PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
DIRETÓRIO DE PIRACICABA
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O PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT APRESENTA SEUS
CANDIDATOS PARA PREFEITURA DE PIRACICABA: CAROLINA ANGELELLI E
GIOVANNI BERTAZZONI

Carolina Angelelli, 40 anos, natural de Piracicaba mãe do João Vitor Angelelli Mendes e da
Alice Angelelli Mendes.
Graduada em Direito, com especialização em Comunicação. Trabalhou no Serviço Público
com assessoria técnica na Prefeitura Municipal de Rio das Pedras-SP. Trabalhou na
multinacional Arcor do Brasil Ltda. no Departamento de Recursos Humanos e no
Departamento Jurídico.
Na cidade de Rio das Pedras, foi diretora de seu próprio jornal impresso chamado ‘O
Contexto’ e na cidade de Piracicaba foi diretora de seu próprio jornal digital chamado ‘Portal
Contexto’.
Desde jovem integrou os movimentos estudantis e milita em causas sociais. Foi presidente
do Conselho da Mulher de Piracicaba e atualmente é conselheira licenciada.
Desde 2018 é jornalista do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba, São
Pedro e Região.
Possui vasta experiência nas áreas de Relações Humanas, Direito e Administração Pública.
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Giovanni José Osmir Bertazzoni, 40 anos, natural de Piracicaba, praticante de diversas
atividades esportivas. Graduado em Direito, advogado inscrito na Ordem dos Advogados
do Brasil desde 2007.
Desde sua inscrição na OAB atuou como advogado em diversas entidades e empresas de
Piracicaba e região. Atuou também como Assessor Jurídico no Serviço Municipal de Água
e Esgoto de Rio das Pedras-SP (SAAE).
A partir de agosto de 2014, passou a exercer cargo efetivo de Procurador Jurídico na
Câmara Municipal da cidade de Charqueada-SP e mantém escritório profissional na cidade
de Piracicaba. Possui vasta experiência nas áreas de Direito Coletivo do Trabalho e em
especial no Direito Público, inclusive atuando na Organização Internacional do Trabalho em
Genebra na Suíça.

3

“Envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. Nós,
cristãos, não podemos nos fazer de Pilatos e lavar as mãos. Não
podemos! Devemos nos envolver na política porque a política é
uma das formas mais elevadas da caridade, porque ela procura o
bem comum.”
Papa Francisco
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A mulher na política
O sistema patriarcal que regia a política até a conquista do voto feminino deixou marcas e
ainda reverbera na sociedade atual.
Mesmo sendo maioria no eleitorado e existindo uma lei de cotas para cargos públicos, as
mulheres ainda enfrentam dificuldades para assumir cargos eletivos.
As mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro, contudo o número de candidatas e
eleitas é completamente desproporcional a esse dado.
Atualmente representamos 15% dos parlamentares no Congresso Nacional (Câmara dos
Deputados e Senado) e 14% dos vereadores eleitos nas Câmaras Municipais do Brasil.
Em relação ao Poder Executivo, apenas 12% dos municípios é liderado por mulheres e
somente um estado possui uma governadora.
Além disso, dentre os 38 presidentes empossados no Brasil figura apenas uma mulher,
que, inclusive, sofreu um processo de impeachment e não terminou seu segundo mandato.
Em relação à posição do Brasil no ranking internacional de participação da mulher na
política, a situação também é bem preocupante: Na Câmara dos Deputados em 192 países,
o Brasil se encontra na 152ª posição.
Ainda no quesito de representatividade feminina na Câmara, se compararmos o Brasil a os
outros países da América Latina, a surpresa é ainda maior: o país está em 19º lugar entre
20 países que compõem a região, ficando à frente somente do Haiti.
Para revertermos esta situação e garantirmos maior participação da mulher na política é
necessário conscientizá-las e ajudá-las a ocupar o espaço que lhes é de direito.
A mulher pode e deve exercer seu direito de candidatar-se e de ser eleita, trabalhando em
prol de sua cidade, estado e país.
Garantir que todos tenham acesso a seus direitos é um dever de todo e qualquer cidadão,
independentemente de seu gênero.
Vou trabalhar para combater os estereótipos de que o que governo não ouve a população;
os serviços públicos são morosos; o Governo é muito fechado; o Governo está
tecnologicamente atrasado e que o Governo não sabe inovar.
Como prefeita de Piracicaba, metade dos cargos de confiança que indicarei será composto
por mulheres. Pretendo permear todas as questões de segurança Pública com relação a
violência contra a mulher e permearemos todas as questões de saúde pública com relação
a saúde pública materno e infantil.
Preciso apoiar a mulher trabalhadora e preciso de creches e escolas em tempo integral
essa será a experiência que eu quero levar.
Carolina Angelelli
Vice-Presidente do PDT de Piracicaba
Candidata a Prefeita
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NOSSOS 12 EIXOS ESTRATÉGICOS PARA PIRACICABA

1. GESTÃO PÚBLICA & GOVERNANÇA COLABORATIVA
2. DESENVOLVIMENTO HUMANO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3. SEGURANÇA PÚBLICA
4. SAÚDE PÚBLICA
5. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
6. CULTURA E TURISMO
7. ESPORTE E LAZER
8. MEIO AMBIENTE
9. DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
10. OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO,
INFRAESTRUTURA & SERVIÇOS URBANOS
11. MOBILIDADE URBANA
12. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
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O PDT (Partido Democrático Trabalhista) de Piracicaba presenta Diretrizes para o
seu Programa Municipal de Desenvolvimento com ênfase ao total respeito a legislação e,
em plena consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição
do Estado de São Paulo e Lei Orgânica do Município de Piracicaba.
Faz-se mister destacar que não se trata somente de um documento que contempla
detalhes dos 12 (doze) eixos que transformarão Piracicaba. Concentramos neste Projeto
Municipal de Desenvolvimento as propostas que alinharão nossas condutas e servirão de
base para o debate público com as questões técnicas pertinentes.
Nesta direção, queremos implementar muitos debates com a sociedade
piracicabana, ouvindo seus clamores e, junto com estes promovendo nossas ações,
visando ao desenvolvimento local e regional.
Temos que conviver com a importância de Piracicaba para o desenvolvimento
Regional e Estadual, onde somam-se vinte e seis municípios com uma população total de
um milhão e meio de habitantes, sendo quatrocentos e nove mil habitantes somente em
Piracicaba.
Na visão de Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, João
Herrmann Neto e outros ícones da gestão dinamizada de Gestão Pública e Governança
Colaborativa; Desenvolvimento Humano, Inclusão e Assistência Social; Segurança Pública;
Saúde Pública; Educação de Qualidade; Turismo e Cultura; Esportes e Lazer; Meio
Ambiente e Sustentabilidade; Desenvolvimento Econômico; Obras, Urbanismo, Habitação,
Infraestrutura e Serviços Urbanos; Mobilidade Urbana e Inovações Tecnológicas.
Temos que cuidar do futuro de nossas crianças, cuidar dos nossos aposentados e
pensionistas e tonar nossa cidade atrativa para novas indústrias e investimentos que
reduzirão a desigualdade social para oferecer mais oportunidades para todos.
Vale ressaltar que este não se trata de um documento finalizado, mas um Plano de
Propostas que servirão de base para o debate público, para que assim tenhamos
fundamentos para implantar as que forem mais necessárias e viáveis, tendo em vista suas
prioridades, impacto socioeconômico e recursos financeiros.
Além disso, será promovido o diálogo com todos os piracicabanos, visando ao
desenvolvimento local e regional.

José Osmir Bertazzoni
Presidente do PDT de Piracicaba
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RELATO HISTÓRICO
Piracicaba se projetou brilhante no início do século XXI mantendo um
desempenho satisfatório na economia e em seu desenvolvimento e em algumas
implantações de políticas públicas, dando ênfase a sustentabilidade ambiental e
infraestrutura urbana. Para que Piracicaba atinja um grau de eficiência mais amplo e
objetivo se faz necessário a implementação de políticas de transparência e um olhar mais
profundo aos vazios urbanos provocados por ampliação das áreas apenas objetivando a
especulação imobiliária e abandonando-se o homem do campo, principalmente as
pequenas propriedades rurais tradicionais.
A Rede Pública de Piracicaba é composta por diversificados equipamentos
públicos, como: Postos de Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde, SAMU,
Zoonoses, Escolas de Educação infantil e Fundamental, Teatros, complexos culturais e
esportivos, Engenho Central, Casa do Povoador, Museu Prudente de Moraes, Museu da
Água, Casarão do Turismo, Parque da Rua do Porto, Zoológico, Aquário, Elevador
Panorâmico, Centros Comunitários, Varejões dentre outros serviços administrados pelos
servidores públicos que prestam serviços de excelências a população.

CARTA DE APRESENTAÇÃO
É com muito orgulho que o PDT protagonista da “História Nacional
Desenvolvimentista” construído com o legado de Getúlio Vargas e com a ousadia na
construção de uma Educação de qualidade de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Uma história
que em todo o seu trajeto desde 1930 não depositou qualquer mácula de corrupção em 90
anos de idealismo patriótico, uma História que se conta com orgulho.
Para retomar o PDT de Piracicaba apresentaremos para os nossos cidadãos os 12
eixos do nosso Programa Municipal de Desenvolvimento da candidatura de Carolina
Angelelli para Prefeita e Giovanni Bertazzoni como Vice-prefeito da cidade de Piracicaba
que é voltado ao desenvolvimento, empregabilidade e tolerância zero a qualquer tipo de
corrupção.
Piracicaba é um município de médio porte e de fundamental importância para o
desenvolvimento da Zona Noroeste do Estado de São Paulo, região em que se configura
como município polo. Com mais de 400 mil habitantes, Piracicaba desenvolveu-se
rapidamente, tornando-se a principal cidade da região e atraindo outras cidades.
Este Plano apresenta os projetos, programas e propostas para governar Piracicaba
nos próximos quatro anos, mostrando como a cidade vai se desenvolver baseado em 12
Eixos de Estratégias: Gestão Pública e Governança Colaborativa; Desenvolvimento
Humano, Inclusão e Assistência Social; Segurança Pública; Saúde Pública; Educação de
Qualidade; Turismo e Cultura; Esportes e Lazer; Meio Ambiente e Sustentabilidade;
Desenvolvimento Econômico; Obras, Urbanismo, Habitação, Infraestrutura e Serviços
Urbanos; Mobilidade Urbana e Inovações Tecnológicas.
Cada Eixo de Estratégia apresenta propostas e soluções para as principais
dificuldades que nossa cidade enfrenta e propostas de governo para sanar problemas de
menor e maior complexidade. Nosso Governo visa resultados, para que a população possa
8

receber obras e benefícios em tempo mais curto possível, e iniciar um ciclo de competência
política e administrativa para realizar ações pelos que mais precisam.
Este Programa pretende construir uma Piracicaba de referência em todos os setores,
apresentando uma concepção de cidade evoluída e inclusiva, com propostas e soluções
que debateremos com todos os piracicabanos durante as eleições e que construiremos com
a força de todos, de forma democrática no governo. Piracicaba precisa de mais resultados,
e os piracicabanos querem sempre mais.
O compromisso de Carolina Angelelli é contribuir, com o apoio do Governo do
Estado, nas ações de combate à violência e na promoção da paz, com a geração de mais
emprego, e com saúde e educação pública de qualidade.
Piracicaba merece respeito, merece ainda mais. A verdade, a honestidade, a ética,
o diálogo com a população serão as bases do governo de Carolina Angelelli, que vai
trabalhar forte para garantir qualidade de vida e mais futuro para nossa gente. Um governo
com as melhores propostas e eficiência para realizar, competente e de resultados, com as
pessoas em primeiro lugar. Piracicaba vive um momento de inovação e superação. Tempo
de reconhecer que muito foi feito, mas que ainda existem grandes desafios pela frente. É
tempo de manter o que está dando certo e realizar as mudanças que precisam ser feitas.
Oferecer capacitação e qualificação profissional. Facilitar a vinda de novas indústrias
e prestadores de serviço para gerar mais emprego e renda para o povo são nossos
compromissos. Queremos uma saúde pública de qualidade e cada vez mais próxima da
população, e que principalmente respeite as pessoas.
Uma saúde com mais médicos, enfermeiros e dentistas, garantir mais remédios,
além de abrir os postos de saúde também à noite. Na educação, nossa prioridade é
melhorar a qualidade do ensino, com inovações tecnológicas e com a implantação de
centros profissionalizantes, mais escolas em tempo integral e mais creches.
Desenvolver ações e obras que garantam um ambiente sustentável e mais agradável
para viver, com saneamento básico eficiente e água para a população. Proteger os
piracicabanos e melhorar a mobilidade urbana.
Também temos novas ideias para fortalecer a cultura local, valorizar as juventudes,
as mulheres, os idosos e LGBTQI+, especialmente as que mais precisam.
A cidade deseja uma prefeita sensível, corajosa e determinada para enfrentar
desafios. Uma mulher que entende dos problemas de todos. Ser gestor em uma cidade que
movimenta um orçamento de R$ 1.880.212.200,00, englobando órgãos da administração
direta e indireta sendo que na administração direta estão: a Câmara de Vereadores de
Piracicaba; a Procuradoria Geral; a Guarda Civil e as Secretarias Municipais. E na
administração indireta estão: EMDHAP e as autarquias SEMAE; FUMEP; IPASP e IPPLAP.
É hora de unir forças convocando Carolina Angelelli e Giovanni Bertazzoni com o
incondicional apoio do PDT de Ciro Gomes e Carlos Lupi, para oferecerem seus nomes
como candidatos e, sempre, fundamentalmente com a participação efetiva população.
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É hora de combater a violência. Proteger a vida e garantir mais futuro para o nosso
povo. Mais segurança, educação, saúde e emprego, dialogando com a população para
ouvir o que cada um tem a dizer é que vamos dar um salto rumo ao futuro.
Para o Progresso com Disciplina, Transparência, Audácia, Inteligência e Trabalho.
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DIRETRIZES PARA UMA PIRACICABA AINDA MELHOR
INOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA

Nosso Governo visa resultados, para que a população possa receber obras e
benefícios em tempo mais curto possível e inicie um ciclo de competência política e
administrativa. Temos que realizar ações para todos e, principalmente, para os que mais
precisam.
O objetivo do nosso programa é construir uma Piracicaba de referência em todos
os setores, apresentando uma concepção de cidade evoluída e inclusiva, com propostas e
soluções que debateremos com todos os atores sociais durante as eleições e que
construiremos com a força de todos, de forma democrática no governo. Piracicaba precisa
de mais resultados, e os piracicabanos querem sempre mais.
Dentro dos nossos 12 Eixos de Estratégias: Gestão Pública e Governança
Colaborativa; Desenvolvimento Humano, Inclusão e Assistência Social; Segurança Pública;
Saúde Pública; Educação de Qualidade; Turismo e Cultura; Esportes e Lazer; Meio
Ambiente e Sustentabilidade; Desenvolvimento Econômico; Obras, Urbanismo, Habitação,
Infraestrutura e Serviços Urbanos; Mobilidade Urbana e Inovações Tecnológicas.
Em nossa história sempre fomos referência: somos modelo e o PDT de Piracicaba
buscará sempre o diálogo para construção de políticas efetivas para Piracicaba podemos
nos espelhar na gestão eficiente do Estado do Ceará, e no exemplo de gestão completa da
cidade de Sobral – CE, que é referência internacional e possui 82 das 100 melhores escolas
públicas do Brasil.
Nossa missão fundamental é aproveitar as redes sociais existentes e completar com
outras que se farão necessárias, visando melhorar cada vez mais o atendimento da
administração pública e garantindo a transparência necessária para estimular a confiança
dos cidadãos.
Vamos estabelecer novas técnicas para aperfeiçoar esses serviços especiais
implementando de novas tecnologias, dinamizando e aperfeiçoando o atendimento ao
público o que é de vital importância para o crescimento da cidade.
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Outro ponto de suma importância é rever as matrizes energéticas e reduzir gastos
com iluminação pública usando das novas tecnologias é uma missão fundamental e
importante para colocar Piracicaba na vanguarda que sempre a acompanhou. Luiz de
Queiroz foi um visionário, eletrificou Piracicaba dando-lhe a condição da segunda cidade a
implantar iluminação pública no Brasil e passados os anos nada mais foi realizado para
avançarmos nesse pioneirismo.
Eletricidade pode ser gerada por meios mais econômicos ao município e este
projeto será nossa primeira missão na administração do município.
Criar mecanismos para geração de emprego e renda é fundamental e com
urgência Piracicaba, outro ponto que irá fomentar as iniciativas locais é a criação do SIM Sistema de Inspeção Municipal - que será responsável pelo controle e inspeção sanitária
em nossa cidade, reduzindo a burocracia e dando oportunidades aos pequenos produtores
rurais, açougues e indústrias alimentícias de se instalarem em nossa cidade, aproveitando
nossa vocação e explorando nosso vasto território.
O SIM respeitará as normas sanitárias e dará oportunidade para os produtores
regulamentarem e comercializarem seus produtos de gêneros alimentícios de maneira
legalizada. Os produtores pagarão seus tributos ao município e essa iniciativa trará mais
recursos financeiros para nossa Piracicaba.
Saúde, Educação, Segurança Pública são metas que exigem, por si,
aperfeiçoamentos. Assim seguiremos nossa missão e, se o povo piracicabano nos
oportunizar com o mandato, em quatro anos além de auditar todos os contratos, criaremos
mecanismos de fiscalização popular para priorizarmos a transparência administrativa e a
gestão dinâmica e efetivamente pública. Transformaremos nossa cidade em um campo de
evolução e desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento humano, com a ajuda de
Deus.
O PDT sempre irá reforçar a sua principal bandeira que é a Educação. Precisamos
salvar as nossas crianças, o ano de 2020 e a pandemia do COVID-19 nos mostrou o quão
frágil é a implantação tecnológica dentro do ensino público e reforçou a necessidade tanto
de trazer para a educação municipal mecanismos de inclusão digital, com o uso de
ferramentas como computadores e tablets nos planos pedagógicos. Além disso quanto
mostrou o quão é indispensável uma política de permanente formação e capacitação dos
professores e profissionais da educação. Dentro da pasta da Educação, o PDT pretende
aumentar a compra de produtos e insumos para a Merenda Escolar de produtores locais, a
fim de oferecer ainda mais qualidade nutritiva, e fomentar a economia local.
A saúde da qualidade é essencial para qualquer sociedade, e em Piracicaba um dos
pontos chaves da atuação do Partido Trabalhista será de regularizar e atualizar os espaços
públicos de saúde. E principalmente realizar a integração das informações dos sistemas de
forma digital. Essa iniciativa representará maior agilidade no processo de agendamento e
de atendimento da sociedade. E com esses dados sendo cadastrados no sistema
Piracicaba tende a receber um maior repasse para a pasta da saúde oriundo do Governo
Federal.
O PDT é o exemplo de esquerda propositiva e entendemos a necessidade da
participação e de parcerias com a iniciativa privada para melhorarmos nossos
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desempenhos e tudo será feito com total transparência. Revisão dos contratos, auditorias
e fiscalizações serão feitas permanentemente para garantir o cumprimento de todas as
ações das PPI e, também, mediremos a satisfação dos piracicabanos com plebiscitos e
consultas populares.
Sobre recursos hídricos e o problema recorrente de falta d’agua visamos fazer
estações elevação de água, aumento de caixa de água, bombeamentos, encanamentos
devem ser substituídos.
O Desemprego é o maior desafio dos prefeitos e gestores nos próximos anos,
estamos vivendo uma nova revolução do trabalho com um novo conceito de trabalho e das
organizações trabalhistas. Um gestor precisa se atualizar e se comprometer com o
progresso e O PDT luta contra a precarização do trabalho.
Para incentivar ainda mais o consumo e a geração de emprego e renda local, o PDT
tem por intenção a criação de uma moeda própria de circulação somente em Piracicaba.
A nível de gestão interna o plano visa integrar a comunicação e o sistema de
secretarias a fim de facilitar os atendimentos e eliminar a morosidade nas demandas. Em
consonância visa-se a criação de uma Secretaria de Gestão de Recursos Humanos com a
intenção de elaborar um plano de carreira e fazer a gestão dos servidores públicos que são
a sustentação do município e precisam deste olhar zeloso.
Outro ponto que gerará recursos para os cofres públicos é a revisão nos contratos
da Zona Azul. Nossos objetivos são: a transparência na operação contratual, aumentar o
repasse arrecadado para nossa cidade e contar com a participação dos comerciantes, da
PM, GCM e Semuttran.
Pensando na integração das policiais e da Guarda que é responsável pela segurança
pública, a proposta dirige integração das ações entre as polícias e pretende informatizar e
dar o poder de inteligência com bancos de dados que sejam alimentados pelos Guardas
Civis a fim de que quem conhece o território integre e alimente.
Como ponto crucial para melhorar o atendimento da população: PDT irá
descentralizar os serviços públicos e o atendimento da população com a criação de
subprefeituras. A proposta discorre sobre criar quatro Centros de Atendimentos
Descentralizados ao Cidadão que seriam as 4 subprefeituras nas regiões norte, sul, leste e
oeste e com serviços que atendam as demandas que os cidadãos, podendo estarem
alocadas nos postos de atendimento do SEMAE. Isso descentraliza a cidade, diminui a
emissão de poluentes, desafoga o trânsito e traz mais facilidades e menos stress para
todos.
Precisamos fortalecer também a participação popular nas políticas públicas,
aumentando o número de Conselhos Municipais e aumentando o número de plebiscitos e
audiências públicas.
Caminhar para o Progresso com Disciplina, Transparência, Audácia, Inteligência e
Trabalho serão as bases do governo do Partido Democrático Trabalhista em Piracicaba.
Temos as melhores propostas e eficiência para realizá-las. Temos compromisso com nossa
gente em primeiro lugar.
14

