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Olá amigos e amigas, é com muita vontade para melhorar nossa cidade que o meu candidato a
vice, Renaldo Correa e eu apresentamos o nosso Programa de Governo. A cada dia, andando
pelas ruas de Piedade, e conversando com a população, temos convicção de que a hora é de
Mudar com 15, pois, o povo não quer mais a continuidade do mesmo de sempre e nem trazer
de volta aqueles que já tiveram a oportunidade de governar o município e deixaram a deseja.
Nós temos uma campanha honesta, sem recursos milionários, mas com a transparência de
quem quer fazer uma gestão que marque a história de Piedade e melhore de fato a vida dos
Piedadenses.
Leia com atenção nossas propostas. Esse é o momento do eleitor saber quem tem projetos
sérios para o crescimento de nossa querida Piedade. Esse é o momento de arregaçarmos as
mangas para reconstruirmos uma cidade que ficou por muitos anos sem atenção. Vamos
priorizar a Saúde e o Emprego, mas há planos para a Educação, Habitação, Agricultura, Meio
Ambiente, Saneamento Básico, Cultura e Segurança, entre outros. Ouvimos muito o povo antes
de redigir esse Programa de Governo e ele certamente vai mudar a história de nossa cidade!
Esse programa de governo é resultado de um grande diálogo com vários cidadãos. Para tanto,
recebemos contribuições das redes sociais, realizamos reuniões, seguindo todos os protocolos
para preservar os participantes, discussões em grupos temáticos, consultas a especialistas e
profissionais das diversas áreas de atuação do município.
Todo este esforço decorre de um dos nossos mais importantes princípios: a participação
democrática e permanente da população em todos os estágios da administração da cidade.
Desde a identificação e diagnóstico dos problemas, até a elaboração de propostas pautadas na
realidade e, portanto, exequíveis, partimos da premissa de que é somente através da efetiva
participação popular que teremos êxito no enfrentamento dos graves problemas que a cidade
enfrenta e transformação em uma Piedade menos desigual e com mais oportunidades para
todos.
Aqui, deixamos evidente que é possível romper com a lógica perversa que distancia os cidadãos,
tratados desigualmente pelo poder público.
Com honestidade, seriedade e transparência, pautamos nossas propostas a partir da
centralidade do planejamento consistente, que possibilitará o equilíbrio econômico, social e
ambiental para a cidade.
Agradecemos a todos que colaboraram na elaboração deste Programa de Governo e
conclamamos a população a participar da construção da Piedade que desejamos e merecemos
para as gerações presentes e futuras.
Boa leitura!
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1) Saúde: A cidade de Piedade enfrenta grandes dificuldades no atendimento de saúde, é
comum a demora para marcar consultas, a falta de remédio e mesmo a falta/demora de
assistência de saúde em muitos bairros de nossa cidade e essa realidade tem que mudar, por
isso, propomos:

Ampliar e fortalecer a estratégia Saúde da Família, respeitando a base doutrinária e filosófica do
programa e visando uma atuação centrada na valorização da saúde;
Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos à população na rede de saúde ou em
domicílio;
Criar o programa remédio em casa à população na rede de saúde ou em domicílio;
Expandir de forma coordenada a rede de atendimento à saúde para os bairros mais distantes;
Criar o projeto ônibus da Saúde – que visitará os bairros que não tem unidade de saúde;
Agir na prevenção de epidemias através da reestruturação da Vigilância Sanitária, por meio de
ações preditivas, preventivas e curativas;
Ampliar e fortalecer o atendimento odontológico;
Criar o Programa Saúde na Escola, com objetivo de atender em serviços básicos de
oftalmologia, odontologia, nutricionista, etc;
Criar programa Saúde da Melhor Idade – Implantar projetos que visem cuidados com a terceira
idade como promover orientação e prática de atividades físicas no âmbito das UBSs, como
caminhadas, recuperação de cardíacos, hipertensos, diabéticos, isso, com a participação de
professores de educação física;
Ampliar na Saúde mental atividades com programas para Adolescentes, PCDs, idosos, Usuários
de Drogas e álcool;
Desenvolver ações integradas com municípios da Região Metropolitana de Sorocaba, visando à
melhoria do Atendimento à coletividade;
Criar um programa de formação permanente para os trabalhadores da Saúde, objetivando a
melhoria da coordenação das ações, e a prestação dos serviços de forma humanizada e com
excelente qualidade;
Investir para melhorar as condições de trabalho para os trabalhadores de saúde e também do
atendimento aos usuários de serviços de saúde;
Agir na prevenção de epidemias através da reestruturação da Vigilância Sanitária, por meio de
ações preditivas, preventivas e curativas;
Criar um programa permanente de manutenção das aparelhagens hospitalares/médicas;

3

Programa da Coligação #Tamo Junto Pra Mudar Piedade

Santa Casa- Implantar um modelo de gestão estabelecendo metas, controle de resultados de
gestão, baseados em indicadores identificados com a participação do governo, dos
trabalhadores em saúde e dos usuários;
Criar os Conselhos Gestores em cada unidade de Saúde, com a participação dos trabalhadores,
Chefia e Usuários da Unidade;
Trabalhar par regularizar os salários dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de
Combate a Endemias, conforme a Lei Federal nº 13.708/2018
Criar a Ouvidoria específica da Saúde, pois já tem a Lei Municipal 4162/2011 – Que instituiu
Ouvidoria Geral do Município;
Reativar do Raio X, no ambulatório municipal;
Criar de Farmácia de Alto Custo na Região Central;
Criar um novo posto de vacinação na região central;
Trabalhar para implantar a Lei das 30 horas para os trabalhadores da saúde em conformidade
com a legislação federal e estadual;
Reestruturar a central de vagas;
Implantar Sistema Informatizado na área da Saúde.

