAIS ROTAS DO CRIME - através de estudo 

detalhado, controlar as principais rotas de fuga da cidade, acesso à bairros e saídas 

da cidade; 

• AÇÕES DE SEGURANÇA VOLTADAS PARA AS ÁREAS COMERCIAIS E 

INDUSTRIAIS DA CIDADE - parceira para instalação de monitoramento. 
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Cultura 

• Promoção e expansão da CULTURA PIRACICABANA; 

 

 

• FORTALECIMENTO DA BASE CULTURAL DO MUNICÍPIO, Esporte Clube 

XV de Novembro de Piracicaba, Rua do Porto, Engenho Central de Piracicaba, 

entre outros;  

• Fortificação da CONSCIENTIZAÇÃO DE IGUALDADE DE COR, RELIGIÃO, 

ETNIA, SEXUALIDADE e DEFICIÊNCIAS, pois apesar de toda  

diversidade presente na cidade, TODOS SOMOS E POSSUÍMOS DIREITOS 

IGUAIS, enquanto cidadãos; 

• Ampliar de forma sistêmica a DIVERSIDADE, PLURALIDADE E 

IDENTIDADE CULTURAL dos diferentes povos que habitam a cidade; 

• COMBATER A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, sobretudo a contra a MULHER, 

CRIANÇAS E IDOSOS;  

• PIRA + CULTURA – utilização dos espaços públicos para eventos culturais, e 

exposição de artes; 

• EXPANDIR MOVIMENTOS que promovam o conhecimento da população 

através de instrumentos que a cidade possui, PINACOTECA DE PIRACICABA 

E BIBLIOTECA MUNICIPAL; 

• PROMOVER E INVESTIR em um dos movimentos sociais mais tradicionais do 

Brasil, o CARNAVAL; 

• FOMENTAR CONCURSOS DE POESIAS na cidade; 

• Desenhar projetos que visam EXPANDIR O TURISMO no município.  
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