EIXOS DE ESTRATÉGIAS

GESTÃO PÚBLICA & GOVERNANÇA COLABORATIVA
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PARA A GESTÃO PÚBLICA COLABORATIVA

Ostenta, portanto, indicadores altos de qualidade de vida. Porém é igualmente visível de
que o Governo Municipal tem muito a se desenvolver no quesito eficiência bem como no quesito
da qualidade dos serviços públicos, que hoje, segundo os relatos da população, deixam muito
à desejar, ao que o município tem potencial para ser.
Na mesma ótica, seguimos atentos com os atrasos na reformulação de leis que
compõem o ordenamento jurídico municipal e que demandam reformas urgentes, pois não
conseguem viabilizar o adequado enfrentamento da corrupção.
SOMOS CONHECEDORES: Das necessidades de realizar uma grande evolução
em de Gestão Pública e Governança, orientados pelos Propósitos do PDT de Piracicaba,
para que possamos superar os tremendos desafios que afligem nossa população.
DEFENDEMOS: Buscarmos conhecimento das melhores práticas nacionais de
cidades do mesmo porte de Piracicaba, as quais, por ventura estejam mais adiantadas do
que o nosso município no campo das Inovações Tecnológicas, buscarmos orientações de
especialistas, cujo histórico, reconhecidamente, sejam autoridades em assuntos que
possam ser incorporados na governança de Piracicaba com as melhores práticas
internacionais de Gestão Pública, Governança e experiências brasileiras e internacionais
de medidas contra a corrupção, materializadas na iniciativa OGP (Aliança para Governo
Aberto) em nível subnacional, as quais tem obtido êxitos surpreendentes no incremento da
eficiência das administrações públicas ao redor do mundo.
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COMPROMISSOS: Estabelecer elevados níveis de transparência e racionalidade ao
grau máximo no campo da Gestão Pública e Administração Municipal, apresentando metas
que fazem parte desta proposta, com foco numa profunda Reforma Administrativa e de
Plano de Carreiras e na racionalização da força de trabalho da Administração Municipal.
Tudo devidamente contemplado por um conjunto de ideias e propostas totalmente
construídas e fundamentadas em Valores Humanos, em especial pela consciência do
“servir”, que visam "inspirar as ações corretas" da futura Prefeitura e das Autarquias da
Cidade.
Governo Aberto, um pacto pela transparência administrativa
Visando um Governo eficiente e serviços públicos de qualidade, o PDT de Piracicaba
está propondo a seguinte matriz:

16

GOVERNO ABERTO: Pretendemos firmar com todas as instâncias da
sociedade uma Aliança para Governo Aberto (Open Government Partnership - OGP), não
estaremos renovando nestas medidas, apenas articulando parcerias intersetoriais em favor
da ética, da transparência pública ativa e da gestão participativa. Aqui serão desenhadas
pelos participantes as fases de construção da Cidade mais Transparente do Brasil:
1. Na elaboração de novos projetos e na revisão dos projetos em andamento,
optaremos pela participação democrática com Consultas Públicas e amplas discussões;
2. Acolhimento de mecanismos que sejam viabilizados de Políticas, de Sistemas
e/ou Planos;
3. Execução dos Projetos e seus Planos de Ação;
4. Avaliação, Monitoramento e retroalimentação de melhorias contínuas.
1.002. APRIMORAMENTO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO: Propor ao
Poder Legislativo, a revisão, atualização e o aprimoramento de alguns dispositivos legais
da LOM (Lei Orgânica Municipal) que se encontram em desacordo com a legislação federal
atualmente vigente. Propor, na forma da lei, alteração da Lei Orgânica do Município,
reduzindo o número de vereadores dos atuais 23 (dezenove) para 19 (dezenove) cadeiras
a partir da legislatura de 2025, com a correspondente redução dos cargos comissionados,
reduzindo despesas e cortando gastos a fim de transferir os recursos necessários para
áreas e serviços mais precários e urgentes.
1.003. REFORMA ADMINISTRATIVA: Reestruturar administrativamente as
secretarias, órgãos e departamentos da prefeitura visando eliminar ou reduzir cargos
supérfluos, cortar despesas inúteis, reduzir níveis hierárquicos e dar maior eficiência e
efetividade às ações do governo. Na nova estrutura a Gestão Pública terá foco especial na
valorização dos Servidores Públicos de carreira, com implantação de plano de cargos e
salários e aproveitamento do maior número de servidores capacitados para cargos do 1º
escalão na administração municipal.
1.004. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL CONTRA A CORRUPÇÃO: Novo
arcabouço jurídico-legal. Em linha com a Legislação Federal e as normas da cidade de São
Paulo de Legislações Anticorrupção, em especial a Lei Federal No. 12.846 de 01 de agosto
de 2013. Além dos mesmos princípios, das mesmas diretrizes e dos mesmos objetivos, na
legislação municipal serão abordados os temas de controle no uso de veículos, serviços de
telecomunicações, gastos com publicidade e propaganda, gastos com viagens e diárias,
sistema de comparação de preços e obrigatoriedade na divulgação de agendas oficiais
1.005. CARTÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNÍCIPE: Criar o Cadastro
Cidadão Digital que unificará todos os usuários de serviços públicos municipais e permitirá
a digitalização de muitos processos e procedimentos.
1.006. REALIZAR UMA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR DIRETRIZES:
Implementar a Gestão Processual por Diretrizes na administração municipal, legislando,
criando manuais e informatizando os procedimentos públicos municipais.
1.007. NOVA POLÍTICA MUNICIPAL DE AUDITORIAS CONTÍNUAS: Em
observância ao Princípio Constitucional de Legalidade, estabelecer uma Política Municipal
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e um Sistema Municipal de Auditorias Públicas, com metas com Calendários para início,
fim e ciclos de repetição das seguintes Auditorias Cidadãs:
❊ Dívida Pública Municipal;
❊ Ciclos Orçamentários;
❊ Contas Públicas anuais;
❊ Folha de Pagamentos;
❊ Contratos Administrativos;
❊ Processos Licitatórios.
Deve ser produzido um MANUAL para todos os cidadãos acompanharem os
processos e ações bem como seus resultados.
1.008. CRIAR A ESCOLA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA: Criar, em
parceria com Universidade(s), a FUMEP – Fundação Municipal de Ensino (Escola Municipal
de Administração Pública), responsável pela capacitação permanente dos funcionários
municipais e agentes públicos, com cursos sob demanda, voltados para a atualização
permanente dos colaboradores e modernização das práticas de gestão, sendo que os
cursos e certificações seriam responsáveis, além do tempo de serviço e da execução, pela
progressão formativa dentro do Plano de Carreiras e Funções dos servidores municipais,
sempre em torno da temática de Governo Aberto em parcerias com a ENAP (Escola
Nacional de Administração Pública) e a CGU (Controladoria Geral da União). Fica também
sob responsabilidade da FUMEP os treinamentos necessários para a efetiva
implementação da LAI (Lei de Acesso a Informação) no município, sobre Educação Fiscal,
e sobre a criação da “Escola de Dados”, um grupo de trabalho focado em Dados Abertos.
1.009. IMPLEMENTAR NOVOS CÓDIGOS MUNICIPAIS DE ÉTICA PÚBLICA:
Implementar através de Lei Municipal, o Novo Código de Ética e Condutas Funcionais, para
todos os cargos do funcionalismo público municipal, sendo que esse código deverá ser
amplamente debatido com toda a sociedade e divulgado no município. Os marcos legais
estão contidos nos Decretos Federais nº. 1.171/1994 e nº. 4081/2002.
1.010. CRIAR O MANUAL DE FORTALECIMENTO DA INTEGRIDADE
PÚBLICA: Publicar anualmente em formato digital aberto (E-book) no Portal da Prefeitura
o Manual de Fortalecimento da Integridade Pública Municipal e enviar a todos os cidadãos
que se cadastrarem para que recebam em seu E-mail o referido documento.
1.011. MAPEAMENTO DE RISCOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:
Implementar a metodologia do Governo Federal (CGU) sobre mapeamento de riscos de
corrupção, para o nível municipal.
1.012. INSTITUIR CAPACITAÇÕES AOS SERVIDORES SOBRE GOVERNO
ABERTO: No formato de Capacitação Continuada, realizar cursos semestrais para
Conselheiros, Educadores, Agentes Políticos, Funcionários Públicos, Gestores Públicos,
Lideranças e a Sociedade Civil, com Oficinas de Integridade e todos os materiais
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apostilados da Controladoria Geral da União (CGU) sobre os temas de Governo Aberto e
Participação Social.
1.013. FORTALECER A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS:
Reestruturar totalmente o funcionamento de todos os Conselhos Municipais setoriais,
modernizando seus regimentos, democratizando o processo eletivo e fortalecendo e
ampliando a autonomia de suas atuações. Em seguida, será apresentado um cronograma
de cursos (formações, treinamentos, capacitações) com metas de inscritos e avaliação de
aprendizagem para que em todos os Conselhos possam atuar pessoas altamente
capacitadas e engajadas no exercício da cidadania.
1.014. CONSOLIDAR UM PACOTE DE LEIS MUNICIPAIS DE
TRANSPARÊNCIA: Formular a adaptação das NOVAS MEDIDAS contra a corrupção da
Organização Transparência Internacional para o nível subnacional:
33 novas legislações para o âmbito do Município, contendo:
1. Sistema Municipal de Controle Social e Integridade Pública;
2. Conselho Municipal de Transparência;
3. Prevenção de corrupção nas contratações públicas;
4. Democracia popular;
5. Processo legislativo participativo;
6. Política Municipal (Lei Municipal) de Dados Abertos;
7. Regulamentação e aperfeiçoamento da Lei de Acesso à Informação;
8. Desburocratização do Município;
9. Conteúdos Curriculares Anticorrupção nas escolas municipais;
10. Seguros de contratos públicos (“performance bonds”);
11. Transparência do beneficiário final;
12. Transparência e critérios de seleção de Secretários Municipais;
13. Transparência e processo seletivo para cargos em comissão;
14. Ficha Limpa para Servidores Públicos Municipais;
15. Lei Orgânica do Município;
16. Criação da Controladoria Geral do Município;
17. Programa de Prevenção da Corrupção na Gestão Municipal;
18. Sistema de Declaração de Bens e Direitos dos Servidores Públicos
Municipais;
19. Auditoria patrimonial aleatória de agentes públicos municipais;
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20. Gestão de informações para detecção de corrupção de funcionários públicos
municipais;
21. Auditoria da Prefeitura sobre governança de Autarquias e Fundações
Municipais;
22. Exigência de “compliance” em grandes licitações;
23. Incentivo a programas de integridade na Lei Anticorrupção;
24. Aperfeiçoamento da Cooperação Jurídica Internacional junto aos
Consulados;
25. Equipes Inter secretariais Conjuntas de Investigação;
26. Pedidos de explicação de riqueza incompatível;
27. Melhorias nos acordos de leniência nas Leis Anticorrupção e de Improbidade;
28. Criar gatilho de eficiência para atingir a duração razoável do processo;
29. Imprimir maior celeridade ao sistema recursal municipal;
30. Imprimir maior celeridade ao processamento de Ações de Improbidade
Administrativa;
31. Rastreamento de bens;
32. Transparência Municipal - Base Referência Lei Federal Complementar No.
131/2009; 33. Padrões de Qualidade do SIAFEM - Base Referência Decreto Federal nº.
7.185/2010;
33. Implantação da LAI Municipal (Lei de Transparência Administrativa) - Base
Referência Lei Federal nº. 12.527/2011.
1.015.
REDEFINIR
AS
COMPETÊNCIAS
MUNICIPAIS
SOBRE
TRANSPARÊNCIA: Baseados no modelo das Novas Portarias Inter secretariais SP No.
03/2014, publicar o documento de modo a definir responsabilidades e competências dos
órgãos municipais incumbidos da implementação da Nova Política Municipal de
Transparência Ativa.
1.016. REVER A REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO
MUNICIPAL: Reformular o Decreto Municipal que regulamenta a Lei Federal de Acesso à
Informação Nº12.527/2011, dando-lhe mais efetividade e celeridade; via “benchmark" dos
melhores Decretos subnacionais e suas melhores práticas.
1.017. CRIAR E DISTRIBUIR O GUIA PRÁTICO DA LAI: Produção digital e
distribuição por E-mail aos cidadãos interessados (cadastrados) do Guia Prático da Lei de
Acesso a Informação Municipal, publicitando massivamente seu conteúdo.
1.018. IMPLEMENTAR O OBSERVATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA ATIVA:
Realizar um acordo de cooperação técnica com o Observatório Social do Brasil e com os
observatórios de transparência de nossa cidade no intuito de ampliar o monitoramento das
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políticas públicas no nível municipal, contendo todos os indicadores da cidade, inclusive e
especialmente dos níveis de transparência de cada órgão.
1.019. ANUÁRIO MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS: Publicar,
de acordo com a Lei de Acesso à Informação, todas as informações contábeis,
orçamentárias e financeiras do nível municipal.
1.020. APRIMORAR O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO: Veículo institucional
de publicação dos atos da Administração Pública Municipal, o DOE Municipal publicará
sempre, além de outros conteúdos obrigatórios: todos os calendários de todas as reuniões
de todos os Conselhos de Políticas Públicas Municipais, com horário e local, todos os
Editais de Licitações, Datas, Prazos e Ações Municipais, além dos Cronogramas de
Atividades da Administração Pública.
1.021. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO: Instituir a Política Municipal de Gestão de Patrimônio da Cidade e implementar
o Sistema de Documentação e Inventário Público Municipal em todas as unidades, criando
livros físicos e digitais de operações prediais padronizados e tornando público anualmente
na internet, em formato de dados abertos, o patrimônio de cada unidade tanto de bens
públicos móveis quanto imóveis. O Inventário de Bens Móveis por Unidade e Imóveis será
publicado anualmente.
1.022. NOVO PLANO DE COMUNICAÇÃO ATIVA DA GESTÃO FINANCEIRA:
Contendo os seguintes Dados Abertos Descentralizados: informações do SIAFI/ SIAFEM,
saídas orçamentárias e financeiras, gastos empenhados, pagamentos executados, dados
enviados à Secretaria do Tesouro Nacional, captações de recursos via Convênios,
Informações Tributárias, Dados Fiscais atualizados, Execuções Orçamentárias
(infográficos), Transferências Legais de Recursos, Posições Financeiras, Balanços
Patrimoniais, Plano de Contas, Arrecadações de Impostos e Taxas, Rubricas em Execução
do PPA, Novas Dotações Orçamentárias (eventuais), Programação de Fluxo de Caixa,
Despesas e Desembolsos semanais, Incrementos de renda ou patrimoniais.
1.023. VIABILIZAR A PUBLICAÇÃO DOS 203 ÍTENS DE OBRIGAÇÃO: Em
linha com todas as Legislações sobre Transparência vigente no país, publicar a
integralidade da Escala Brasil Transparente (EBT/CGU), contendo inclusive e
especialmente os 203 (DUZENTOS E TRÊS) itens de obrigação que devem, por exigência
do Ordenamento Jurídico, serem publicadas, no que couber ao âmbito municipal.
1.024. CRIAR A LEI MUNICIPAL DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS:
Aprovar e Implementar Projeto de Lei Municipal que cria a Política de Proteção e Defesa
dos Direitos dos Usuários dos Serviços Públicos da Administração Municipal.
1.025. IMPLANTAR A GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED):
Formular e implementar, de acordo com as melhores práticas a Política Municipal de
Gestão Eletrônica de Documentos (GED), como política pública permanente.
1.026. ARTICULAR A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE METAS: Criar a Lei
Municipal do Programa de Metas, observado o prazo de 90 dias.
1.027. ESTABELECER OS ÍNDICES E INDICADORES DE EFETIVIDADE
MUNICIPAL: Instituir e publicitar por meio de Lei Municipal, o Programa Municipal de
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Avaliação 360° de Compliance a Accountability, visando o aprimoramento da qualidade dos
serviços públicos prestados à população, contendo os respectivos Indicadores de
Desempenho e Indicadores de Qualidade dos Serviços Públicos prestados à população.
1.029. ADAPTAR A CIDADE ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE
CONTABILIDADE PÚBLICA: Estabelecer um Termo de Cooperação Técnica para adaptar
as Normas Municipais de Contabilidade Pública às Normas Internacionais de Contabilidade
para o Setor Público publicadas pelo IPSAS / IFAC / IFRS da ONU.
1.030. IMPLEMENTAR O MANUAL MUNICIPAL DE CONFORMIDADE DE
NORMAS: Contendo as Normas Obrigatórias para que cada órgão / gestor público seja
CERTIFICADO pela observância ou não das regras de Transparência à serem cumpridas.
O documento digital também conterá a Metodologia de Fiscalização para o devido
cumprimento das instruções Normativas emitidas pela Prefeitura Municipal, sendo certo que
o mesmo deverá ficar disponível em formato aberto na internet bem como ser
disponibilizado por E-mail para todos os cidadãos interessados que se cadastrarem para
receber o referido Ebook.
1.031. PUBLICAR MENSALMENTE O RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS: Regulamentado mediante Lei Municipal, todos os órgãos da Administração
Pública Municipal (direta e indireta) passarão a publicar mensalmente o seu relatório de
atividades, contendo indicadores, metas e resultados. Também será MANUALIZADO, no
nível municipal, um Sistema / Programa fixo de emissão de Relatórios Mensais de
Prestação de Contas para todas as Secretarias e Departamentos, contendo indicadores de
metas de qualidade a serem atingidos numa linha do tempo, indicadores de níveis de
transparência e indicadores de sustentabilidade.
1.032. CRIAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: Com nova
regulação, a Controladoria Geral do Município vinculará uma nova estrutura organizacional
e receberá novas atribuições: as atividades de ouvidoria, corregedoria, controle interno e
do setor de integridade, prevenção e combate à corrupção, ampliando serviços,
informatizando processos e qualificando o atendimento ao cidadão. Já existem 05 (cinco)
manuais digitais com guias de implementação desse serviço público. Com essas novas
atribuições a Controladoria Geral do Município deixa o papel passivo de atuação e se torna
ativa.
1.033. CRIAR O SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO: Criar e
implementar o Sistema Municipal de Controle Interno, formado por Controladoria Geral do
Município, Ouvidoria, Corregedoria Municipal, todas abertas, com atendimento
multiplataforma, processos e despachos digitais. O Tribunal de Contas da União possui os
critérios gerais dos países para esse sistema e o Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo (TCE/ES) tem um Manual pronto sobre esse sistema.
1.034. APROVAR O PLANO MUNICIPAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA
INTERNA: Criar e implementar por Decreto Municipal o Plano Anual de Atividades de
Auditorias Internas (PL.AN.AT.AU.I) com normas atualizadas, procedimentos digitais e
novas metas crescentes de controle e eficiência em sintonia com a Política Municipal de
Auditorias Participativas.
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1.035. DIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO NECESSÁRIA NA
PREFEITURA: Seguindo critérios técnicos consolidados nas normas e os fatores
estatísticos incidentes na complexidade das diferentes atividades dos setores e
departamentos da Administração Pública Municipal, dimensionar corretamente a força de
trabalho necessária para construir um Governo mais eficiente e que consiga prestar
serviços públicos de melhor qualidade.
1.036. PUBLICAR A AUDITORIA ANUAL DE PESSOAL E FOLHA DE
PAGAMENTOS: Instaurar um processo permanente de auditoria cidadã de pessoal a fim
de readequar e redimensionar a alocação de funcionários públicos concursados reduzindo
ao máximo o número de contratados/nomeados/comissionados, enxugando a Folha de
Pagamentos e eliminando os desvios de função em todas as secretarias e departamentos
da cidade. Os Manuais Locais Municipais deverão estar publicados no Portal Municipal e
serão enviados semestralmente aos cidadãos interessados.
1.037. MONITORAR A EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DOS SERVIDORES: Criar
e implementar por via de Decreto Municipal (vide SP Decreto Municipal No. 53.929 SISPATRI) uma metodologia de acompanhamento da evolução patrimonial dos
funcionários e agentes públicos contendo inclusive a apresentação obrigatória da
declaração anual de bens junto à Receita Federal. Nos casos em que for detectado algo
estranho, instaura-se imediatamente uma sindicância patrimonial.
1.038. REVISAR O SISTEMA E FORMAS DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS: Remodelar, de acordo com as melhores práticas internacionais,
todos os procedimentos do Processo Administrativo Municipal, de acordo com o Decreto
Federal No. 9.784/1999 focando principalmente em casos de enriquecimento ilícito e atos
de improbidade administrativa.
1.039. CRIAR MANUAIS E PUBLICAR AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNO
ABERTO: Publicar anualmente no site e via e-mail, o E-book de Governo Aberto Municipal
contendo os dados, avanços, retrocessos e um balanço geral da implementação do Plano
Municipal de Governo Aberto.
1.040. PUBLICAR COM FREQÜÊNCIA O MANUAL DIGITAL DE OUVIDORIA:
Publicar anualmente no site e mensalmente via E-mail e Redes Sociais o Manual de
Orientações Gerais para Atendimento em Ouvidoria ao cidadão, incluindo formulários
digitais para apresentação de reclamações, E-mails de contato de todos os Secretários
Municipais, telefones dos departamentos, endereços para eventual comparecimento
presencial, além do site e do aplicativo para celulares. Em todos os materiais e plataformas,
deve constar um procedimento padronizado de pós-atendimento em formato de manual.
1.045. PROTOCOLOS DA OUVIDORIA DIGITAL: Em formato de dados
abertos, os Protocolos Digitais da Ouvidoria serão atualizados de modo público, contendo
Número, assunto, prazo e todos serão ordenados pelo Núcleo de Triagem de Denúncias e
Reclamações.
1.041.
FORMALIZAR
OS
COMPROMISSOS
DE
DESEMPENHO
INSTITUCIONAL: Assinar publicamente e divulgar na Internet (Portal e por E-mail) a
obrigatoriedade de celebração de Compromisso de Desempenho Institucional celebrado
entre a Administração Pública Municipal e as demais Entidades.
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1.042. MAPEAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS:
Realizar controle de qualidade e entabular Termos de Ajustes para os casos de
necessidade de melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à população.
1.043. CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO
SOCIAL: Instituir o CMTPS e à partir desse Novo Conselho, elaborar democraticamente a
Nova Política Municipal de Participação Social, o novo Sistema Municipal de Participação
Social, o Plano Municipal de Participação Social, o Programa Municipal de Capacitação de
Conselheiros, o Índice Municipal de Transparência e o "Participatório Social" de Piracicaba,
como Foro de Cidadania e Controle Social, onde todos os Conselhos Municipais se reúnem;
tudo em linha com o Decreto Federal Nº 8.243, de 23 de maio de 2014, que institui a Política
Nacional de Participação Social e Sistema Nacional de Participação Social, os quais visam
fortalecer a cultura de participação social, adaptados ao âmbito municipal.
1.044. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL:
Através de Lei Municipal, instituir a Política Municipal de Participação e Controle Social
visando o empoderamento dos cidadãos e o engajamento cívico, bem como fomentar a
mobilização social de todos (as).
1.045. CRIAR O SISTEMA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL: Articular
a criação, mediante Decreto Municipal do Sistema Municipal de Participação Social, onde
atuarão todos os Conselhos Municipais necessários ao fortalecimento dos processos de
Democracia Participativa, controle social e engajamento cívico, contendo as seguintes
mudanças:
a) Novos Estatutos e Regimentos Internos de todos os Conselhos Municipais,
com a descrição detalhada de suas Composições, Atribuições, bem como quais os órgãos
e instâncias serão instituídos em cada Conselho e ainda as formas de participação e
funcionamento em cada um deles;
b) Novos Sistemas Eletivos de Acesso democráticos e transparentes;
c) Os Editais para as Eleições serão publicados com pelo menos 30 (trinta)
dias antes do pleito, com ampla divulgação pelo Portal, Mídias Sociais e enviados no
formato de Transparência Ativa por E-mail aos cidadãos que se cadastrarem
espontaneamente;
d) Publicação obrigatória em Portal Oficial da Prefeitura, até o dia 31 de
dezembro do presente ano, do Calendário Anual de Reuniões do ano seguinte, contendo
a periodicidades, datas, locais, horários, rotatividade e os Planejamentos das Pautas;
e) Os Planejamentos de Pautas das Reuniões Ordinárias deverão ser
obrigatoriamente publicados no mesmo local com 05 (cinco) dias de antecedência;
f) As Reuniões Extraordinárias obedecerão aos mesmos procedimentos das
demais reuniões ordinárias, exceto pelo prazo que restará reduzido para 48 (quarenta e
oito) horas;
g) Todas as Atas de Reuniões, tanto ordinárias quanto extraordinárias, serão
obrigatoriamente publicadas em até 07 (sete) dias após a realização da reunião; tudo em
conformidade com o Decreto Federal No. 8243, de 23 de maio de 2014 (atualização de
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todos os processos e procedimentos); além de um Banco Digital de Legislações sobre
Participação Social disponível à cidade.
1.045. APROVAR O PLANO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL: Enviar
para a Câmara e aprovar o Plano Municipal de Participação e Controle Social, que, dentre
outros aprimoramentos, viabilizará o recurso de rastreabilidade nos serviços solicitados à
prefeitura por meio dos “despachos digitais” com o objetivo de ser a Política Pública do
setor por 10 (dez) anos.
1.046. DISTRIBUIR EM LARGA ESCALA A CARTILHA DIGITAL DO
CIDADÃO FISCAL: Proposta baseada no Programa OLHO VIVO NO DINHEIRO PÚBLICO
da CGU, que servirá como orientações completas sobre como os cidadãos podem participar
efetivamente do Governo Aberto Municipal, exercendo seu poder de controle social.
1.051. SALA DO CIDADÃO FISCAL: Criar junto aos Centros Digitais o “Atende
Fácil Municipal” ou “Sala do Cidadão Fiscal”, que disponibilizará em software livre e dados
abertos, consultas agregadas sobre: controle do almoxarifado central, pedidos por serviços
urbanos, atendimentos do SAMU, licitações e contratos administrativos, processos e
despachos digitais, empresas por CEP, controles de frequências funcionais, folha de
pagamento, dentre outros.
1.052. CENTRO DE OPERAÇÕES URBANAS E SALA DE SITUAÇÃO: Criar
em ambiente próximo ao Centro Cívico o Centro Digital de Operações Municipais e a Sala
de Situações com Sistemas Digitais e Equipamentos de Controle destinados à gestão
integrada de todos os serviços públicos municipais; 24 horas por dia. Nesse local será feito
o monitoramento das condições urbanas no município em “Visão 360 graus”, sendo o
acompanhamento realizado pelos servidores da Defesa Civil Municipal, Corpo de
Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal
de Segurança. Além disso o novo sistema integrará as imagens de câmeras particulares e
de condomínios instaladas pela cidade.
1.053. IMPLEMENTAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DEMOCRACIA
DIRETA: Criar o projeto “Piracicaba participa”, que visa premiar as melhores ideias e
sugestões para melhorar a experiência de se viver ou trabalhar na cidade, medindo
regularmente a satisfação dos cidadãos (clientes/usuários) com os Serviços Públicos
prestados.
1.054. REALIZAR SEMINÁRIOS DE ALTO NÍVEL SOBRE GOVERNO
ABERTO: Criar um Seminário Anual Público para trazer em grande evento anotado no
Calendário Oficial da cidade, sobre a temática de Transparência, Cidadania, Participação
Social, Políticas Públicas e Governos Abertos. Observou-se a necessidade de aprofundar
o conhecimento da cidade sobre a Lei Federal No. 4.320, de 17 de março de 1064 (Lei das
Finanças Públicas e Lei de Responsabilidade Fiscal.
1.055.
REALIZAR
ANUALMENTE
O
FÓRUM
MUNICIPAL
INTERCONSELHOS: Realizar anualmente um amplo debate sobre a atividade voluntária
de Participação, Controle Social e Engajamento Cívico reunindo todos os Conselhos
Municipais de Políticas Setoriais ativos, no intuito de disseminar boas práticas.
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1.056. REALIZAR AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE PARTICIPAÇÃO
SOCIAL: Realizar anualmente as Conferências Municipais de Participação Social,
congregando todos os Conselhos Municipais num amplo processo de troca de experiências
e melhoria de práticas, processos e procedimentos cujo objetivo principal seja o de
fortalecer a participação social dos cidadãos nos destinos do município.
1.057. CRIAR O OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DAS DESPESAS PÚBLICAS:
Monitoramento Cidadão das quantidades de gastos e da Qualidade dos investimentos feitos
pela Administração Pública Municipal.
1.058. COMITÊ EXECUTIVO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA DIGITAL:
Formar via Portaria um Novo Comitê Executivo Municipal de Transparência Digital, que
funcionará como o Gestor da Política Setorial de Transparência Digital, com regimento
interno, moderno e efetivo.
1.059. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA DIGITAL:
Estabelecer uma Nova Política Municipal de Governança Digital através de uma Plano
Plurianual de 04 (quatro) anos, que contenha a Nova Estratégia de Governança Digital do
município, regida pelas premissas de Dados Abertos e construção democrática,
colaborativa e participativa, nos moldes do Decreto Federal No. 8.638.
1.060. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO:
Formular e Implementar uma Política Municipal de Gestão da Informação através de um
Plano Plurianual de 04 (quatro) anos, regida pelas premissas de Dados Abertos e
construção democrática, colaborativa e participativa.
1.061. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: Celebrar um Acordo de
Cooperação Técnica para que todos os serviços digitais municipais sejam orientados pelos
Protocolos de melhores práticas internacionais.
1.062. INCUBADORA DE STARTUP: Estruturar e dar apoio/suporte para
Startups Públicas de Software Livre, posicionado dentro da Secretaria Municipal de
Trabalho e Renda, um departamento responsável pelo desenvolvimento do Projeto LYNUX
OPEN PROJECT bem como do novo Portal Municipal que será construído com código
aberto e softwares públicos.
1.063. DIGITALIZAR O CATÁLOGO MUNICIPAL DE LEIS (DECRETOS E
ATOS): Revisar todas as leis municipais, modernizando e atualizando o ordenamento
Jurídico local e publicar na internet a nova Consolidação Legislativa Municipal, nos mesmos
moldes da Casa Civil do Governo Federal.
1.064. IMPLEMENTAR SISTEMA DE PROCESSOS E DESPACHOS DIGITAIS:
Para agilizar consultas públicas via digital e principalmente despachos digitais, à fim de dar
eficiência ao Sistema de Gestão Municipal.
1.065. REALIZAR WEBINARS DE GABINETE ABERTO: Viabilizar
tecnicamente a infraestrutura e plataformas para o “Programa Gabinete Aberto” para
eventos entre o novo gestor, a imprensa e população por meio de novas tecnologias
digitais.
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1.066. CICLOS ORÇAMENTÁRIOS ABERTOS: Em conformidade com os
Planos de Ação de OGP brasileiros, assegurar a ampla participação social das
comunidades em toda a construção do processo de desenho dos ciclos orçamentários.
1.068. PUBLICAR O MANUAL TÉCNICO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL: Criar e distribuir anualmente, por força de lei, aos cidadãos que tenham seus
E-mails e Certificados Digitais cadastrados.
1.069. PUBLICAR O MANUAL TÉCNICO DO ORÇAMENTO PÚBLICO
MUNICIPAL: Distribuído anualmente, por força de lei, aos cidadãos que tenham seus Emails e Certificados Digitais cadastrados.
1.070. PUBLICAR AS CARTILHAS DE CICLOS DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA: Revisar todos os instrumentos institucionais públicos de planejamento
municipal criando o PPA (Plano Plurianual Participativo), uma nova LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias), nova LOA (Lei Orçamentária Anual) e viabilizando na cidade os modernos
processos de Orçamento Participativo descentralizado (programático e funcional).
1.071. PUBLICAR OS RELATÓRIOS MUNICIPAIS DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
Distribuído
diariamente,
semanalmente,
quinzenalmente,
mensalmente, semestralmente e anualmente, o Gasto Público será publicado na
perspectiva dos Bairros (Gasto Público no Bairro).
1.072. CRIAR O SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIAS PARTICIPATIVAS:
Em conformidade com os Planos de Ação de OGP brasileiros, especialmente no campo da
Contabilidade Pública.
1.073. REVISAR TODOS OS CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PREFEITURA:
Determinar uma Auditoria Cidadã de todos os Contratos Públicos Municipais, bem como de
todos os convênios firmados pela Prefeitura.
1.074. DAR PUBLICIDADE A TODOS OS CONVÊNIOS E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS: Tornar público por meio do Portal da Transparência e em formato de
Dados Abertos, todos os Contratos Administrativos Municipais celebrados pela prefeitura,
bem como todos os documentos preliminares da fase interna (Termos de Referências,
Justificativas, Projetos Básicos e Memoriais Descritivos), assim como o texto na íntegra dos
Processos Licitatórios, Editais, Medições de Obras (reformas ou novas) e entregáveis;
ampliando assim o controle social das ações de governo.
1.075. PRIORIZAR AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NAS COMPRAS
PÚBLICAS: Como modalidade preferencial para as Compras Governamentais, quando
permitido e/ou autorizado pela Legislação.
1.076.
APERFEIÇOAR
OS
PROCESSOS
DE
LICITAÇÕES
GOVERNAMENTAIS: Aprimorar os processos de licitação do governo municipal,
transmitindo-os por Internet ao vivo, à fim que a população acompanhe como acontece na
prática, os processos de compras públicas.
1.077. PRIORIZAR OS PREGÕES ELETRÔNICOS NAS COMPRAS
PÚBLICAS: Em sintonia com o Decreto Federal No. 5.450/2005, sendo que as atas e
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reuniões serão transmitidos ao vivo pelas Redes Sociais, e ficarão disponíveis no Portal da
Transparência.
1.078.
LEGISLAR
SOBRE
AS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
ANTICORRUPÇÃO: Adotar em todos os contratos da administração pública municipal a
cláusula anticorrupção a fim de exigir Integridade e/ou agilizar rescisões com empresas
envolvidas em práticas ilegais.
1.079. LEGISLAR SOBRE A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS: Criar
por intermédio de Lei Municipal com base na Lei Federal Nº12.846/2013, um Cadastro, para
o fortalecimento do controle social de todas as empresas (pessoas jurídicas) que celebrem
contratos junto à municipalidade.
1.080. DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS: Criado para
perseguir novas fontes de financiamento de projetos, inclusive com recursos internacionais
e viabilizar as transferências legais de recursos, abrir um departamento especializado em
captação de recursos.
1.081. ADOTAR A POLÍTICA DE COMPRAS DIGITAIS SUSTENTÁVEIS: Que
discipline as licitações sustentáveis para a aquisição de bens, contratação de serviços ou
obras pela Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, permitindo a
adoção de critérios ambientalmente corretos, socialmente justos e economicamente
viáveis, composto por um novo sistema digital e um Software Robô capaz de fazer e exibir
com clareza a comparação de preços de similares praticados, através do Sistema
COMPRAS-NET, especialmente focalizado nas Atas de Registro de Preços Nacionais.
1.082. SOFTWARE LIVRE PARA A GESTÃO DE CONTRATOS E
CONVÊNIOS: Implantar como política pública a escolha de campo de trabalho
preferencialmente para o Software Livre à fim de melhorar o acompanhamento e a
prestação de contas com Transparência, de todas as Transferências Legais recebidas pelo
Município.
1.083. PUBLICIZAR O MANUAL MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONTRATOS:
Distribuído regularmente, o Novo Manual Municipal de Gestão de Contratos
Administrativos, será o orientador das Compras Municipais, onde os órgãos de controle
interno e externo terão mais capacidade de fiscalização, medindo e comparando preços de
produtos e serviços similares ou medindo o andamento da execução de reformas e obras
novas.
1.084. REALIZAR CURSOS VIRTUAIS SOBRE FRAUDES EM COMPRAS
PÚBLICAS: Viabilizar mensalmente para todos os funcionários o curso com conteúdo
produzido pela CGU sobre como evitar fraudes em compras públicas.
1.085. PUBLICIZAR O CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES:
Viabilizar e Disponibilizar no Portal da Transparência, o Cadastro Municipal de
Fornecedores de todas as pessoas físicas e jurídicas que fornecem bens e/ou serviços à
municipalidade.
1.086. PUBLICIZAR O CADASTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS PRÓ-ÉTICA:
Viabilizar e Disponibilizar no Portal da Transparência, o Cadastro Municipal de Empresas
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Pró-Ética para fortalecer as pessoas jurídicas que prezam pelo novo modelo de negócios
do século XXI.
1.087. PUBLICIZAR O CADASTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS PROBIDAS
DE LICITAR: Viabilizar e Disponibilizar no Portal da Transparência o Cadastro Municipal
de empresas impedidas de licitar com a Administração Pública Municipal.
1.088. BANCO DE PREÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
Criar em modelo digital o Banco de Preços da Administração Pública Municipal, informando
via Portal da Transparência, os valores pagos por produtos, bens e serviços atualmente e
nos últimos 8 anos, comparando inclusive com os preços pagos por administrações da
Região e cidades similares.
1.090. UNIFICAR SERVIÇOS DE TELEFONIA DA PREFEITURA EM VOIP:
Promover a Unificação dos Serviços de Telefonia Móvel e Fixa operadora de telefonia para
plataforma VOIP. Além do potencial de economia da ordem de milhões de reais,
estabelecemos como metas de redução em relação às despesas atuais, torna mais fácil a
gestão dos contratos para a administração, quando comparado o modelo com as
contratações individuais.
1.091. PROGRAMA PIRACICABA SEM PAPEL: A Secretaria Municipal de
Governo, IPPLAP e a Secretaria Municipal de Administração irão coordenar a eliminação
de todos os trâmites de documentos e impressões de papéis a partir de 2021. O objetivo é
desburocratizar e melhorar a gestão pública municipal e todos os documentos seguirão sua
tramitação pelo sistema de gestão da Prefeitura. Os processos iniciados em papel seguirão
sua tramitação normal/atual até o arquivamento. Para o futuro não será mais possível
cadastrar ou autuar novos processos pelo modo antigo. Cada servidor terá uma senha, um
login e um Certificado Digital para acessar os processos, cujos documentos serão
padronizados com as respectivas assinaturas digitais. Além disso, diminuir custos de
impressão e transporte de documentos é outra meta do programa.