2 – Agricultura: Aprimorar a gestão das políticas públicas, atuando no desenvolvimento de
parceiras com setor; fortalecer o estímulo à agropecuária, o aquecimento e incentivo ao pequeno
e médio produtor rural, criar possibilidades de agregar valor ao que é produzido em nossa
cidade, com a regulação e fiscalização dos serviços vinculados ao setor, portanto para isso,
propomos:
Criar Programa de manutenção permanente dos rios, visando proteger as nascentes,
desassorear e promover o saneamento (manter a água limpa), com calendário anual das ações
e com a participação da população no controle da sua eficácia;

Reativar o banco de alimentos em parceria com os demais Bancos de Alimentos da região e
integrar com projetos de incentivo do Governo do Estado para que os alimentos que hoje são
perdidos tanto na colheita, quando no transporte possam ser reaproveitados para doação as
entidades assistenciais e ao Fundo Social da cidade;

Promover um programa permanente de proteção das águas dos rios Piedadenses, que
contribua para a reposição florestal de áreas degradadas e para o desassoreamento de rios;
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Implementar tecnologias sociais (cisternas) para captação de água da chuva, destinada ao
consumo humano e à produção de alimentos em áreas rurais do município;

Buscar parcerias com os governos Estadual e Federal na área de desenvolvimento rural;

Participar do Programa Saneamento Brasil Rural que é do Governo Federal e está sob a
responsabilidade do Ministério da Saúde, por meio da Funasa;
Ministério da Saúde, por meio da Funasa;

Promover a recuperação, manutenção e preservação das estradas rurais, com o objetivo de
facilitar o escoamento dos produtos agrícolas;

Promover a aproximação entre as universidades, ETEC, SENAR e os produtores rurais, visando
desenvolver a produção de alimentos saudáveis, o uso racional da água e técnicas sustentáveis
de manejo;

Criar o Programa Dia Na Roça – visando a Valorização da Vida Rural, mostrando para os
alunos da rede pública a importância da vida rural e proporcionar uma reflexão sobre o papel do
indivíduo do campo em nossa sociedade e mostrar a interdependência rural/urbano;

Melhorar o acompanhamento Veterinário nas propriedades rurais, melhorando a estrutura das
equipes técnicas;

Oferecer acompanhamento e suporte Agrônomo – Visitas técnica no campo para orientações
gerais de melhorias na produtividade;

Criar o “Selo de Qualidade PIEDADE”. Para produtos agrícolas que serão inseridos no comércio
e feiras livres locais, alinhados a divulgação e incentivo ao turismo rural;

Criar o “Selo de Qualidade PIEDADE”. Para produtos agrícolas que serão inseridos no comércio
e feiras livres locais, alinhados a divulgação e incentivo ao turismo rural;

Apoiar as feiras dos produtores rurais, com suporte e acompanhamento técnico e de gestão e
estímulo à realização de eventos e manifestações artísticas e culturais rurais;
5

Programa da Coligação #Tamo Junto Pra Mudar Piedade

Apoiar as feiras dos produtores rurais, com suporte e acompanhamento técnico e de gestão e
estímulo à realização de eventos e manifestações artísticas e culturais rurais;

Reorganizar o sistema municipal de segurança alimentar e nutricional, articulando a demanda à
produção local;

Fortalecer as cooperativas e associações de produtores, como espaços de organização social e
de estímulo à melhoria da gestão da produção das famílias agricultoras;

Estimular, por meio de apoio técnico, a produção de alimentos saudáveis e sem agrotóxicos –
orgânicos e agroecológicos;

Incentivar a produção e oferta de alimentos orgânicos e agroecológicos;

Estimular o desenvolvimento de projetos voltados para o turismo rural, conciliando as
potencialidades locais com a abertura de novas perspectivas econômicas para os moradores da
zona rural;

Reorganizar a Defesa Civil para Trabalhar em conjunto com a secretaria de agricultura levando
não só o atendimento para zona rural e também orientações aos seus moradores.