29

DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREMISSAS DE ATENÇÃO: As pessoas se convenceram que eleger um
representante ou um administrador público é uma prática obrigatória e ligada a certos
fanatismos políticos e a prática persistente do “assistencialismo eleitoreiro” é a maior
preocupação do PDT de Piracicaba quando o tema é a Assistência Social, compreendida
num contexto de Inclusão para o Desenvolvimento Humano de forma integral. Mesmo
sendo uma das cidades mais ricas do Brasil, as sucessivas administrações municipais não
conseguiram debelar desafios elementares como as submoradias, diante do expressivo
orçamento público do qual dispuseram. Segundo nosso diagnóstico, também as enchentes
e alagamentos na área central do município, nas avenidas e nos bairros foram um tanto
quanto negligenciados ao longo de décadas.
SOMOS CONHECEDORES: Para que a Assistência Social e a Inclusão no âmbito
municipal funcionem bem, estamos convencidos de que será necessário primeiramente
calcular a força de trabalho de servidores públicos e preencher os quadros incompletos das
equipes multidisciplinares responsáveis pelos atendimentos e pela prestação dos serviços
públicos assistenciais em todas as frentes. Acreditamos que somente assim, completando
as equipes, melhorando os processos e estabelecendo indicadores e metas de qualidade
para os serviços públicos prestados.
DEFENDEMOS: Prioritariamente, o PDT de PIRACICABA acolhe o conceito de
DIGNIDADE HUMANA, sabendo que ele só será efetivo se pudermos capacitar de modo
constante os profissionais de Assistência Social que atuam para o governo municipal.
COMPROMISSOS: No contexto de muitas outras propostas e decisões, colocamos
como objetivo a garantia da SEGURANÇA ALIMENTAR através do programa de alimentos
para todos. Concentrar esforços para ampliar as verbas de subvenção que são
encaminhadas às entidades assistenciais no município, adotando critérios claros que
eliminem o sentimento generalizado de injustiça.
2.001. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS: Instituir a Política
Municipal de Direitos Humanos, considerando as diretrizes contidas na Declaração
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Universal dos Direitos do Homem, da ONU (Organização das Nações Unidas) a fim de
assegurar a observação dos Direitos Essenciais da Pessoa Humana (crianças,
adolescentes, negros, pessoas com deficiência, mulheres, indígenas, refugiados,
quilombolas, sem-teto, idosos, ciganos, população itinerante, minorias de credo, raça ou
etnia, comunidades LGBTI e outras, além daquelas em outras condições sociais e
econômicas; incluindo todos os extratos sociais historicamente excluídos ou com seus
direitos negados).
2.002. REMODELAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Instituir a
Política Municipal de Assistência Social, reorganizando os projetos municipais de Inclusão
e adequando as ações às diretrizes da L.O.A.S. (Lei Orgânica da Assistência Social), em
vigência no Brasil à fim de garantir a observação dos Direitos Básicos da Pessoa Humana.
2.003. REVISAR O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Revisar o Plano
Municipal de Assistência Social, ajustando-o corretamente ao SUAS (Sistema Único de
Assistência Social), fazendo cumprir todos os seus dispositivos e descentralizando suas
atividades e melhorando a qualidade dos serviços.
2.004. PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: Instituir
a Política Municipal de Inclusão Social e Integração das Pessoas com Deficiência, em
formato aplicado de rede, de acordo com a Lei Federal 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa
com Deficiência), em todos os seus dispositivos articulando os esforços assistenciais de
todas as entidades presentes na cidade.
2.005. FORTALECER A ATUAÇÃO LEGAL DOS CONSELHOS TUTELARES: Fortalecer
a atuação dos Conselhos Tutelares, bem como dos CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social) e do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência
Social) equipando melhor as unidades e disponibilizando equipes completas de
profissionais necessários à prestação de serviços sociais com qualidade.
2.006. HUMANIZAR O ACOLHIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA:
Implementar um Programa Municipal Integrado de Acolhimento Humanizado para assistir
pessoas em situação em rua.
2.007. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR: Instituir a
Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, auditando e aprimorando a
distribuição de alimentos, a fim de eliminar as distorções e/ou privilégios indevidos.
2.008. PARCERIAS: Criar um Acordo de Cooperação Técnica para a implementação do
Programa Municipal de Atenção Integral à Primeiríssima Infância, que abrange capacitação
de agentes públicos municipais em programas voltados ao cuidado integral para com as
crianças da cidade, utilizando como referência os indicadores e parâmetros do UNICEF.
2.009. APRIMORAR OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS CENTROS DE TERCEIRA
IDADE: Implementar a Política Municipal de Atenção à Pessoa Idosa: ampliando a gama
de serviços oferecidos à essa faixa etária expressiva na cidade. Incluindo novos Projetos
de Inclusão Social voltados para a população da Melhor Idade, com atividades adequadas
ao perfil dos participantes.
2.010. REGULAMENTAR O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO: Regulamentar para uma
total TRANSPARÊNCIA ATIVA, os recursos do Fundo Municipal do Idoso, conferindo
possibilidade de melhorar a gestão financeira, desde a captação até a destinação dos
recursos no setor.
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2.011. REGULAMENTAR O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:
Regulamentar com total TRANSPARÊNCIA ATIVA, os recursos do Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente, conferindo possibilidade de melhorar a gestão financeira, desde
a captação até a destinação dos recursos no setor.
2.012. CONSTRUIR A CASA DIA DO IDOSO: Com projeto que crie melhores condições
de desenvolvimento motor, relacional e de saúde, construir o projeto "Casa Dia do Idoso”,
para apoiar os cidadãos em situação de vulnerabilidade familiar.
2.013. REMODELAR O PROGRAMA “AGENTE SÊNIOR”: Promover o fortalecimento do
programa, ampliando a participação dos munícipes de Terceira Idade nas diversas
atividades e serviços públicos nos quais eles podem cooperar mediante transferência de
benefícios.
2.014. REMODELAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE JUVENTUDE: Instituir a Política
Municipal de Juventude com sete frentes prioritárias:
a) Atendimento a carências básicas de jovens em famílias vulneráveis;
b) Programas de saúde voltados ao público jovem (prevenção de ISTs);
c) atendimento psicológico para aspectos emocionais e comportamentais;
d) cursos profissionalizantes em parceria com SESI-SENAI e SESC-SENAC;
e) formação cultural para desenvolvimento de senso crítico, consumo de bens culturais e
expressão cultural própria;
f) Ações de esportes e lazer em campeonatos municipais e Jogos Escolares.
2.015. CRIAR O PROGRAMA “AGENTE JOVEM CONECTADO”: Promover programas
para ampliar a participação dos munícipes jovens nas diversas atividades e serviços
públicos nos quais os mesmos podem cooperar mediante transferência de conhecimentos
e informações com ênfase na comunicação por redes sociais auxiliando o município na
agilidade de comunicação com o cidadão.
2.016. FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE: O objetivo é ampliar
a participação dos jovens nas melhores práticas sociais construindo um diálogo promissor
e permanente com o escopo cultural de ações, atividades de lazer e cursos de formações
técnicas profissionalizantes em parcerias, bem como na ação de formular pareceres e
resoluções sobre as políticas de juventude.
2.017. CAPACITAR OS FUNCIONÁRIOS EM ATENDIMENTO HUMANIZADO:
Implementar o Programa Municipal de Humanização dos Serviços Públicos, capacitando
todos os servidores públicos municipais, de todos os órgãos, setores, departamentos e
secretarias, para um melhor atendimento e prestação de serviços aos munícipes.
2.018. CRIAR O CARTÃO DA CIDADANIA: Criar o Cartão da Cidadania por meio do
Cadastro Único Digital para todos os Programas Sociais e Serviços Públicos da cidade,
garantindo sua utilização para famílias de perfil social mais vulneráveis, as de baixa renda
e aquelas em situação de vulnerabilidade social.
2.019. AUDITORIA CIDADÃ DE TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS MUNICIPAIS:
Estabelecer legislação municipal que torne obrigatória a realização de auditorias revisoras
permanentes e sistemáticas sobre todos os programas sociais para fortalecer a integridade
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e o uso correto do Cartão da Cidadania eliminando a possibilidade de usos indevidos ou
incorretos, tudo com ampla publicidade para o controle social.
2.020. CRIAR O PROGRAMA “JOVENS CUIDADORES”: Implementar um programa de
incentivos sociais e a transferência de renda para jovens da cidade que queiram exercer a
atividade de cuidadores, mediante treinamento e capacitação.
2.021. CRIAR O PROGRAMA DE CIDADANIA: Efetivar um projeto de ações sociais em
hospitais, clínicas, asilos ou realizando capacitações e treinamentos para atuações
permanentes ou pontuais de voluntários no Dia Anual de Ações Voluntárias.
2.022. CRIAR O PROGRAMA “AVOLESCENTES DIGITAIS”: Investir em projetos de
tutorias de jovens para estimular o uso da internet e das redes sociais junto à população da
melhor idade, possibilitando rica troca de experiências intergeracionais. Mais uma atividade
que pode ser realizada nos Centros Digitais de Piracicaba.
2.023. CRIAR O PROGRAMA “FORA DA ESCOLA NÃO PODE”: Criar Programas
Municipais de Inclusão Social voltados às pessoas com deficiência que já estejam fora da
idade escolar. Fortalecer ainda mais instituições como: Escola de Educação
Especial Passo a Passo e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).
2.024. APRIMORAR OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA: Vincular o
recebimento de benefícios sociais a um bom aproveitamento dos estudantes na escola ou
mesmo em cursos de capacitação profissional e formação para o emprego.
2.025. ADEQUAR OS MÓDULOS DE PESSOAL AOS INDICADORES DE REFERÊNCIA:
Adequar os módulos quantitativos de assistentes sociais no município em relação ao
tamanho da população e dos diferentes níveis socioeconômicos.
2.026. CRIAR O CENTRO DO VOLUNTARIADO MUNICIPAL: Criar o Cadastro Municipal
do Voluntariado, no qual as pessoas possam participar oferecendo sua contribuição, seus
dons e talentos, no setor em que esteja envolvido (a) ou relacionado com desafios ou
demandas sociais.
2.027. INCENTIVAR E ESTRUTURAR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA
A TERCEIRA IDADE: No objetivo de promover a integração social dos munícipes mais
experientes, assumir com participação e eficiência com música, dança e arte para ensaios
e apresentações públicas de repertórios ecléticos que promovam a qualidade de vida para
todos(as).
2.028. CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS:
Fortalecer o papel social e integrador da Universidade, modificando os estatutos e
regimentos de todos os Conselhos da cidade tenham uma cadeira com voz e voto das
Universidades públicas e privadas de Piracicaba, criando multiconexões para projetos com
a participação das instituições de Ensino Superior.
2.029. CAPACITAR AS EQUIPES DOS CONSELHEIROS: Verificar se as equipes dos
Conselhos Municipais estão ativas e completas e propiciar novas capacitações para
melhorar e aprimorar os serviços prestados pelos Conselheiros Municipais.
2.030. REESTRUTURAÇÃO: Visando o atendimento público mais eficiente e os serviços
públicos de melhor qualidade, se faz necessário uma ampla reformulação desta Secretaria,
ampliando e capacitando equipes bem como também reformando as estruturas físicas dos
locais de atendimento.
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2.031. PRIORIZAR O ATENDIMENTO AO IDOSO NA ATENÇÃO BÁSICA: baseada nos
princípios de que o tratamento de saúde deve ser um processo contínuo de qualidade e
acolhedor.
2.032. FORNECIMENTO DE CONTAS PÚBLICAS EM BRAILE. Fornecer as contas
públicas, como fatura de conta de água, carnê de IPTU, guias de recolhimentos de
impostos, etc., propicia ao deficiente visual independência e inclusão social.
2.033. CRIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA NO TRATAMENTO PARA AUTISTAS.
O tratamento da síndrome do espectro autista deve ser feito por equipe multidisciplinar
formada por médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, professores de diversas
áreas. A Lei nº 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana, garante ao autista
tratamento multidisciplinar e é premente a necessidade de que o Poder Executivo crie o
Centro de Referência para o tratamento de autistas.
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SEGURANÇA PÚBLICA
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
PREMISSAS DE ATENÇÃO: Uma sociedade consumista em que a
desigualdade social destrói a sobrevivência dos menos favorecidos, onde a riqueza e a
pobreza vivem lado a lado os indicadores da violência são perfeitamente mesuráveis, a
situação generalizada da Segurança Pública não caminha bem. O quadro é dramático e as
políticas tentadas até aqui se demonstram falidas. São milhares de homicídios no país,
milhares de estupros, muitos ataques de violência sexual contra menores. Mesmo para
registrar uma simples ocorrência é evidente a ineficiência nos serviços públicos. Para
agravar o quadro, os desvios éticos que semeiam a corrupção em todas as instâncias
acabam por criar uma situação ainda mais violenta que é a falta de recursos para ações
básicas. Tudo isso se agrava muito quando se constata de que governos municipais
conseguem “esconder" ocorrências, maquiando assim os indicadores e distorcendo as
possíveis leituras dos mapeamentos disponíveis.
SOMOS CONHECEDORES: O único caminho para superar a desconfiança
pública será o de investir em treinamento dos agentes públicos de segurança, e priorizar a
inteligência integrada e não apenas de mais aparato e equipamentos, que são essenciais,
mas sozinhos não resolvem nem amenizam o problema social da violência. Também
estamos convencidos de que o município deve legislar naquilo que lhe cabe, buscando
preencher as lacunas legislativas que abrem campo para diversos pequenos delitos e
transgressões.
DEFENDEMOS: Acolher o pensamento contemporâneo que nos ensina que
distribuir habilidades é melhor jeito de reduzir desigualdade e assim combater as raízes da
criminalidade. O problema da violência é muito maior e é também de raiz humana e em boa
parte pode ser explicado como sendo fruto das injustiças sociais e dos abismos
socioeconômicos que separam as classes sociais que desaguam no desejo impossível do
consumo de massa de bens e serviços nem sempre acessíveis a todos (as).
COMPROMISSOS: Nossa meta é trabalhar com a inteligência e a prevenção.
Seguimos as ideias dos especialistas onde devemos fixar como nossa força no campo da
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Segurança Pública a necessidade prioritária de se investir em educação para a primeira
infância como sendo a melhor 'estratégia anticrime’ que a cidade pode escolher. E
juntamente com essa escolha trabalharmos pelo aprimoramento dos princípios e
dispositivos da Lei Federal No. 13.022 de 2014, concentrando esforços para construir um
serviço público de segurança comunitária, cidadã e “popular”, com a participação
democrática no planejamento, fiscalização, e tomada de decisões. De fato, nesse campo,
temos muito trabalho pela frente.
3.001. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL INTEGRADA DE SEGURANÇA
PÚBLICA: No prazo máximo de 90 dias, instituir a Política Municipal Integrada de
Segurança Pública, articulando os esforços da Polícia Militar e Polícia Civil atuantes na
cidade com a Guarda Civil Municipal.
3.002. CRIAR O SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA: Criar o Sistema Municipal de Segurança Pública Integrada, responsável pela
INTELIGÊNCIA na implementação da Política Municipal Integrada de Segurança Pública e
que consiga articular todas as instituições com o objetivo de dar maior eficiência aos
serviços de segurança pública.
3.003. APROVAR O PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA: Após a realização de Conferências e debates com toda a população de
Piracicaba, incluindo agentes interessados e o Conseg, aprovaremos mediante Projeto de
Lei Municipal o Plano Municipal, o Plano Integrado de Segurança Pública e criaremos a
Secretaria Municipal de Segurança Pública, que atuará como uma central de inteligência
voltada a desenvolver ações efetivas na redução da criminalidade.
3.004. APROVAR NOVAS NORMATIVAS DO ESTATUTO DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL: Essa é uma das mais necessárias demandas. Estamos com os estudos e
projetos prontos para serem encaminhados para a Câmara Municipal de Vereadores de
Piracicaba.
3.005. SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS:
Aprimorar o Sistema Municipal de Vigilância e Monitoramento Digital por Câmeras de Alta
Definição (IP) para vigilância eletrônica em todas as entradas e saídas da cidade durante
24 horas (com som e imagens coloridas) controlando todas as entradas e saídas do
município, incluindo compartilhamento de imagens dos condomínios particulares e câmeras
nas viaturas da GCM (Guarda Civil Municipal). O projeto deve prever o dimensionamento
correto de força de trabalho, softwares, hardwares, câmeras e banda de internet para
manter o funcionamento pleno o Sistema Municipal de Vigilância e Monitoramento Digital
de acordo com Lei Federal Nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet).
3.006. CONSOLIDAR PROGRAMAS MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES: Ampliar a atuação e número de equipes da
Patrulha Maria da Penha da GCM buscando parceria com o Governo do Estado para a
criação da Delegacia da Mulher 24 horas e elaborar ações que fortaleçam a implementação
de Políticas Públicas voltadas à Prevenção de Violência contra as Mulheres.
3.007. FORTALECER A ATIVIDADE DAS RONDAS ESCOLARES
MUNICIPAIS: Com ênfase na prevenção ao tráfico de drogas nas escolas, buscando atuar
de modo preventivo no entorno das Unidades Escolares Municipais.
3.008. FORTALECER A ATUAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL: Apoiar
projetos e atividades de prevenção executados pela Defesa Civil no âmbito do território
municipal, aumentando sua presença nos eventos públicos da cidade.
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3.009. ASSEGURAR MEIOS PARA A ATUAÇÃO PLENA DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA MUNICIPAL: Garantir que a Vigilância Sanitária tenha equipe completa e
recursos para monitorar, prevenir e reprimir desvios que coloquem em risco a saúde ou a
integridade das pessoas.
3.010. CELEBRAR O "PACTO MUNICIPAL PELA PAZ": Celebrar em acordo
de cooperação técnica Inter secretarial, onde o “Pacto pela Paz” realiza uma série de
atividades e iniciativas multissetoriais, no intuito de assegurar Educação complementar,
ocupações alternativas, lazer e atividades profissionalizantes para os jovens da cidade e
suas famílias.
3.011. ESTIMULAR O PROERD - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DAS
DROGAS: Melhorar ainda mais a atuação do PROERD em todas as escolas para que
amplie sua atuação educativa e preventiva junto às escolas e às comunidades de bairro.
3.012. ORGANIZAR A ATUAÇÃO DOS QUADROS DA GCM: Implementando
prioritariamente o Plano de Carreiras e Funções da Guarda Civil Municipal, valorizando os
profissionais de segurança com salários atraentes e reconhecimento/prestígio social e
colocando o maior efetivo possível para os serviços de Vigilância Comunitária.
3.013. QUALIFICAR A FORMAÇÃO TÉCNICA DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL: Viabilizar novos cursos de capacitação técnica atualizados, aproveitar os
próprios quadros da GCM para estimular a prática constante de Defesa Pessoal, visando
aprimorar o treinamento dos servidores da Guarda Civil Municipal.
3.014. ESTRUTURAR O PROGRAMA "GCM EDUCATIVA": No prazo máximo
de 90 dias, no qual a GCM entraria no calendário de todas as Unidades Escolares
Municipais, disseminando conhecimentos de Educação para o Trânsito, Meio-Ambiente,
Prevenção às Drogas dentre outras possibilidades.
3.016. REAPARELHAMENTO TOTAL DE EQUIPAMENTOS DA GCM: Realizar
a atualização, de modo completo, e a modernização dos recursos, drones, insumos,
equipamentos, computadores, insumos, uniformes, coletes e armamentos para a GCM
(Guarda Civil Municipal).
3.017. INVESTIR EM PROJETOS DE PAZ NO TRÂNSITO MUNICIPAL:
Implementar o Programa Municipal de Paz no Trânsito em parceria com a Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte (SEMUTTRAN) e a Secretaria Municipal de Educação
(Educação para o Trânsito).
3.018. IMPLEMENTAR SOFTWARES DE CONTROLE DE ROTA E FROTA DA
GCM: Intensificar o controle do policiamento ostensivo patrimonial por meio de software de
controle de frota das viaturas à serviço da GCM (Guarda Civil Municipal).
3.019. INTENSIFICAR A ATUAÇÃO COMUNITÁRIA DA GCM: Colocando todo
o efetivo possível da Guarda Civil Municipal nas ruas, para o policiamento Comunitário da
cidade, buscando ampliar a sensação de segurança dos munícipes.
3.020. REGULARIZAR O AVCB DE TODOS OS PRÓPRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS: Implementar em todos os prédios próprios e prédios públicos o AVCB (Auto
de Vistoria dos Corpo de Bombeiros) e a Brigada de Combate à Incêndios com os
respectivos Planos de Evacuação e a devida sinalização técnica de Mapas de Risco e Rotas
de Fuga, em todos os prédios municipais, treinando e capacitando todos os servidores
sobre procedimentos de segurança no trabalho.
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3.021. ADEQUAR O FUNCIONAMENTO DAS BASES COMUNITÁRIAS
MUNICIPAIS: Adequar as instalações e ativar o funcionamento adequado das Bases
Comunitárias de Segurança nos respectivos bairros da cidade.
3.022. MINIMIZAR AS OCORRÊNCIAS DE POLUIÇÃO VISUAL E SONORA:
Criar uma Força Tarefa de Combate e Repressão à Poluição Sonora ou Visual, com equipes
formadas por fiscais, advogados, agentes de saúde, GCMs e Agentes de Mediação de
Conflitos, para diminuir o sofrimento causado à população, com funcionamento inclusive e
especialmente em horários noturnos.
3.023. MAXIMIZAR O USO COMUNITÁRIO DO TERRITÓRIO: Criar o
Programa Municipal de Uso Comunitário da Cidade aplicando novas legislações a serem
criadas no município que responsabilizem os infratores de acordo com os atos praticados.
A nova legislação deverá classificar ao menos 40 (quarenta) condutas como sendo faltas
administrativas, disciplinando também a atuação de flanelinhas, moradores de rua,
camelôs, regulamentando ainda os horários dos bares, eliminando caça-níqueis e venda
de álcool, cola de sapateiro e sprays para menores de idade, vedado o uso de linhas com
cerol cortante (campanhas escolares); tudo isso com penalidades previstas em lei, de
prestação de serviços comunitários supervisionados, além de multa pecuniária e
fichamento de infratores e de pais (no caso de menores).
3.024. DELEGACIA DA MULHER 24 HORAS: Realizar estudos junto à
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no sentido de viabilizar a
implantação da Delegacia da Mulher 24 horas no município.
3.025. REFORMAR E ADEQUAR O CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL:
Investir na reforma, adequação e ampliação dos investimentos em equipamentos e
infraestrutura para o Canil da GCM (Guarda Civil Municipal).
3.026. INCENTIVAR E COLABORAR COM A ESCOLA DE FORMAÇÃO DE
SOLDADOS DA PM: Fortalecer com apoio da Administração Municipal para que a
Secretaria Estadual de Segurança Pública amplie a atuação para o território do município
a Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar.
3.027. PROMOVER O PROGRAMA VIZINHANÇA SOLIDÁRIA DA POLÍCIA
MILITAR E POLÍCIA COMUNITÁRIA: Com excelentes resultados de redução da incidência
de crimes nos locais em que foi devidamente implementado em Piracicaba, hoje
abandonado, os programas caracterizam-se como sendo um complexo conjunto de ações
que buscam, por meio da prevenção primária, melhorar a segurança pública local,
incentivando a vizinhança a adotar medidas capazes de prevenir delitos e colaborar com o
policiamento.
3.028. INTEGRAR OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA AO CENTRO DE
OPERAÇÕES: Criar o Centro de Operações da Prefeitura de Piracicaba, estruturando
espaço e integração para os Serviços de Segurança Pública na Sala de Situação.
3.029. CONSTITUIR O COMITÊ DE MONITORAMENTO DE EMERGÊNCIAS:
Criar o Comitê de Monitoramento de Emergências que congregará a participação integrada
da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, SAMU
e da Defesa Civil para imediata atuação preventiva de enchentes, incêndios de grandes
proporções ou desastres urbanos.
3.030. ARTICULAR A CONSTRUÇÃO DO “CINTURÃO DE SEGURANÇA":
Projetando para o “Cinturão de Segurança” recursos, tecnologias e equipamentos para
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controlar as principais entradas e saídas da cidade por meio de bases móveis 24 horas por
dia, com equipes completas e canais exclusivos de comunicação.
3.031. INTEGRAR AS IMAGENS GERADAS POR CONDOMÍNIOS E
EMPRESAS: Legislar sobre a captação e análise das imagens produzidas pelas câmeras
de segurança dos condomínios da cidade e pelas empresas que possuem sistemas de
vigilância por imagem; certificando com selos condominiais/empresariais os parceiros que
aderirem ao processo de compartilhamento de imagens.
3.032. LEGISLAR SOBRE AS ATIVIDADES DE VIGILANTES NOTURNOS:
Regulamentar as atividades de “Vigilantes Noturnos” realizando a atualização de cadastros
de pessoal, cursos de treinamento e capacitação, criando-se canais de comunicação
exclusivos para cooperarem com maior efetividade a atividade de proteção comunitária.
3.033. ELABORAR CURSOS E TREINAMENTOS DE SEGURANÇA
COMUNITÁRIA: Capacitar em parceria com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar
todos os porteiros e zeladores de todos os condomínios da cidade com instruções e normas
de conduta sobre como atuarem com ênfase em segurança.
3.034. FORTALECER O CONSEG: Devemos fortalecer o CONSEG (Conselho
Comunitário de Segurança) dando publicidade em todas as suas atividades, estimulando e
promovendo maior participação dos moradores de todos os bairros da cidade, visando
ampliar a mobilização e o engajamento cívico da sociedade nos desafios da Segurança
Pública.
3.035. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COOPERAÇÃO ENTRE VIZINHOS:
Para criar a Segurança Pública Compartilhada firmaremos convênios entre a Guarda Civil
Municipal, as associações dos bairros e empresas e implementaremos o “Disk Help” ou do
“Aplicativo Help” que atenderá a população assim que acionado e este convênio também
promoverá o compartilhamento das imagens das câmeras de segurança destes
estabelecimentos sempre que necessário.
3.036. PATRULHA ANIMAL: Instituir a Patrulha animal com viatura própria com
guarda civis devidamente preparados para serem os agentes que ao serem instituídos farão
os resgates dos animais domésticos vítimas de violência.
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SAÚDE PÚBLICA