3 – Segurança Pública: A segurança pública deve ser vista como um conjunto amplo de ações
e nesse contexto é de fundamental importância o papel do Guarda Municipal e Polícia Militar que
por meio de suas atuações na prevenção à violência, ajudaram a resgatar e garantir um
sentimento de segurança e de tranquilidade necessários para uma convivência mais prazerosa,
capaz de estabelecer um vínculo de confiança entre a população e esses órgãos. Portanto,
propomos:
Informatização do 153;
Implantar botão do Pânico da Lei Maria da Penha;
Aumentar o efetivo da GCM Municipal de forma gradual e proporcional à população do
município e nos limites estabelecidos pela lei federal 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas
Municipais) de acordo com a situação orçamentária.
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Verificar a possibilidade de dar continuidade a processo de concurso público da GCM já em
andamento;
Formação e aperfeiçoamento dos servidores da Guarda Municipal.
Aquisição de novas viaturas e motocicletas para a Guarda Municipal, por meio de convênios
com os governos federal e estadual.
Adquirir novos e modernos equipamentos de trabalho para GGM, como pistolas automáticas,
coletes à prova de bala, etc.
Manter viaturas fixas da GCM em pontos estratégicos da cidade, priorizando locais de maior
movimentação de pessoas e de histórico de violência e vandalismo.
Manter patrulhamento ostensivo preventivo, nas principais ruas e locais públicos, visando inibir
ações criminosas, além de proporcionar maior rapidez e agilidade aos atendimentos
emergenciais.
Criar o sistema de videomonitoramento, por meio de convênios com os governos Estadual e
Federal, tanto na área urbana como na rural.
Dotar a GCM de equipamentos e efetivos que possam proteger o patrimônio ecológico, histórico,
cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e
preventivas;
Criar Projeto Cidade Segura: Organizar reuniões periódicas, nos bairros, entre as forças de
segurança e a comunidade para que juntas possam identificar e priorizar a resolução dos
problemas contemporâneos, tais como: Violência contra Mulher, Idosos, crianças e adolescente,
roubos, tráfico de drogas, etc.
O Projeto Escola Segura é a Gente que Faz – PROESEG, será efetivado através da realização
de palestras e cursos, abordando temas relacionados à questão da violência e da criminalidade
que hoje permeiam o cotidiano da maioria das cidades:
•

Curso PROERD (PM)

•

Palestras de combate ao Bullying

•

Palestras sobre crimes praticados por adolescentes, consequências para quem o
comete, a sua família e a sociedade

•

Monitoramento de viaturas nas escolas para evitar o tráfico de drogas, violência e
vandalismo;
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•

Incentivar a articulação da GCM com os órgãos municipais de políticas sociais, visando
à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município, em especial com o
conselho.

•

Criar Canil da GCM;

4 – Cultura: Garantir a pratica e incentivos de ações culturais que possibilitem melhoria da
qualidade e vida e transformação social, valorizando os talentos do nosso município, portanto,
propomos:

Avaliar as condições estruturais (espaço físico, recursos humanos e materiais) disponíveis para
o desenvolvimento de projetos culturais, envolvendo o corpo técnico dos diversos setores;

Possibilitar a qualificação do corpo técnico das áreas, por meio da realização de programas de
capacitação e valorização do funcionalismo público da cultura, visando a formação de agentes
culturais;

Elaborar um calendário cultural, privilegiando as ações culturais do município e garantindo a
inserção das diversas manifestações artísticas populares, no roteiro cultural do estado e da
região;

Elaborar uma agenda cultural, com atividades públicas e gratuitas, amplamente divulgada,
envolvendo suas diferentes manifestações (cinema, danças, artes plásticas, teatro, pintura,
folclore, música, literatura) e favorecendo o surgimento de novas linguagens;

Ocupar e valorizar espaços públicos, temporariamente ociosos, com ações culturais para a
população;
Buscar e estabelecer parcerias e convênios, visando revitalizar e recuperar o Parque Ecológico,
para que o espaço volte a ter condições de proporcionar atividades culturais, esportivas,
educacionais e de lazer à população de Piedade;

Favorecer a articulação com as políticas de cultura, educação, saúde, esporte, visando criar
uma rede de proteção social nos bairros;
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Criar o Projeto das Oficinas Culturais que serão levadas para todos os bairros/regiões com o
objetivo de torna a cidade acessível e inclusiva a todos;

Descentralizar as atividades culturais, considerando as características geográficas e
populacionais do município, favorecendo a ampliação do acesso à cultura;

Programação permanente e gratuita, atraindo e formando um público consumidor de cultura;

Adequar e oferecer o material permanente e de consumo necessários para o pleno
funcionamento dos espaços culturais;

Criar o Sistema Municipal de Cultura, um instrumento de articulação, gestão, fomento,
promoção, difusão de políticas públicas, bem como de informação e formação na área cultural
com a finalidade de estimular o desenvolvimento municipal com pleno exercício dos direitos
culturais, promovendo a economia da cultura e o aprimoramento artístico-cultural do município,
em consonância com o art. 216-A da Constituição;

Promover ações culturais e esportivas nas unidades educacionais, que assegurem a educação
integral e que permitam a abertura das unidades educacionais à comunidade;

5 – Turismo: Com Piedade pode ser um polo turístico da região e do estado de São Paulo, no
entanto, para isso é necessário desenvolver uma parceria entre os proprietários de propriedades
rurais, artesãos, comerciantes, artistas da nossa cidade e poder público que crie sinergia que
resulte na visita de turistas para prestigiar as atrações e consequentemente a melhoria da
economia da cidade. E para isso, propomos:

Estimular e incentivar Turismo Rural, o Turismo Cultural, o Turismo esportivo, Eco Turismo e o
Turismo Gastronômico no município de Piedade;

Elaborar um calendário oficial de eventos na cidade, em parceria com entidades e associações,
com foco na promoção da história, da identidade e do desenvolvimento da cidade;

Criar a FEPAG (Feira da Pequena Agroindústria), objetivando ofertar ao pequeno produtor rural
alternativas de melhoria de renda, suporte e acompanhamento técnico modernos e inovadores
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de produção e de gestão para agregar valor aos produtos, assim como no incremento do turismo
de negócios;

Fortalecer os espaços de diálogo e de participação social na definição de diretrizes e propostas
para Política Municipal de Turismo;

Rearticular o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo;

Realizar pesquisas e diagnósticos, para mapear os aspectos da história, da cultura e do meio
ambiente de Piedade, incluindo a identificação de patrimônios históricos, manifestações culturais
e espaços eco turísticos.
Propor ações e investimentos de curto, médio e longo prazo para consolidar Piedade como um
destino competitivo no turismo paulista;

Atualizar e pôr em prática o Plano Diretor do Desenvolvimento Turístico de Piedade;

Criar uma lei municipal especifica para instituir uma política de turismo que permita regulamentar
atividades, serviços, equipamentos, incentivos e demais demandas relacionadas a atuação da
gestão municipal no setor turístico.

6 - Gestão Pública: Praticar uma gestão pública sustentável, inovadora e descentralizada,
fazendo o planejamento estratégico participativo com os servidores e a população,
aperfeiçoando o modelo burocrático e implementando o modelo gerencial, para resgatar a
qualidade na prestação do serviço público esse é nosso objetivo, e para isso, propomos:

Implantar um eficiente programa de saneamento e recuperação das finanças públicas, revendo
e avaliando, detalhadamente, todos os fatores de endividamento da Prefeitura, a estrutura
administrativa e os contratos de gestão e modernizando a capacidade de arrecadação;

Realizar o mapeamento dos processos administrativos e de gestão, com o objetivo de garantir
agilidade e resolubilidade na prestação de serviços públicos;
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Praticar uma gestão pública sustentável, inovadora e descentralizada, fazendo o planejamento
estratégico participativo com os servidores e a população, aperfeiçoando o modelo burocrático e
implementando o modelo gerencial, para resgatar a qualidade na prestação do serviço público;

Valorização dos Servidores Públicos e aperfeiçoamento/criação dos planos de carreira;

Implantação do ponto Biométrico em todos os setores e departamentos com interatividade na
internet informando as movimentações de entrada e saída em tempo real;
Desenvolver Ouvidoria Municipal criada pela Lei nº 4162 de 16 de fevereiro de 2011;
Praticar a ética e o combate à corrupção por meio de auditorias estratégicas e controle interno;
Criar a inspeção rotineira para avaliar as condições de trabalho dos servidores públicos e a
qualidade dos serviços prestados a população;
Publicar todos os contratos dos serviços terceirizados, evidenciando sua transparência;
Levar os serviços públicos mais próximos do cidadão, por meio de postos avançados de
serviços nos quatro cantos da cidade:

Desconcentração do serviço público - distribuição interna de competências dentro da estrutura
jurídica já existente;
Inovar na administração de Piedade criando um modelo de gestão pública moderna e
democrática: implantando processos inovadores de gestão, no sentido de democratizar a
administração municipal, na formulação, implementação e controle popular das políticas
públicas, bem como na ampliação do atendimento nos serviços públicos;

Garantir a democratização da gestão pública, com o objetivo de garantir a qualidade e eficiência
no atendimento ao cidadão, a participação direta da população na definição dos rumos da cidade
e a transparência administrativa e financeira do município;

Prover o uso intensivo e apropriado das tecnologias de informação e de comunicação, visando
garantir modelos de gestão eficazes e democráticos, facilitando o acesso à informação e aos
serviços públicos;
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Criar uma plataforma digital, capaz de ampliar e agilizar o contato de diversos segmentos da
sociedade civil, reduzindo distâncias e aumentando a rapidez nas respostas da administração
municipal;

Fortalecer as ações administrativas e de recursos humanos e implementar uma área de
monitoramento e avaliação de políticas públicas, garantindo a eficiência e efetividade no
atendimento à população;

Criar a Controladoria Geral da Administração, que será um órgão de controle interno e de
apuração e correição de irregularidades administrativas, sem prejuízo das competências dos
demais órgãos dessa natureza e também do controle interno realizado de modo difuso. Para
inspecionar, para fins de correição, as contas de qualquer pessoa física ou jurídica, de direito
público ou de direito privado, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens
e valores públicos de responsabilidade da prefeitura.

7- Meio ambiente meio ambiente & Bem-estar animal: Trabalhar para melhorar a qualidade
de vida passa pela defesa do meio ambiente e proteção dos animais, neste sentido, propomos:

Implantar por meio de convênios e parcerias com universidades, ONGs e associações o Centro
de Proteção Animal, que terá atuação integrada com as Secretarias de Saúde, Educação e Meio
Ambiente, na formulação de políticas públicas, projetos e ações voltadas para o
acompanhamento, fiscalização e proteção animal na cidade;

Criar um Programa Municipal de castrações gratuitas, com base na renda familiar, visando o
controle de animais domésticos e abandonados;
Reorganização e melhorias no Canil Municipal, com possibilidade de parceria com ONGs;
Retomar o apoio institucional às atividades de coleta seletiva, buscando universalização dos
serviços, apoiando a divulgação os resultados e reforçando as parcerias;
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Revisar o plano de gestão e de educação ambiental do município em consonância com o
sistema de saneamento básico, buscando a preservação e conservação ambiental, elementos
estratégicos para o desenvolvimento sustentável;
Aprofundar e ampliar a coleta seletiva solidária, com inclusão social de catadores e catadoras;
Criar o Fórum Municipal para Gestão de Resíduos, envolvendo todas as ações relacionadas aos
resíduos sólidos, desde a geração até o tratamento final, com diferentes modelos de gestão. Por
exemplo: campanhas específicas de tratamento de certos tipos de resíduos, como resíduo
eletrônico, compostagem, móveis não passíveis de reciclagem, dentre outros;
Ampliar as possibilidades alternativas de coleta seletiva, levando em conta o crescimento da
cidade: sistema porta a porta, contêineres em ponto de entrega voluntária, dentre outras;
Implantar programas e projetos sociais para os(as) cooperados(as) e seus familiares,
especialmente nas áreas de saúde, assistência social, educação/qualificação e capacitação
profissional;
Otimizar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, oferecendo respostas mais rápidas
ao empreendedor;
Buscar e estabelecer parcerias e convênios, visando revitalizar e recuperar o Parque Ecológico,
para que o espaço volte a ter condições de proporcionar atividades culturais, esportivas,
educacionais e de lazer à população de Piedade;

8- Esporte:
Reforma e reativação do Centro Esportivo do Bairro Paulas e Mendes:
- Implantação da Escola Municipal de Atletismo (todos os públicos);
- Sede de Futebol Americano;
- Será utilizado no programa Esporte + Educação.
Centro de Convivência do Idoso:
- Finalizar a obra e implantar os serviços para os idosos
•

Dança, Culinária, Artesanato, Ginástica, Jogos de Raciocínio.
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Parque Ecológico:
- Revitalização e construção dos equipamentos;
- Abertura do Restaurante com deck;
- Atividades de Esporte, Cultura, Educação e Lazer;
- Será utilizado no programa Esporte + Educação
Campos de Futebol dos Bairros
- Alambrados;
- Vestiários;
- Bebedouros
- Serão utilizados no programa Esporte + Educação.
Obs.: Administração partilhada com os times de futebol/Associações
Nova Sede Administrativa para o Setor de Esporte:
- Melhorar as condições de trabalho dos funcionários;
- Tornar mais acessível e eficaz a organização do esporte na cidade;
- Dar maior visibilidade para o esporte;
Complexo de Salas de aulas de artes marciais e ginástica:
- Aumentar o número de praticantes de ginástica e de artes marciais;
- Melhorar as condições de trabalho e da prática esportiva;
- Será utilizado no programa Esporte + Educação.
Pista de Caminhada;
- Melhorar as existentes;
- Criar novas pistas nos bairros;
- Levar até elas práticas de alongamentos, ginástica especificas, etc

Pessoas com Deficiências - implantar o parque adaptado
- Para inclusão, socialização e lazer das pessoas com deficiências e seus familiares.
Melhorias Na Quadra De Grama Sintética Do Parque Da Torre

14

Programa da Coligação #Tamo Junto Pra Mudar Piedade

- Montar escolinhas e compartilhar uso com a comunidade;
- Iluminação da quadra;
- Será utilizado no programa Esporte + Educação.
Melhorias na quadra do Bairro CECAP
- Montar escolinhas e compartilhar uso com a comunidade;
- Será utilizado no programa Esporte + Educação.
Estádio Municipal
- Melhorar estrutura de apoio:
- Vestiários, estacionamento;
- Mexer no gramado e na arquibancada;
- Utilizá-lo para atividades culturais;
- Será utilizado no programa Esporte + Educação
Ginásio Central
- Equipá-lo para prática de diversos esportes;
- Montar escolinhas e compartilhar uso com a comunidade;
- Será utilizado no programa Esporte + Educação.
Pista de Skate do Parque da Torre
- Reformar e montar escolinha;
- Compartilhar o uso com a comunidade;
Piscina Municipal:
-Reformar e readequar, por meio de recursos estaduais e federais, para usos com idosos,
crianças deficientes e programas diversos.
Implantar na cidade Ciclovia
Eventos de Impacto
- Feira de esporte;
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- Etapas de campeonatos Regionais e Estaduais que tenham cobertura da grande mídia.
Praça da Juventude
-Buscar emendas/recursos do governo federal para implantação da praça da juventude.
Projeto Vida Saudável
- Programa visa à participação da população (Todas as faixas etárias) na prática de atividade
física com a orientação de monitores nas praças, pistas de caminhadas, parque ecológico,
quadras, etc.
Olimpíadas Escolares
- Competições esportivas e jogos pedagógicos entre as escolas;
Jogos Rurais
- Desenvolver atividades lúdicas para as crianças do fundamental 1 sobre a vida no campo.
Escola do Esporte
- Desenvolver as principais modalidades esportivas masculinas e femininas, por meio, das
escolinhas de esporte.
Criar o programa Esporte + Educação:
- Desenvolver atividades esportivas para as crianças da rede municipal de ensino no contra turno
escolar nos espaços esportivos/comunitários e privados cedidos por particulares da cidade.
Montar um Calendário anual do esporte para todas as modalidades com objetivo organizar
melhor as atividades da área esportiva