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PARA A SAÚDE PÚBLICA EM PIRACICABA

PREMISSAS DE ATENÇAO: A Saúde Pública, segundo as pesquisas
qualitativas que tivemos acesso, é um dos principais problemas do município de Piracicaba.
A qualidade dos serviços, no geral, é percebida como precária e, ainda que melhor que os
municípios do entorno, não chega a ser um serviço público de qualidade. Um dos pontos
de atenção mais grave é a interferência assistencialista personificada em figuras que
promovem uma espécie de “fura-fila da saúde” colocando à frente na ordem de atendimento
pessoas que tenham relações político-partidárias, criando um sentimento de injustiça e
indignação na população. Além disso é bastante preocupante que não exista um Plano de
Carreiras, Cargos e Salários para a saúde pública municipal. Manter vivo o ideal de
TRANSPARÊNCIA em relação aos contratos de gestão para que os cidadãos possam
acompanhar a qualidade e a quantidade de gastos públicos e conseguir saber se existe ou
não retorno desses recursos empenhados no setor.
SOMOS CONHECEDORES: Para suplantar esses desafios, estamos
convencidos de que a Gestão Pública deve primeiramente ser profissionalizada e exercida,
em seus cargos de liderança, por pessoas realmente capacitadas, com critérios claros e
bem conhecidos, tais como ter curso superior certificado e reconhecido na área da saúde.
Também estamos convencidos da necessidade de dar total transparência aos processos e
procedimentos da área da saúde, adotando ferramentas digitais para a gestão pública no
setor. Além disso, outro ponto levantado em reunião foi a necessidade prioritária de
adotarmos políticas públicas que visam fortalecer o atendimento em especialidades
médicas, a fim de melhorarmos os serviços prestados à população, com destaque para a
gestão dos servidores de carreira.
DEFENDEMOS: Acolhemos então como processo orientador da qualificação
dos serviços de saúde pública no município o estudo e a adoção das medidas necessárias
para que a cidade consiga se ajustar e adequar aos PARÂMETROS DO SUS, em linha com
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a Portaria de Consolidação No. 1 do Ministério da Saúde e sua respectiva regulamentação
dos artigos 102 e 103. Além disso, recomenda-se que a cidade e os responsáveis pelo setor
de Saúde Pública se debrucem em profundidade sobre as Políticas Públicas direcionadas
à população idosa que é uma característica forte da cidade bem como no campo da Saúde
Mental-Emocional que será senão o maior, um dos maiores desafios do século XXI,
segundo a OMS. Ambas as frentes demandam planejamento de longo prazo para serem
bem-sucedidas.
COMPROMISSOS: Nosso objetivo é apresentar um conjunto de propostas para
a área da Saúde Pública recomendando que todas elas recebam o aprimoramento da
HUMANIZAÇÃO em todas as suas fases, o que só poderá ser efetivado se os profissionais
da saúde tiverem apoio e condições de trabalho para realizarem no seu dia-a-dia a conexão
entre o seu labor e o seu propósito de vida. Tudo isso demanda trabalho, planejamento e
disciplina na implementação da integração entre os 5 hospitais da cidade (1 públicos e 4
privados) e por isso indicamos também a priorização em adotar medidas no campo da
Medicina Preventiva, que além de ser menos onerosa, tem se revelado mais efetiva na
melhoria da saúde pública da população.
4.001. POLÍTICA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA
SAÚDE: Instituir a Política Municipal de Preservação e Promoção da Saúde, alinhada ao
Ministério da Saúde e aos parâmetros do SUS (Sistema Único de Saúde).
4.002. PROGRAMA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA:
Criar o Programa Municipal de Bem-Estar e Qualidade de Vida com ações e campanhas
voltadas para a conscientização da população, visando atingir metas de melhorias nos
indicadores de saúde da população e fortalecer o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
na dimensão da longevidade populacional.
4.003. REVISAR O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE: Revisar o Plano Municipal
de Saúde, buscando localizar as metas definidas e ajustando os procedimentos municipal
a fim de que sejam alcançados os objetivos definidos no referido documento.
4.004. CÁLCULO DA FORÇA DE TRABALHO: Reestruturar os quadros de
servidores públicos municipais, em módulos, por local de trabalho, de modo a assegurar
aos munícipes atendimento qualificado de suas necessidades e demandas.
4.005. PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS: Valorizar os
profissionais da Saúde por meio de um Plano de Carreiras e Funções para as diferentes
categorias.
4.006. REVISAR, AUDITAR E REESTRUTURAR CONTRATOS: Reavaliar
custos e finalidades dos atuais contratos e firmar novos modelos de contratos de gestão
nos assuntos de administração hospitalar e saúde pública.
4.007. CERTIFICAÇÃO OMS (CIDADE AMIGA DO IDOSO): Adotar todas as
Políticas Públicas e esforços para que a cidade obtenha da OMS (Organização Mundial de
Saúde), o título de “Cidade Amiga do Idoso” com compromissos do Poder Público nas áreas
de Saúde, Desenvolvimento Humano, Inclusão Social, Segurança, Mobilidade Urbana e
pesquisas acadêmicas, envolvendo ainda a sociedade civil e o setor privado estabelecidos
no município. Também deve-se criar o Serviço Municipal Especializado em Geriatria e
Gerontologia.
4.008. PROGRAMA MUNICIPAL DE MEDICINA PREVENTIVA: Implementar o
Programa Municipal de Medicina Preventiva, por meio de palestras, cursos, seminários e
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conferências com profissionais da saúde, ministradas em UBSs, Hospitais, Clubes e
Escolas da rede pública municipal.
4.009. SISTEMA DE REFERÊNCIAS E CONTRA-REFERÊNCIAS: O SUS
hierarquiza o sistema público de saúde em três níveis: baixa complexidade (unidades
básicas de saúde), média complexidade (hospitais secundários e ambulatórios de
especialidades) e alta complexidade (hospitais terciários). A depender do caso/situação, os
pacientes devem ser encaminhados para hospitais de alta complexidade (referência)
quando mais graves ou reencaminhados para uma unidade de menor complexidade (contra
referência) após terem suas necessidades atendidas.
4.010. SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS:
Diante das necessidades de afastamentos e licenças médicas constatadas do âmbito do
serviço público municipal, faz-se necessário implementar o “Programa Municipal de
Atenção à Saúde Ocupacional do Servidor” fortalecendo e adequando a atuação do SESMT
(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) com a
humanização da atenção aos servidores e a aplicação constante da ciência e o respeito à
dignidade humana.
4.011. PRONTUÁRIO ELETRÔNICO-DIGITAL DA SAÚDE: Informatizar por
completo o histórico dos pacientes, permitindo o agendamento de consultas e exames na
rede municipal de Saúde, por telefone ou internet. Também é preciso incorporar a
tecnologia de Certificação Digital para que os profissionais possam atuar no processamento
de encaminhamentos ou procedimentos de modo sequenciado, transparente e controlado.
4.012. FORTALECER O P.S.F. (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA):
Ampliar o número de equipes e fortalecer o PSF (Programa de Saúde da Família) tornandoo mais efetivo por meio de gerenciamento digital e garantindo equipes completas, inclusive
de odontologia.
4.013. PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO HUMANIZADO:
Capacitar os servidores na temática da humanização do atendimento público, ampliando
as capacidades de acolhimento e diálogo, elevando os padrões de prestação do serviço
público para a excelência.
4.014. CONTROLE DIGITAL DO ALMOXARIFADO: Implementar o controle
digital do almoxarifado de medicamentos, publicando a informação de modo ativo junto aos
conselheiros municipais do setor.
4.015. PARTICIPAR DE UM EMPENHO DO PODER EXECUTIVO E
LEGISLATIVO VISANDO CRIAR UMA ESCOLA MUNICIPAL PARA A FORMAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS VOLTADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NA ÁREA DE SAÚDE: Com dois objetivos essenciais: 1) prestar melhores serviços de
saúde pública à população e 2) aperfeiçoar o treinamento e capacitação dos servidores
públicos municipais da Saúde.
4.016. CURSOS PARA CUIDADORES DE IDOSOS: Implementar cursos de
formação de cuidadores de idosos tendo em vista o rápido envelhecimento da nossa
população.
4.017. DIRECIONAR E COBRAR DO GOVERNO DO ESTADO MAIS
INVESTIMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL E UBSs: Ampliar a infraestrutura do
Hospital Regional e das UBSs realizando reformas e adquirindo novos recursos,
equipamentos, insumos e materiais para melhorar a resolutividade da saúde pública, com
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ênfase nos AVCBs (Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para todas as unidades, por
questões de prioridade da segurança/integridade de pacientes e dos profissionais.
4.018. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA COM HORÁRIOS
ESTENDIDOS: Expandir ou reestabelecer horários de funcionamento da Vigilância
Sanitária a fim de inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos que funcionam em horários
noturnos.
4.019. DOULAS E PARTO HUMANIZADO MUNICIPAL: Criar o Programa
Municipal de Parto Humanizado, com a participação de doulas nos trabalhos de parto,
inserido na rede pública municipal, que contribuirá para a diminuição dos efeitos colaterais
da epidemia de cesarianas.
4.020. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS: Fortalecer o Programa Municipal
de Controle de Pragas Urbanas, visando reduzir ao máximo a população de vetores
transmissores de doenças.
4.021. PROGRAMA MUNICIPAL DE SILÊNCIO URBANO: Implementar o
Programa Municipal de Silêncio Urbano, objetivando reprimir fontes de barulhos e ruídos
fora dos padrões adequados estabelecidos nas leis e normas técnicas vigentes.
4.022. CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES: O espaço público onde está
situada será menos afastada da área urbana para facilitar o acesso dos servidores
municipais. As atribuições referentes ao controle de doenças transmitidas entre animais e
pessoas, são consideradas problemas de saúde pública e continuarão alocadas no setor
de vigilância em Saúde. Porém, os cães abandonados, vítimas de maus tratos e que lá
estão recolhidos não mais ficarão sob a tutela da Zoonose e passarão aos cuidados da
Secretária de Meio Ambiente e os animais serão alocados num ambiente mais confortável
e menos estressante.
4.023. CLÍNICA MUNICIPAL DE FERIDAS: Criar a Clínica Municipal de Feridas
em parceria com a Santa Casa de Misericórdia, Hospital dos Fornecedores de Cana,
Hospital Regional/Municipal.
4.024. FARMÁCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE: Ampliar horários e criar novas
farmácias de dispensação de medicamentos no Sistema Municipal de Saúde de Piracicaba.
4.025. CAMPO DE CPF NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO: Criar nas fichas de
atendimento um campo para o preenchimento do CPF do usuário, a fim de que se possa
verificar se o paciente possui ou não plano de saúde para, após o atendimento, proceder
eventuais cobranças.
4.026. SERVIÇO MUNICIPAL DE “DAY-CARE/CASA DIA DO IDOSO”:
Implementar o serviço de convivência diária de pessoas com idade avançada a fim de
atender à população da cidade, fortalecendo a socialização dos idosos e assegurando a
tranquilidade dos demais familiares. Será elaborado em sistema de parceria com a
Secretaria Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Educação, e
Secretaria Municipal de Cultura.
4.035. PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE VETERINÁRIA: Regulamentar
por meio de Lei o Programa Municipal de Saúde Veterinária com regras para o cadastro,
promoção de feira de adoção semanais, posse responsável, castração e cuidados dos
animais domésticos.
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4.036. CRIAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIDADOS VETERINÁRIOS E
SAMU ANIMAL: Instituir uma Unidade de Saúde Veterinária Pública Municipal para atender
aos animais domésticos de munícipes que atestarem baixa-renda e instituir o Serviço de
Resgate Emergencial no âmbito do território do município.
4.037.
CASTRAMÓVEL: instituir cronograma semanal de mutirões de
castrações de cães e gatos nos bairros definidos como prioritários pela população e pelo
Conselho de Proteção Animal.
4.038. CRIAR O PARCÃO: Os cães abandonados e vítimas de maus tratos não
estarão mais confinados em pequenas baias na ZOONOSE Municipal, viabilizaremos um
parque animal onde os cães estarão alocados em espaços mais amplos e onde
semanalmente serão realizadas feiras conscientes para adoção. Neste mesmo espaço, os
proprietários de cachorros poderão levar seus animais para passear e terão um espaço
controlado para soltá-los por um determinado período recreativo. Este mesmo espaço terá
salas de vídeo e cinema com aulas e histórias educativas, comoventes e documentários
sobre a domesticação dos animais, com o objetivo de estreitar os laços e o convívio entre
os animais domésticos e os seres humanos para uma amizade responsável.
4.039. FORTALECER AS ONGs E PROTETORAS INDEPENDENTES: Que
realizam excepcionais trabalhos voluntários.
4.038. REDUZIR O TEMPO PARA OBTER RESULTADOS DE EXAMES
LABORATORIAIS: Melhorar os procedimentos para redução do tempo de espera para se
obter resultados de exames laboratoriais solicitados dentro do serviço municipal de saúde.
4.039. CRIAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE HEBIÁTRICA:
Implementar o Programa Municipal de Saúde dos Adolescentes com abordagem
multidisciplinar visando o cuidado preventivo desse segmento da população.
4.040. APLICATIVO DA SAÚDE MUNICIPAL: Disponibilizar gratuitamente um
APP para Android e iOS que permita acesso aos dados de saúde, agendamento de
consultas e rastreamento de medicamentos disponíveis na Rede Municipal de Saúde.
4.041.
IMPLEMENTAR
UMA
POLÍTICA
DE
LICITAÇÕES
COMPARTILHADAS: Pela via do Consórcio Intermunicipal, e tendo como exemplo o
trabalho já realizado pelo CIOESTE (formada pelos municípios de Araçariguama, Barueri,
Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana do
Paranaíba, e Vargem Grande Paulista), para realizar compras públicas de medicamentos
de forma compartilhada entre as 26 cidades da Região Administrativa de Piracicaba,
ampliando assim a eficiência da gestão com soluções de resultados efetivos para os
municípios participantes, melhorando as negociações em torno de 45% nos preços dos
medicamentos.
4.042. SAÚDE LGBTQI+: Garantir um atendimento qualificado e específico
seguindo as Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis
e Transexuais (LGBT), instituída pela Portaria nº 2.836. Remodelar o ambulatório de
hormonioterapia, subsidiando um atendimento qualificado e humanizado.