9- Mobilidade Urbana: O conceito de mobilidade que nos norteia preconiza que a rua seja
tratada como espaço público da cidade e, como tal, deve ser utilizado pelo maior número de
pessoas. Em outras palavras, a prioridade passa a ser o espaço coletivo, compartilhado
democraticamente com o pedestre. E neste sentido, propomos:
Atender as comunidades rurais do município, disponibilizando mobilidade e acessibilidade,
fatores importantes em relação aos entraves e à melhoria da qualidade de vida das populações
residentes nestes territórios, principalmente aos finais de semana e feriados prolongados, o que
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possibilitará uma frequência e participação maior da comunidade rural nos eventos realizados
nas áreas do centro de nossa cidade;
Aplicação de descontos aos estudantes e professores que dependam do transporte público para
a se deslocar à unidade;
Criação da Tarifa Única;
Estimular a implantação de canal de comunicação para o usuário, que possibilite, por meio de
um aplicativo do celular, saber a posição da linha de ônibus e o tempo em que ela passará no
seu ponto de embarque, sistema que também poderá ser utilizado pelos deficientes visuais;
Buscar parcerias para a implantação de paradas de ônibus com proteção adequada contra sol e
chuva e que seja confortável;
Modernizar o Terminal na área central, atendendo todos os requisitos da acessibilidade para as
pessoas com deficiências, bem como, implantação de painéis eletrônicos com informação aos
usuários sobre a identificação das linhas e o tempo de chegada ao terminal;
Garantir o direito básico das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no terminal
urbano, bem como o acesso aos ônibus por meio de pisos baixos, elevadores e espaços internos
adequados;
Aumentar o controle, fiscalização (inspeção veicular) nos veículos fretados que operam em
Piedade, principalmente no transporte de alunos universitários, para evitar acidentes;
Ampliar e aprimorar a sinalização de trânsito;
Ampliar a cobertura de placas de sinalização dos bairros, regiões e referências do município,
auxiliando na orientação dos cidadãos locais e visitantes;
Desenvolver atividades de capacitação em educação no trânsito para professores e
coordenadores da rede de ensino, com o objetivo de divulgar, junto aos alunos, os conceitos de
segurança no trânsito;
Desenvolver cursos para taxistas, transportador escolar, motoristas da empresa concessionária
do transporte público e das empresas de fretamento;
Empreender campanhas educativas, sobre os seguintes temas: respeito à faixa de pedestres;
comportamento seguro de ciclistas e motociclistas; uso da cadeira para crianças no banco
traseiro; combate à utilização do celular ao volante e uso de bebidas alcoólicas ao dirigir;
17
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Buscar parceria junto ao DER para melhorar a sinalização em vários pontos críticos das
estradas que dão acesso a cidade, com o objetivo de reduzir o número de acidentes;
Criar um programa de conservação/melhoria das estradas rurais.

10 – Habitação:
Criar Programa minha casa é possível, visando o atendimento habitacional à população de
baixa renda das regiões urbana e rural com moradias populares construídas com materiais
ecológicos;
Programa Cidade Legal: regularização de moradias e loteamentos existentes no município;
Incentivar a Criação da Cooperativa da Casa Própria – Com regras claras de funcionamento e
participação efetiva de seus cooperados;
Criar O Projeto Vivendo Melhor, visando melhorar as condições de habitabilidade das
moradias com projetos arquitetônicos básicos e cestas de materiais de construção financiadas
com juros baixos e cursos de pedreiro, eletricista, encanador, etc;
Criar programas de urbanização das áreas de risco em conjunto com os governos Federal e
Estadual objetivando a construção de conjuntos habitacionais ou melhorias habitacionais;
Estudar a possibilidade de criar o Loteamento Municipal Social– Lotes destinados à
edificação, com abertura de novas vias de circulação e modificação ou ampliação das já
existentes;
Reorganizar do setor de cadastro imobiliário do Município e adequação a legislação federal, em
especial o Estatuto da Cidade (Lei 10.257).