44

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Princípios e Diretrizes para a Educação Pública em Piracicaba
PREMISSAS DE AÇÃO: Pelas informações obtidas no orçamento municipal de
Piracicaba, constatamos que a cidade investe mais em Educação do que outros municípios
brasileiros, porém ainda não consegue obter resultados compatíveis com os níveis de
recursos públicos empregados. Ainda persiste na cidade uma "área de sombras" que paira
sobre o orçamento da Educação e isso se verifica pela falta de transparência, tanto na folha
de pagamentos quanto nos contratos.
SOMOS CONHECEDORES: De que para melhorar os resultados na
aprendizagem, a cidade precisa implementar uma série de medidas, a começar por
Políticas Docentes, um Plano de Carreiras de alto nível, que tenha ao mesmo tempo a
capacidade de atrair os jovens mais talentosos do Ensino Médio, e adequar o cálculo da
força de trabalho necessária para que as escolas funcionem adequadamente. Professores
devem ganhar bem e se possível, ter dedicação plena à uma escola, com jornada adequada
e tempos para autoformação e atividades pedagógicas de não-regência, conforme a
legislação federal. Fora disso a precariedade tende a perdurar.
DEFENDEMOS: As prioridades, primeiramente, será eliminar as áreas de
sombras que ainda pairam sobre o financiamento da Educação e em seguida empedrar a
formação inicial e continuada dos professores, fortalecendo a pesquisa e a produção de
conhecimento, dotando os professores das melhores ferramentas para que haja sucesso
na jornada escolar de todos(as). É necessário, com urgência, desenvolver uma política
visando à formação e aperfeiçoamento dos professores com a implantação de uma Unidade
Municipal de formação cujo escopo será de aperfeiçoar, com formação e pesquisas os
profissionais da rede Municipal de Ensino. Nós do PDT reconhecemos os professores como
profissionais muito importantes para o desenvolvimento do município e vamos buscar como
meta o patamar de recuperarmos o prestígio social desses profissionais, pela via da
profissionalização aos níveis mais altos do Brasil.
COMPROMISSOS: Dirigir todos os esforços com absoluta ênfase na Educação
de Base municipal, colocando-a em linha com as melhores do país no médio prazo e no
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longo prazo, buscar equiparação com os melhores sistemas do mundo. É possível e para
tanto, basta que adotemos na íntegra o elenco de propostas que se seguem abaixo.
5.001. PACTO MUNICIPAL PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: Propor à
cidade um pacto municipal pelo direito à Educação, que seja pública, de qualidade, para
todos e que transforme o nosso município na cidade brasileira da Educação. Ao reunir todos
os atores, apresentaremos um Planos de Ação objetivando o Direito de Aprender com
parceiros externos, empresas e organizações governamentais tais como: Secretaria
Municipal de Ação Cultural, Secretaria Municipal de Segurança Pública (a ser criada),
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, além dos
Poderes Judiciário e Legislativo locais, bem como Empresas, Organizações, Institutos e
Fundações do Terceiro Setor. Por uma Educação que, ao mesmo tempo, tenha excelência,
e seja orientada pela equidade.
5.002. PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CIDADE EDUCATIVA):
Implementar uma Comissão Revisora do PME (Plano Municipal de Educação) para realizar
todas as atualizações de indicadores necessárias de modo democrático e transparente,
contando com a efetiva participação da sociedade e das comunidades de aprendizagem.
5.003. REALIZAR O CENSO EDUCATIVO MUNICIPAL: Implementar o Censo
Educativo Municipal em complemento aos dados do MEC (Simec) e do sistema GDAE
(Gestão Dinâmica de Administração Escolar), da Secretaria de Estado da Educação,
inclusive nas abordagens do senso TALIS visando o melhor diagnóstico possível da Rede
Pública de Ensino da cidade.
5.004. NOVAS LEGISLAÇÕES EDUCACIONAIS: Reformular totalmente a
legislação municipal sobre Educação, adequando nosso ordenamento jurídico local às
novas orientações do conjunto de legislações brasileiras sobre Educação e colocando essa
nova consolidação para consulta pública para controle social. Rever a composição e
atribuições do Conselho e as metas/objetivos do Plano Municipal.
5.005. PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA (PMPI): Criar o
Programa “Piracicaba de atenção integral à primeiríssima infância”, abrangendo ações
contínuas de nutrição, práticas desportivas, saúde, leitura, cultura e educação com projetos
voltados ao fortalecimento da primeiríssima infância no município.
5.006. APRIMORAR A GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE/FDE: Transferir,
por via de Decreto Municipal, a gestão de recursos para a Secretaria Municipal de
Educação, a fim de cumprir com as determinações da PORTARIA CONJUNTA FNDE Nº.
2 de 15/01/2018, visando maior efetividade aos investimentos públicos do setor
educacional.
5.007. REESTRUTURAR O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL:
Auditar o orçamento público municipal, revisar todos os contratos, ampliar o acesso
transparente às informações, investir recursos prioritariamente na função essencial do
Sistema de Educação: assegurar o Direito de Aprender das crianças e jovens estudantes.
5.008. AMPLIAR AS VERBAS DE SUBVENÇÃO PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS: Reestruturar a concessão de verbas de subvenção para as unidades
escolares da Rede Municipal de Ensino, criando critérios de investimentos claros e
conhecidos e ampliando o Controle Social.
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5.009. PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE ESTUDO: Realizar estudos
para a implantação do Programa Municipal de Financiamento Estudantil para a concessão
de bolsas de estudo.
5.010. COMITÊ DO SIMEC-PAR: Criar o Comitê do Simec-PAR, composto por
04 (quatro) funcionários de carreira da Secretaria de Educação, concursados (estáveis)
para modernização de processos e procedimentos da Secretaria Municipal de Educação.
5.011. CONCLUIR O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO:
Concluir os processos de Municipalização nos segmentos de Educação Infantil e
Fundamental ciclos I e II, trazendo para a gestão municipal o Ciclo II das Escolas ainda não
municipalizadas.
5.012. BUSCA DE OBJETIVOS: Disponibilizar apoio para implementação do
curso de Graduação em Pedagogia por ensino presencial e implantar também o curso de
pós-graduação em Gestão Escolar no município e apoiar os estudantes que estão em
atividade nas universidades particulares.
5.013. LEI DE RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL: Criar nos
moldes da Lei Federal (PL 7420/2006), aprovados os parâmetros de qualidade oriundos do
Conselho Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Educação divulgará, a cada
dois anos, os indicadores que deverão ser seguidos pelos diretores escolares para garantir
a melhoria da educação básica.
5.014. POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DA CARREIRA DOCENTE
MUNICIPAL: Dentro dos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal, adotar o seguinte
conjunto de medidas: (1) Tornar a docência municipal altamente atrativa, motivadora e
estimulante, mediante o melhor Plano de Carreiras para Professores do Brasil, o que inclui
salários iniciais competitivos e atraentes, fortalecendo a equidade em relação ao final da
carreira; (2) excelência na formação inicial e continuada, em linha com as melhores práticas
internacionais; (3) condições de trabalho efetivamente adequadas; (4) apoio pedagógico
constante por parte da Secretaria Municipal de Educação; (5) Avaliações profissionais,
mediante critérios pactuados prévia e democraticamente, com foco nos resultados de
aprendizagem. Ao governo municipal, cabe exigir que os professores sejam altamente
respeitados e recebam reconhecimento semanal para aquele (a) que tenha realizado
trabalhos extraordinários, além das expectativas e com o devido registro pedagógico.
5.015. CRIAR O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO
MUNICIPAL: Dentro das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e das determinações
orçamentárias Constitucionais, implementar um Plano de Carreiras que valorize o
Magistério Público Municipal, construindo uma Carreira mais justa, com regras claras e
critérios conhecidos de promoção por aperfeiçoamento profissional; bem como uma
Carreira mais atraente/equiparada, que preveja uma política de remuneração consistente e
competitiva, capaz de atrair os jovens mais talentosos no estímulo a participação em
concursos públicos. O PDT busca conferir ao Magistério, a mesma grandeza dos agentes
políticos de nível municipal e transformando a carreira numa instituição essencial da
municipalidade que reconheça a importância estratégica dos professores (prestígio social),
para que tenham uma melhor carreira no funcionalismo municipal.
5.016. IMPLEMENTAR A LEI FEDERAL No. 11.738/2008: Cumprir no
Município a Lei do Piso Nacional, tendo sempre o salário-base maior que o piso nacional e
nunca o deixar abaixo, sendo que a mesma inclui o 1/3 de Jornada para formação
profissional e atividades pedagógicas sem os discentes, conforme o § 4o da Lei Federal
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No. 11.738/2008, que determina que na composição da jornada de trabalho, observar-se-á
o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de
interação com os educandos.
5.017. NOVO MODELO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO: Celebrar convênio
institucional com entidade de ensino superior de renome, conceituada e séria, para elevar
os padrões de procedimentos na fase inicial de Estágio Probatório dos novos educadores
da rede municipal. Levando sempre em consideração que não podemos exigir do
profissional aquilo que não oferecemos, ou seja, mais conhecimentos.
5.018. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA COM MENTORES: Para
aprimorar a formação dos novos Educadores do Sistema Municipal de Educação, dentro
de um processo de MENTORIA profissional junto aos professores mais experientes, serão
observadas as recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional
Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica, em
linha com os pareceres do CNE - Conselho Nacional De Educação.
5.019. FORMAÇÕES CONTINUADAS - CECAPE: Normatizar dentro da
secretaria Municipal de Educação o CECAPE (Centro de Capacitação dos Profissionais da
Educação) de modo a oferecer cursos de capacitação de relevância, sob demanda, focada
nos desafios didáticos reais de aprendizagem do dia a dia, nos locais e horários de trabalho
para todos os profissionais de Educação.
5.020. PROFESSORES COM MESTRADO: Celebrar convênio institucional com
entidade de ensino superior de renome (podendo ser a Fundação Municipal de Ensino –
FUMEP ou outros mecanismos orientados pelo Tribunal de Contas do Estado), conceituada
e séria, para elevar o padrão de formação de todos os professores da rede ao grau de
mestrado.
5.021. CONCURSO INTERNO PARA DIRETORES DE ESCOLA:
Institucionalizar por Lei Municipal o acesso a todos os cargos de diretores por concurso e
processos seletivos em etapas para todas as escolas, para aqueles que possam comprovar
10 anos de efetivo exercício docente em sala de aula e mais: 1) Prova escrita, eliminando
as escolhas movidas por interesses políticos e acabando com a indicação “partidária” de
diretores de escolas; 2) Análise de Currículos; 3) Prova Oral/Debates-Arguição-Banca, 4)
Entrevistas, 5) Apresentação do Projeto Institucional de Gestão Escolar, 6) Curso
Preparatório de Gestão, 7) Plano de Metas avaliado pelo Conselho Municipal de Educação
com análise bianual dos resultados, cobrando, obviamente, os objetivos de forma clara e
responsável, com destaque para atividades de gestão escolar.
5.022. CONCURSO INTERNO PARA SUPERVISORES DE EDUCAÇÃO:
Institucionalizar o acesso a todos os cargos de Supervisão Educacional por concurso para
todos os Profissionais habilitados para o exercício do cargo/função, na proporção de uma
vaga para cada 05 (cinco escolas).
5.023. CRIAÇÃO DA FUNÇÃO DE VICE-DEIRETORES DE ESCOLA,
ESPECIALISTAS EM LIDERANÇA PEDAGÓGICA: Redefinir nos Regimentos Escolares,
o papel dos Coordenadores de Escola, alinhando-os com o PROPÓSITO essencial dos
Sistemas de Educação Pública que é o Direito à Educação e o Direito de Aprender de todos
os estudantes, portanto, seus descritores de cargo-função serão alterados para liderança
exclusivamente pedagógica, enquanto a gestão administrativa escolar cuidará
prioritariamente da Administração dos Ambientes de Aprendizagem, criando condições
para que todos os processos aconteçam com qualidade e excelência.
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5.024. PLATAFORMA MUNICIPAL PARA FORMAÇÕES À DISTÂNCIA: Inserir
todos os profissionais da Rede na Plataforma Paulo Freire (MEC) para outras formações
complementares à Distância em diversos conteúdo.
5.025.
AVALIAÇÃO
E
AUTOAVALIAÇÃO
PROFISSIONAL
DE
DESEMPENHO: Rever completamente e reformular os descritores de funções e
responsabilidades, bem como os critérios e modelos de avaliações institucionais de
desempenho, especialmente a forma ultrapassada do processo atual de avaliação pessoal.
A Prova Municipal para Docentes será complementar aos demais processos avaliativos
cujos critérios serão construídos democraticamente pelos professores e pela Secretaria
Municipal de Educação.
5.026. EVENTOS EDUCATIVOS ESPECIAIS: Ampliar a equipe e a oferta de
congressos regionais, fóruns, seminários, conferências públicas municipais, cursos,
mostras, palestras, simpósios, aulas magnas e exposições educativas para trocar
experiências inovadoras e de formação continuada.
5.027. PROGRAMA DE BEM-ESTAR PROFISSIONAL E GINÁSTICA
LABORAL: Criar tempos e espaços para que todos os profissionais da escola possam
participar de atividades de Ginástica Laboral dentro das unidades e troca de
conhecimentos, formação e disponibilização de informações e recursos para o bem-estar
de professores e funcionários em parceria com as universidades.
5.028. POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL: Instituir a Política
Municipal de Educação Integral, em parceria com a Unesco, objetivando o desenvolvimento
humano integral (ECG) de cada estudante da rede pública em sua jornada escolar, bem
como de todos os agentes envolvidos no processo de ensino/aprendizagem com ênfase na
transdisciplinaridade voltada ao Desenvolvimento Integral e à execução prática dos
Projetos de Vida dos estudantes. Nela deverá ser previsto um Plano Diretor para que toda
a rede passe a funcionar das 08:00 da manhã às 17:00 horas.
5.029. REVISÃO BIANUAL DAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES
MUNICIPAIS: Implementar uma comissão revisora das orientações curriculares municipais
para alinhamentos em decorrência da nova Base Nacional Comum Curricular da Educação,
de modo democrático e transparente, contando com a efetiva participação da sociedade e
das comunidades de aprendizagem e levando em conta os Referenciais, as Diretrizes e os
Parâmetros Curriculares Nacionais.
5.030. PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA DE PAZ: Instituir a Política
Municipal de Cultura de Paz, visando o aprimoramento das relações humanas para todos
os segmentos da sociedade, focando nas melhores práticas de negociação, mediação de
conflitos, linguagens colaborativas, círculos restaurativos, negociação, práticas antibullying
(Finland KIVA), práticas de silêncio/meditação, constelações familiares, educação para a
Paz e Educação Holística, tudo em parcerias com os Poderes Judiciário e Legislativo locais,
de acordo com a Lei Federal Nº. 13.185 de 6 de novembro de 2015.
5.031. USO MASSIVO DE RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS: Criar em
conjunto ao Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação um departamento de
pesquisa e inovações educacionais para implementação e disseminação do uso de REAs
(Recursos Educacionais Abertos), de qualidade, incluídas aqui as novas tecnologias
educacionais (software livre e dados abertos).
5.032. HTPC EM TODA A EDUCAÇÃO BÁSICA: Implementar as adequações
necessárias para a realização de HTPC (Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo) em
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todos os segmentos; para a troca de experiências e aprimoramento dos fazeres
pedagógicos (estudos, elaboração coletiva de planos de aula, pesquisas) visando
aperfeiçoamento profissional, de acordo com a Lei Federal Nº. 11.738 de 16 de julho de
2008.
5.033. PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA: Em
linha com a Convenção Mundial da ONU pelos Direitos das Pessoas com Deficiência,
fortalecer o Programa Municipal de Educação Especial e Inclusiva, em parceria com outras
secretarias municipais, capacitando Equipes Multidisciplinares e os Auxiliares de Educação
Especial Inclusiva nas metodologias e abordagens mais modernas, inclusive LIBRAS, a fim
de que nenhum estudante seja deixado para trás. As ações do Programa incluem um censo
detalhado de quantos estudantes PCD, detalhamento diagnóstico por Laudos Médicos,
Referencial de Acompanhamento da Aprendizagem, um Professor especialista em
Educação Especial e Inclusiva por escola, contratação e capacitação de Auxiliares,
formação continuada para todos os profissionais das Unidades, Acessibilidade nos Prédios
Escolares, veículos adaptados para Transporte Escolar, Salas de Recursos Multifuncionais
equipadas com materiais didáticos adaptados, livros versão Braille ou versão em Áudio,
Playgrounds Acessíveis/Sustentáveis, equipamentos, recursos, mobiliários escolares
adaptados e brinquedos pedagógicos multifuncionais, criação de um centro de apoio
psicológico aos profissionais capacitando os professores para exercer a função de
especialistas em Educação Especial para atuar em todas as unidades escolares em que
houver estudantes PCD.
5.035. PROGRAMA MUNICIPAL DE PEDAGOGIA HOSPITALAR: Implementar
o Programa Municipal de Pedagogia Hospitalar para prestar apoio educativo aos
estudantes que estejam em situação de internação.
5.036. PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA:
Implementar o PMAIC (Programa Municipal de Alfabetização na Idade Certa), tendo como
meta o primeiro ano do Ensino Fundamental.
5.037. PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADANIA: Criar um
programa de “Educação na Cidadania” de integridade, prevenção às pequenas corrupções,
baseado, entre outras iniciativas.
5.038.
JOGOS
ESCOLARES
MUNICIPAIS
INTERESCOLAS
e
INTERCLUBES: Investir mais recursos nos Jogos Escolares Municipais, buscando a
descoberta de novos talentos na área da Educação Física e dos esportes.
5.039. INTEGRAR A ESCOLA DE IDIOMAS À REDE MUNICIPAL BILÍNGÜE:
Incrementar a atuação da escola de idiomas junto à rede municipal de ensino, inclusive com
a oferta de cursos de idiomas on-line.
5.040. PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUSICAL: Criar o Programa
Municipal de Educação Musical, em parceria com entidades de artes, o SESI e a Fundação,
Escola de Música de Piracicaba (ou similar), baseado em reconhecidas metodologias
consagradas internacionalmente e aprimorar o programa já desenvolvido com a banda da
Guarda Civil Municipal.
5.041. FESTIVAL MUNICIPAL DE BANDAS E FANFARRAS: Investir mais
recursos no Festival Municipal de Bandas e Fanfarras e ampliar a divulgação dos eventos
em campanhas físicas e digitais.
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5.042. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL & “ESCOLAS
SUSTENTÁVEIS": Elaborar e implementar o Programa Municipal de Educação Ambiental
visando ampliar a consciência ecológica e o comportamento sustentável dos estudantes,
profissionais e comunidades escolares em conjunto, com diversas frentes de
implementação, tais como as Certificações ISO 14001, todas as escolas da Rede Municipal
passam à ser Laboratórios de Sustentabilidade, como projetos permanentes de captação
e reuso de águas pluviais, hortas orgânicas comunitárias, plantas e vasos como materiais
didáticos, padronização de lixeiras, coleta seletiva, reciclagem, compostagem, geração de
energia solar por painéis com células fotovoltaicas, energia eólica por mini turbinas,
torneiras por toque, caixas acopladas de fluxo duplo, sensores de presença, reformas
escolares, dentre outros. As metas de sustentabilidade e de redução de impactos serão
fixadas a partir de 80% de redução do volume (resíduos orgânicos) e assim para todas as
áreas, diminuindo o impacto ambiental, e gerando insumos para enriquecer o solo das
hortas escolares comunitárias. Por fim, o incremento de produtos de higiene sustentáveis,
produtos de limpeza ecológicos artesanais.
5.043. PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE:
Elaborar e implementar o Programa Municipal de Educação para a Mobilidade com o objeto
de formar um grau mais desenvolvido de conscientização de crianças e jovens sobre a
importância da segurança no trânsito e sobre o uso consciente de veículos automotores em
ambientes urbanos, além da qualidade dos deslocamentos multimodais.
5.044. EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE JOVENS E ADULTOS (EJA):
Com base nos micros dados do Censo Municipal, ampliar os projetos, ações e programas
no segmento da EJA (Educação de Jovens e Adultos), garantindo oportunidades de
aprendizagem profissionalizante para todos com mais de 70 opções de cursos.
5.045. PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRA AS DROGAS:
Criar o Programa Municipal de Educação contra as drogas para atuação preventiva contra
este desafio, baseado nos programas internacionais de sucesso - Consulado da Islândia.
5.046. PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À APRENDIZAGEM: Ampliar e
qualificar o Programa Municipal de Apoio à Aprendizagem, para cada estudante, de forma
personalizada, aos que apresentarem desempenho insatisfatório, ou desafios disciplinares,