11- Desenvolvimento Social e Econômico
Uma das prioridades da população é o emprego e queremos enfrentar esse desafio através de
parcerias e convênios junto aos governos Estadual e Federal, Associações do comércio,
agricultura e turismo, que propiciem cursos de qualificação profissional e o encaminhamento ao
emprego conforme as necessidades do mercado de trabalho de nosso município e região. E
para isso, propomos:
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Preparar e aprimorar a formação e qualificação dos trabalhadores do nosso município, oferecer
ao munícipe uma condição digna de competir por uma vaga no mercado de trabalho em nossa
região;
Reorganizar o albergue municipal, com trabalho social de acolhimento, orientação e
recuperação do indivíduo;
Criar a Escola do trabalho: para desenvolver e aplicar cursos profissionalizantes gratuitos
reconhecidos pelo Ministério da Educação, que possibilitem uma nova oportunidade de trabalho
para cidadão, formando mão de obra qualificada que atenda a demanda da agricultura,
comércio, construção civil e turismo do nosso município e região;
Jovens – Primeiro emprego: Em parceria com a Associação Comercial (ACIP) firmar e
estabelecer apoio a AEJUPI – Associação Educacional da Juventude de Piedade (Guarda
Mirim), com melhorias nas instalações e recursos para a sua manutenção, prestigiando a
entidade que desenvolve há muitos anos um grande trabalho ao município, possibilitando mais
oportunidades aos jovens, através de cursos educacionais e o encaminhamento ao primeiro
emprego como menor aprendiz, estabelecendo critérios de avaliação como desempenho escolar
e notas dos cursos educacionais, que estimulem o jovem a dar maior importância e valorização à
escola e aos estudos;
Criar o calendário Comercial, Cultural e Turístico de Piedade: Integrar todos os segmentos
geradores de renda, emprego (comércio, indústria, artesanato, turismo rural e hotelaria),
educação e entidades religiosas, inserindo todas as classes sociais (dos jovens aos idosos)
através de uma programação de datas que possibilite uma organização anual.
Fortalecer a atuação dos CRAS na articulação intersetorial das políticas sociais;

Avaliar a necessidade de implementação de novos Centros de Referência de Assistência Social,
onde são identificadas situações de vulnerabilidade social e não há cobertura dos serviços;

Implementar conselhos gestores nos CRAS, com autonomia dos profissionais, para planejar o
atendimento local e a articulação com outras políticas sociais e a comunidade.

Implementar uma política sistemática de combate à pobreza, integrada com as demais políticas
públicas, por meio do acompanhamento de famílias e indivíduos.
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Revitalizar e humanizar os serviços de atendimento à população em situação de rua, buscando
ações de prevenção da violência e de conflitos.

Reorganizar a metodologia de atendimento à população em situação de rua no município, por
meio dos serviços do Centro Pop e da Casa Transitória, qualificando o trabalho social
desenvolvido nessas unidades, em parceria com outras políticas públicas (saúde, trabalho,
educação e assistência social), visando a criação de uma rede de proteção que possibilite o
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a saída da situação de rua.

Implementar espaços de convivência para pessoas beneficiárias dos serviços sociais, de forma
articulada com ações de prevenção e cuidados de saúde, políticas culturais e de lazer, em
parceria com escolas e entidades sociais;

Promover busca ativa para a inclusão das famílias e indivíduos nos serviços, bem como nas
políticas de transferência de renda, tais como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada,
Ação Jovem, e Renda Cidadã.

Promover a melhoria de condições de trabalho e iniciativas de valorização dos profissionais do
Sistema Único de Assistência Social, tais como investimentos na capacitação e formação
permanente.

Fornecer assessoria às instituições e entidades sociais para a elaboração de projetos de
captação e uso de recursos públicos.

Promover a estruturação de uma rede de apoio e assistência integral às mulheres, articulando
as áreas de educação, saúde, geração de emprego e renda, assistência social, habitação, justiça
e cidadania.

Implementar serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência previstos no atual Pacto
Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, promovendo a integração operacional
do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Delegacia de Defesa da Mulher, com as áreas
municipais de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, por
meio de parcerias e/ou convênios.
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Promover e realizar campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar
contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, para divulgar a Lei Maria da
Penha - e os instrumentos de proteção aos direitos das mulheres.

Garantir nos critérios de seleção aos programas sociais da Prefeitura, em especial de Habitação
e geração de trabalho e renda, a prioridade para mulheres chefes de família e às vítimas de
violência doméstica.

Garantir ações e programas específicos de políticas públicas que contribuam com o
empoderamento da população negra no mercado de trabalho.

Articular esforços, por meio da articulação de políticas públicas e do estabelecimento de
parcerias, para o enfrentamento dos índices de violência, alcoolismo, drogadição e mortalidade
de jovens, em especial da juventude negra.

12- EDUCAÇÃO:

Ampliar o acesso, garantir a permanência na escola e o desenvolvimento da Educação Integral
humanizada, por meio da gestão democrática e inovação educacional com foco em ações
culturais e esportivas como meio de interesse para a capacitação e transformação social;
Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação e construção de creches,
garantindo o contínuo crescimento da qualidade e desenvolvimento das crianças do município;

Potencializar o papel da escola e educadores no desenvolvimento social com orientações
voltadas para a segurança, trânsito, cidadania, paz social, meio ambiente, higiene, saúde e
solidariedade;

Criar o projeto educação integral, com atividades no contra turno escolar de reforço escolar,
atividades esportivas, culturais e recreativas;

Criar as Olimpíadas escolares, campeonatos entre as escolas destacando as principais matérias
e modalidades esportivas, com premiações pedagógicas para incentivos vencedores;
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Dar continuidade a parceria entre as Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal intensificando o
curso PROERD aliado a palestras preventivas voltadas ao Bullying e aos crimes praticados por
adolescentes;

Criar o Programa Dia Na Roça – visando a Valorização da Vida Rural, mostrando para os alunos
da rede pública a importância da vida rural e proporcionar uma reflexão sobre o papel do
indivíduo do campo em nossa sociedade e mostrar a interdependência rural/urbano;

13-SANEAMENTO BÁSICO: Ações efetivas nesta área são indispensáveis para a manutenção
da saúde humana. A implantação dos sistemas públicos de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e destino adequado do lixo traz uma rápida e sensível melhoria na saúde
e qualidade de vida de uma população.
Ampliar e melhorar as redes água e de esgoto, evitando incidentes graves como a
contaminação do solo e águas do município, prevenindo contra possíveis epidemias à
população;
Melhorar e ampliar as galerias de águas pluviais, evitando incidentes graves como enchentes
nos períodos chuvosos;
Melhorar os serviços nas áreas mananciais do município, mantendo a sustentabilidade
ambiental;
Criar um programa de orientação ao pequeno agricultor para questões de saneamento básico e
melhorar a fiscalização nas grandes propriedades;
Buscar parcerias com cidades vizinhas, visando a implantação da unidade geradora de energia
a partir do lixo urbano e hospitalar por pirólise (decomposição química pelo calor na ausência de
oxigênio), iniciativa que possibilita a extinção dos lixões e aterros sanitários;
Efetuar revisão total nos sistemas de captação, tratamento, reservação e distribuição de água
de abastecimento; sistemas de coleta e de tratamento de esgotos sanitários; sistemas de
limpeza urbana, coleta, transbordo, tratamento e destinação final de resíduos sólidos
(recuperação de materiais e energia).
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14 – IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: Hoje, população idosa de piedade conta com
aproximadamente 12 mil cidadãos, que vêm seus direitos sendo deixado de lado e por
consequência sua qualidade de vida vai se deteriorando, se faz necessário corrigir essa situação
e valorizar nossos idosos, para isso propomos:
Finalizar o Centro de Convivência do Idoso e articular parceria com a sociedade para utilizar
espaços públicos e privados para o atendimento da pessoa idosa, com profissionais
especializados.
Ampliar as internações e visitas domiciliares para atendimento multiprofissional a pacientes
idosos com mobilidade prejudicada.
Criar formas de Atendimento para agilizar, nos serviços da saúde, a atenção básica,
especialidades e exames complementares às pessoas idosas.
Implantar um protocolo de trabalho, nos diferentes serviços de atendimento direto da
administração municipal, que garanta o tratamento humanizado, o acolhimento e os cuidados
individualizados à pessoa idosa.
Investir na formação continuada dos profissionais que atuam junto à pessoa idosa.
Capacitar o cuidador informal, com profissionais que trabalham nessa área, no sentido de
qualificar seu desempenho e facilitar a comunicação com a pessoa idosa.
Criar projetos de atividades físicas, direcionadas à população idosa nos bairros.
Promover ações de combate à violência contra o idoso com atendimento multiprofissional.
Promover programas educacionais para o acesso da população idosa à educação, com
adequação de currículos, metodologias e material didático, incluindo a oferta de atividades
formativas voltadas às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos,
objetivando a integração do idoso à vida moderna.
Acessibilidade às pessoas com deficiências aos estabelecimentos de saúde, e de seu
adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados;
Promover ações eficazes que propiciem a inserção no mercado de trabalho, nos setores
públicos e privados, de pessoas com deficiências;
Garantir acessibilidade das pessoas com deficiência aos eventos municipais oferecidos, assim
como a biblioteca, serviços de turismos, praças e parques.
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15 – COMUNICAÇÃO E INTERNET:

Dialogar com as operadoras para: Instalação de novas torres (Urbana e Rural) de sinal celular,
visando ampliar e dar qualidade no serviço de telefonia móvel muita falho hoje em nossa cidade
Ampliar a prestação dos serviços de utilidade pública, visando a segurança e bem-estar da
nossa população;
Melhorar as sinalizações e identificações de placas de transito, logradouros (ruas e avenidas) e
bairros da zona Rural e Urbana;
Melhorar e ampliar a rede de iluminação pública nos bairros da zona Rural e Urbana;
Propiciar Rede de internet gratuita (Wi-Fi) nas áreas centrais da cidade.

Expediente: (colocar o nome de quem participou até agora)

Piedade, setembro de 2020.

24

Programa da Coligação #Tamo Junto Pra Mudar Piedade