fixando a meta de não deixar nenhuma criança para trás, inclusive com aulas de reforço de
excelência.
5.047. PROGRAMA DE APOIO PSICO-PEDAGÓGICO (SAÚDE NA ESCOLA):
Criar o Programa Municipal de Apoio Psicopedagógico para os profissionais da Educação
e para os grupos de pais e familiares dos estudantes da rede municipal, com ênfase
também nos Manuais de Saúde Pediátrica mais atualizados.
5.048. PROGRAMA MUNICIPAL DE PROFESSORES-VISITADORES: Muitos
estudos já fizeram a constatação da importância do vínculo parental para a aprendizagem
das crianças e jovens em idade escolar. Esse fator parece ser ainda mais relevante quando
as escolas estão inseridas em cenários de vulnerabilidade social ou onde há incidência de
famílias com relacionamentos humanos fragmentados. Portanto sugere-se criar, como boa
prática pedagógica, o procedimento do professor visitador, priorizando os estudantes com
maior defasagem nos processos de aprendizagem, a fim de que os profissionais possam
traçar estratégias de como a família pode apoiar o estudante em sua trajetória escolar. A
visita domiciliar como estratégia de promoção do desenvolvimento da parentalidade no
período escolar.
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5.049. PROGRAMA MUNICIPAL DE ALTAS HABILIDADES &
SUPERDOTAÇÃO: Criar processos pedagógicos humanizados de mentoria e tutoria para
identificar e apoiar os estudantes detentores de altas habilidades/superdotação, a fim de
que eles possam desenvolver seus dons e talentos, contando ainda com um Cadastro
Municipal que possa reunir os Educadores e suas boas práticas em favor desses potenciais
destaques da vida da cidade, trabalhando especialmente sobre a sua devida inclusão e
autoestima.
5.050. PROGRAMA MESA EDUCADORA UNESCO PARA A PRIMEIRA
INFÂNCIA: Retomar o programa da UNESCO Mesas Educadoras para a Primeira Infância,
em parceria com as empresas próximas às Unidades Escolares de Educação Infantil.
5.051. SEMANA DO BRINCAR E DIA DO BRINCAR: Institucionalizar no
Calendário Escolar Anual a Semana do Brincar e articular em todas as escolas e por toda
a cidade, atividades de brincadeiras com intencionalidades pedagógicas, para todas as
faixas etárias e públicos da cidade.
5.052. CURSOS COMUNITÁRIOS SOB DEMANDA: Estimular, de acordo com
as demandas das comunidades de aprendizagem, as oportunidades de cursos
extracurriculares que possam ser aproveitados tanto pelos estudantes quanto pelos seus
familiares (exemplo: hortas orgânicas escolares comunitárias, informática ou xadrez nas
escolas).
5.053. REFORMA INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
Redesenhar e reestruturar o Organograma Institucional da Secretaria redefinindo
departamentos, divisões, seções e setores, além das assessorias e chefias; à fim de
modernizar o seu funcionamento, simplificando hierarquias, otimizando as rotinas e
padronizando seus processos e procedimentos internos, reformando as Leis Municipais que
versam sobre o tema. Também será necessária a aprovação de um Novo Regimento
Interno da Secretaria e procedimentos e critérios para remoção dos profissionais da
Educação.
5.054. AUDITAR AS MATRÍCULAS DE ESTUDANTES RESIDENTES NO
MUNICÍPIO: Resguardados os Direitos adquiridos e à fim de conseguir, efetivamente,
prestar Serviços Públicos de qualidade e não cometer injustiças contra as famílias da
cidade por falta de vagas, propomos AUDITAR as Matrículas no âmbito da Rede Municipal
de Educação.
5.055. IMPLEMENTAR OS MÓDULOS DE FUNCIONÁRIOS: Adequar o
funcionamento das unidades escolares implementando os módulos de funcionários por
estudantes e conferindo justiça e equidade ao Sistema Municipal de Educação, garantindo
o necessário aos servidores por unidade escolar.
5.056. NOVO SISTEMA DE PONTUAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, ESCOLHA,
ATRIBUIÇÃO E REMOÇÃO DE AULAS: Rever modelos ultrapassados e redefinir regras
claras e os critérios de preferência, para os profissionais que estão em seus respectivos
cargos nas escolhas de sede, processos de remoção/transferência de unidades e de
atribuição de aulas, dando ciência e transparência a todo processo através da
informatização e ampla publicação dos andamentos no formato de Dados Abertos, para
todas as fases, edital, portarias, instruções normativas, atos, circulares, e todas as demais
normas jurídicas pertinentes.
5.057. DEFINIR OS PADRÕES DE QUALIDADE PARA TODAS AS ESCOLAS
MUNICIPAIS: Com base em comparativos nacionais e internacionais criar um cronograma
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na Intranet, de manutenção e qualificação da infraestrutura predial para todas as unidades
da rede municipal, com as devidas instruções sobre segurança escolar, orientações
técnicas, indicadores de merenda, norma de zeladoria, procedimentos funcionais
administrativos, definir normas e procedimentos que tornem o ensino municipal igualitário
em todas as unidades escolares.
5.059. PLANO DIRETOR PARA ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL: Ampliar o
número de escolas municipais que trabalham em jornada estendida, migrando os
segmentos do ensino fundamental para tempo integral, com condições de trabalho e
estruturas prediais adequadas. Preferencialmente das 08 às 17 horas.
5.060. REVISÃO ANUAL DOS PROJETOS POLÍTICOS-PEDAGÓGICOS:
Construir democraticamente, pelo processo metodológico das Assembleias Escolares, em
toda a rede, novos Documentos Declaratórios, especialmente os Projetos PolíticoPedagógicos (PPPs).
5.061. PADRONIZAÇÃO DOS REGIMENTOS ESCOLARES: Construir
democraticamente, pelo processo metodológico das Assembleias Escolares, em toda a
rede, novos Documentos Declaratórios, especialmente os Regimentos Escolares, aqui com
atenção especial à atribuições das funções de cada cargo-função, seguintes orientações
da modelagem de Reggio Emília, sendo que os vice-diretores das Unidades passam a
assumir o papel de líderes pedagógicos, responsáveis pela aprendizagem, enquanto que
os diretores tornam-se responsáveis pelos processos e procedimentos administrativos.
5.062. MANUAL DE ORIENTAÇÕES PROFISSIONAIS: Redigir, distribuir
mediante recibo e estudar com avaliação, um Manual Digital de Procedimentos para a
sistematização, padronização e universalização de todos os processos, visando dar
equidade ao funcionamento das escolas e fazeres dos profissionais, contendo ainda os
novos e atualizados descritores de cargos, funções, atividades e atribuições de cada
profissional da Educação.
5.063. PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ESCOLAR: Implantar o
Programa Municipal de Segurança Escolar, contemplando com AVCBs (sistema hidráulico,
bombas de recalque, hidrantes e válvulas, equipamentos de segurança, extintores e
Brigadas de Incêndio treinadas), enfatizando as formações em Primeiros Socorros e
intensificando as Rondas Escolares. Além disso cada prédio deverá obter as devidas
Certificações de Acessibilidade.
5.064. PADRONIZAÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES POR SALA: Limitar
através de Lei Municipal o número de estudantes por sala ao limite máximo de 20 (vinte)
estudantes por turma, de acordo com as recomendações internacionais da UNESCO,
observadas as necessidades de espaço físico confortável (parâmetros MEC) e as
necessidades de professores e profissionais, denotando casos de educação especial
inclusiva, e contar sempre com um auxiliar no caso de estudante PCD.
5.065. PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: Aprimorar o
Programa Municipal de Alimentação Escolar, enfatizando a alimentação saudável, os
produtos provenientes de agricultura orgânica de pequenos produtores familiares e as
necessidades alimentares especiais de cada estudante da rede.
5.066. PROGRAMA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE ESCOLAR: Inventariar
todas as necessidades de acessibilidade ainda não cumpridas em todas as instalações
prediais de escolas municipais, criando um cronograma programado de intervenções para
garantir as reformas e adaptações necessárias, observadas as concepções da convenção
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mundial da ONU pelos direitos das pessoas com deficiência, da Norma ABNT NBR 9050,
do Decreto Federal Nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 e do Desenho Universal.
5.067. APROVAR O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
(PDTE): Elaborar o Plano Diretor de Tecnologias Educacionais (PDTE), visando criar
condições para a incorporação de novas tecnologias no sistema de ensino e que deverá
prever a modelagem da Internet de Banda Larga e Wi-Fi nas escolas, processos de
outsourcing de computadores, tablets, notebooks, lousas digitais, data-shows além da
infraestrutura lógica e outsourcing de impressão.
5.068. NOVOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS: Equipar todas as escolas com
Laboratórios de Ciências nas Unidades Temáticas de Física, Química e Biologia com o
maior número de objetos de conhecimento possível, a partir dos estudos da Sociedade
Brasileira de Pesquisa Científica (SBPC).
5.069. NOVAS BIBLIOTECAS ESCOLARES COMUNITÁRIAS: Viabilizar e
equipar em todas as escolas Bibliotecas Escolares Comunitárias, abertas às consultas dos
estudantes bem como com livre acesso às comunidades de bairro, ampliando e atualizando
seus respectivos acervos.
5.070. NOVOS KITS ESCOLARES: Aperfeiçoar o programa de distribuição de
Kits Escolares com materiais de alta qualidade e especificados pelos educadores, por
segmentos, adequando os volumes necessários e a pertinência da aplicabilidade desses
recursos na escola.
5.071. REMODELAR O SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR: Reorganizar
o Sistema Municipal de Transporte Escolar adequando o serviço nos quesitos técnicos de
segurança e às necessidades de aprendizagem dos estudantes.
5.072. NOVA REDE MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS EDUCACIONAIS:
Reequipar todas as unidades escolares com recursos, materiais, equipamentos, mobiliários
escolares, brinquedos educativos, playgrounds adaptados (exemplo Sumaré) e insumos
educacionais, incluindo laboratórios de Ciências e salas de Artes pelas atas do FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).
5.073. NOVOS PARQUES & PLAYGROUNDS: Reforma e manutenção
periódica dos parques e playgrounds adaptados de todas as escolas municipais mediante
diagnóstico democrático e participativo, levando-se em consideração os critérios técnicos
de acessibilidade e sustentabilidade.
5.074. NOVAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: Equipar as
escolas municipais com recursos multifuncionais a fim de criar melhores condições para a
efetividade da Educação Especial e Inclusiva.
5.075. FORTALECER O PROJETO DE HORTAS COMUNITÁRIAS: Consolidar
essa cultura na prática de amplo espectro, com intencionalidade de trazer para dentro das
unidades escolares, aparelhos da Secretaria de Desenvolvimento Social e demais área
públicas habilitadas.
5.076. MANUAIS DE OPERAÇÕES PREDIAIS EM TODAS AS ESCOLAS:
Estruturar livros-pasta (físicos e digitais) contendo todas as informações das edificações
escolares, em especial: levantamentos topográficos, concepções arquitetônicas, memoriais
descritivos, plantas de arquitetura, plantas de instalações elétricas, plantas de instalação
hidráulica, planta de extintores, plantas de válvulas, plantas de bombas de recalque, plantas
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de hidrantes, sistemas de monitoramento eletrônico por imagem, atividades de
manutenção, rotinas de limpeza-higienização predial e um Manual de Organização de
Eventos com checklist criando uma cultura de mais planejamento e menos improvisação e
precariedade.
5.077. INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO DE TODAS AS ESCOLAS: Elaborar o
Inventário de Patrimônio de todas as escolas e publicar na Internet no formato de Dados
Abertos.
5.078. CHECK-LIST DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PROGRAMADAS: Criar
um Sistema de Manutenção Programada e reformas de todos os prédios escolares no
âmbito do município, com monitoramento semanal das referidas Ordens de Serviço.
5.079. REFORMAS E INFRAESTRUTURA ESCOLAR: Executar reformas nas
escolas em condições precárias de funcionamento, especialmente em infraestrutura física,
instalações hidráulicas, elétricas e equipa- mentos de segurança e os itens de
sustentabilidade e acessibilidade humana.
5.080. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL (E-mail Institucional):
Plataforma de Comunicação Digital Integrada via E-mail com Profissionais, Estudantes,
pais e familiares sobre todos os assuntos relevantes e temas conexos relacionados à
Educação e aos Processos e Procedimentos Administrativos do Sistema Municipal de
Educação.
5.081. IMPLEMENTAR SISTEMA DE COMPRAS PELA INTERNET NAS
ESCOLAS: Em linha com o Governo do Estado de São Paulo, o sistema de compras será
utilizado para a aquisição de todos os tipos de suprimentos (utensílios de escritório,
materiais de higiene, materiais de limpeza, produtos de informática. As compras têm que
ser entregues em 48 horas e a conta vai diretamente para a Secretaria de Educação. O
serviço é prestado por empresas licitadas permitindo assim a padronização do produto,
favorecendo ainda os controles de estoques, o melhor preço e evitando atrasos e
desperdícios.
5.084. PROGRAMA MUNICIPAL “COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM”:
Criar o Programa Municipal de integração Família-Escola-Comunidade, objetivando
fortalecer a compreensão e a prática dos processos de Gestão Democrática e Participativa
e garantindo o envolvimento das famílias e dos meios de comunicação no aprimoramento
do sistema educativo municipal.
5.087. PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS:
Ampliar as condições de autonomia do Sistema Municipal de Educação, das Escolas
Municipais e dos Conselhos Municipais de Educação, Conselho Municipal do FUNDEB e
Conselho de Alimentação Escolar, capacitando as equipes gestoras, apoiando os
Conselhos de Escola.
5.088. FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Educação, visando efetivar o Direito de
Aprender para todos os estudantes da Rede Municipal, de forma democrática e
participativa, garantir por meio de deliberações e aprovação os critérios a serem seguidos
pela Secretaria de Educação.
5.089. FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB:
Fortalecer o controle social sobre a gestão e investimentos dos recursos federais, formando
conselhos democráticos, com capacitação dos conselheiros e atuação prática transparente.
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5.090. FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR: Fortalecer e ampliar a atuação dos membros do Conselho Municipal de
Alimentação Escolar, com visitas às unidades para fiscalização do programa e orientação
de procedimentos.
5.093. FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES: Fortalecer e
ampliar a atuação dos membros dos Conselhos Escolares, com visitas a ampliar a
participação das comunidades de aprendizagem no entorno, nos processos pedagógicos
de todas as unidades escolares.
5.093. REALIZAR O FÓRUM E AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO: Garantir a realização de Fóruns Municipais de Educação e a realização das
Conferências Municipais de Educação à fim de assegurar o diálogo democrático sobre o
tema da Educação com toda a Sociedade Piracicabana.
5.095. PRÊMIO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO EDUCACIONISTA: Criar o
Programa Municipal do Voluntariado Educativo para celebração de múltiplas atividades no
Dia Anual de Ações Voluntárias.
5.096. CONSTRUIR PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS FOCADAS EM
ARRANJOS EDUCATIVOS LOCAIS: Para diminuir a distância entre o que as escolas de
Ensino Médio formam e o que as empresas esperam, tanto em termos de conteúdo quanto
em termos atitudinais. Jovens com capacidade para nunca parar de aprender estudando
pelo resto da vida.
5.097. WEB-TV EDUCATIVA COMUNITÁRIA: Em todas as escolas e
repartições públicas da cidade, colocar televisores com programação educacional local,
feita pelas escolas e famílias mostrando a importância de se ler para as crianças, comentar
jornais, contar histórias antes de dormir, levar os estudantes para a Biblioteca. Funcionará
como WEB-TV Educativa Municipal.
5.098. CRIAR O PRÊMIO “CIDADÃO EDUCADOR” ANUAL: Criar, por
segmento, o “Prêmio Educacional, em reconhecimento e valorização às capacidades,
habilidades e talentos dos melhores profissionais da educação pública municipal,
prestigiando os trabalhos de excelência no tocante ao Direito de Aprender. Os mais
dedicados serão celebrados, apoiados e encorajados e essa será a maior celebração da
cidade.
5.099. PROGRAMA CIDADES EDUCATIVAS: Estabelecer acordo de
cooperação técnica com a AICE (Associación Internacional de Ciudades Educadoras) no
sentido de construir em Piracicaba o conceito de “Cidades Educativas” - outdoors, ônibus,
táxis, placas, comércio, empresas, indústrias.
5.102. PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ESCOLA: Implementar como
Política Pública intersetorial permanente o Programa Municipal de Saúde na Escola que
visa acompanhar a saúde de estudantes e professores, de modo contínuo, realizando
avaliações periódicas de peso, acuidade visual, glicemia, anemia de ferro, cáries (saúde
bucal) e outros exames no viés da medicina preventiva, integrando profissionais da saúde
ao trabalho na escola bem como aproximando as UBSs das unidades escolares,
priorizando assegurar o Direito de Aprender.
5.103. RETOMAR A SÉRIE DIÁLOGOS SOBRE EDUCAÇÃO: Resgatar a Série
Diálogos, de encontros com grandes educadores para troca de experiências com os
profissionais de Educação da cidade.
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5.104. AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO NAS OLIMPÍADAS NACIONAIS E
PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS: Atuar no sentido de conhecer e viabilizar a participação
dos alunos e dos profissionais municipais da Educação em todas as olimpíadas e nos
prêmios do setor educativo regional e nacional.
5.105. PROJETO BAIRRO-ESCOLA (ARTES COMUNITÁRIAS): Criar grandes
galerias de artes educativas a céu aberto em todos os bairros e espaços degradados da
cidade, fortalecendo as concepções de Educação Integral e Territórios Educativos, sendo
cada obra iluminada por módulos solares fotovoltaicos de LED.
5.107. PROJETO CIDADE - LEITORA: Implementar o Projeto de Cidade Leitora
com novas bibliotecas comunitárias nas escolas e outras formas de incentivo à leitura, tais
como mini bibliotecas, biciclotecas e bibliotecas móveis para estimular o hábito de leitura
em toda a população da cidade, em parceria com a Associação Brasileira do Livro.
5.0108. CONVÊNIOS COM EDITORAS E LIVRARIAS: Através da
ABRELIVROS, celebrar convênios de cooperação com editoras e livrarias para que os
professores e demais profissionais possam ter acesso, com desconto em livros e materiais
pedagógicos.
5.109. SELO DE EMPRESA AMIGA DA ESCOLA: Criar o Selo da Empresa
Amiga da Escola, outorgado pela prefeitura para as que mantenham por um ano
investimentos de apoio acordados com as Associações de Pais e Mestres.
5.110. PARCERIA INSTITUCIONAL COM OS ESCOTEIROS DO BRASIL:
Fomentar o Programa de Educação para a Cidadania junto ao Movimento Escoteiro atuante
na cidade.
5.111. PROJETO “LEITORES DE LUZ": Habilitar o Conselho Municipal da
Juventude para que organize visitações de estudantes e professores aos asilos e abrigos
da cidade para realizarem atividades de leitura e contração de histórias para o público de
terceira idade (quando garantido o total controle da pandemia do COVID 19.
5.114. SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES
EDUCACIONAIS: Criar uma Plataforma com novos softwares livres para monitoramento
do desempenho de todos os indicadores do Sistema Educativo Municipal, com destaque
especial para os módulos de: Gestão Educacional, Alunado (matrículas de estudantes),
Gestão de Recursos Humanos (professores e funcionários), Gestão Pedagógica (diário
eletrônico digital), Gestão Financeira (contratos, administração de recursos), Gestão
Escolar (mensageria com famílias e controle de absenteísmo), Manutenção e Serviços
(obras, reformas, infraestrutura), Gestão Acadêmica, Gestão de Indicadores
(monitoramento da aprendizagem).
5.115. SISTEMA DE AVALIAÇÕES PROCESSUAIS INTERNAS E
EXTERNAS: Criar novos modelos de avaliação processual (contínua) integrados à
sistemas digitais de informação (Open Big Data) para melhor diagnóstico de todos os
processos e procedimentos dentro do Sistema Municipal de Educação.
5.116. NOVO PORTAL INTERATIVO PARA EDUCAÇÃO: Estruturar um Novo
Portal da Secretaria Municipal de Educação, com todos os procedimentos, informações e
processos administrativos, legislações, gestão de vagas e listas de espera publicadas
abertamente na Internet, demandas e matrículas, atribuições de funcionários,
transferências de estudantes, bem como um repositório digital de conteúdos com aulas
virtuais para acesso e consulta dos profissionais da rede municipal com materiais de apoio
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educacional em formato digital (EDUCOPÉDIA), padronizando e propiciando equidade nas
ações da rede pública.
5.117. OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Criar um canal de
comunicação com a sociedade sobre todos os assuntos relevantes e temas conexos
relacionados à Educação e ao Direito de Aprender no âmbito do município.
5.118. REDUZIR INDICADORES DE ROTATIVIDADE/ABSENTEÍSMO NA
REDE: A partir de um diagnóstico situacional, pactuar com os Profissionais da Educação,
uma redução gradativa e consistente dos indicadores de Rotatividade e de Absenteísmo,
em face dos prejuízos causados na aprendizagem que essas situações causam. Os
números deverão estar em linha com os padrões das melhores escolas.
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CULTURA E TURISMO
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PARA A CULTURA E O TURISMO

PREMISSAS DE ATENÇÃO: Nos últimos anos, a cidade de Piracicaba tem dado
menos atenção às diferentes formas de expressões artísticas e culturais. Em nosso
entendimento, a situação municipal da Cultura já teve uma participação mais ampla da
sociedade especialmente em espetáculos de dança e de música de concerto. Hoje estamos
restritos a algumas boas apresentações nos Teatros (Municipal Losso Neto e Erotides de
Campos no Engenho Central)
SOMOS CONHECEDORES: Estamos convencidos de que a abordagem
poderia ser outra por parte do Poder Público Municipal caso construíssem o entendimento
de que a Cultura poderia e deveria ser um dos vetores do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, dentro do rol de atividades relacionadas à Economia Criativa. Para isso
acontecer, se faz necessário apoiar, incentivar e dar suporte às mais diversas formas de
expressão cultural e artísticas reconhecidas, pugnando por alta qualidade, na certeza de
que, orientados por essa premissa, os munícipes poderão usufruir cada vez mais dos bens
e serviços culturais e artísticos produzidos na cidade.
DEFENDEMOS: Temos a constatação de que as expressões artísticas e
culturais são também uma expressão simbólica da cidadania e é justamente por essa razão
que o Diretório Municipal do PDT em Piracicaba defende a ideia de que cabe à
administração pública municipal incentivar, proteger e valorizar nossas produções locais,
bem como ampliar o acesso da população a todos os tipos de obras. Outra prioridade
urgente é o imediato fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura, que atuará também,
oferecendo total transparência ao uso do Fundo Municipal de Cultura a fim de que todas as
áreas sejam incentivadas.
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COMPROMISSOS: Tomamos a decisão de indicar no conjunto de propostas a
seguir um objetivo maior, qual seja, o de universalizar o acesso dos munícipes à fruição
dos bens culturais e obras artísticas produzidas aqui, transformando Piracicaba numa
cidade produtora de conteúdos artísticos e culturais capaz de exportar para outras
localidades seus dons e talentos. Além disso, nos parece evidente a urgência em
consolidarmos o Sistema Municipal de Cultura e fortalecer seus entes, pois através dele é
possível criar mais espaços de experimentação, ampliando e multiplicando as diversas
linguagens artísticas e culturais.
7.001. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA: Instituir a Política
Municipal de Cultura Viva destinada a estimular a produção, difusão e a universalização do
acesso a bens e direitos culturais por parte de diferentes cidadãos, grupos, coletivos e
comunidades; adequando em âmbito municipal as ações voltadas a estimular e fortalecer
uma rede de criações culturais comunitárias a partir dos teatros escolares, teatros públicos,
centros de cultura, praças e demais espaços públicos ou privados destinados a essa
finalidade.
7.002. CRIAR O SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA: Responsável pelo
planejamento e execução das atividades de Cultura do município, será composto pelos
seguintes órgãos, instâncias e instrumentos: a) Secretaria de Ação Cultural e Turismo; b)
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; c) Secretaria Municipal de Governo e
Desenvolvimento Econômico; d) Conselho Municipal de Cultural; e) Grupos Artísticos de
Piracicaba e Conselhos Municipais que tenham envolvimento com o assunto.
7.003. PLANO MUNICIPAL DE CULTURA: Com o descritivo de metas e
objetivos culturais do município de Piracicaba.
7.004. O COMITÊ GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA: Os
membros do Comitê Gestor deverão criar processos e procedimentos para a melhor
transparência e administração do fundo e acompanharão as respectivas execuções,
oferecendo a população os níveis máximos de transparência.
7.005. MELHORAR A TRANSPARÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE
CULTURA: Fomentado por legislação municipal específica, o processo de arrecadação e
o procedimento de uso dos recursos deverão tornar-se totalmente transparentes, à fim de
que a sociedade possa acompanhar como são feitos os investimentos em projetos culturais
e artísticos no âmbito do município.
7.006. REALIZAR UM NOVO CENSO CULTURAL MUNICIPAL: Com o objetivo
de que a cidade possa conhecer todos os agentes culturais, seus trabalhos nas diferentes
áreas e os espaços nos quais é possível atuar em Cultura dentro do município.
7.007. REALIZAR FÓRUNS E A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA:
Realizar os Fóruns de Cultura nos Bairros, criando um espaço de articulação, análise de
conjuntura, intervenção, troca de experiências, proposituras novas e debates, visando
construir alternativas para o desenvolvimento sociocultural do município, bem como a
Conferência Municipal anual, todos com a mais ampla participação ativa da sociedade civil.
7.008. PESQUISAS INTERMUNICIPAIS SOBRE TIPOS DE EVENTOS E
PÚBLICO: Visando aumentar o público e a fruição de bens e atividades culturais, pesquisar
em cidades próximas que tipos e formatos de eventos têm conseguido ampliar a
participação da sociedade.
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7.009. VALORIZAR A CULTURA LOCAL E REGIONAL NOS ESPAÇOS
PÚBLICOS DA CIDADE: Viabilizando espaços e condições de infraestrutura para que os
artistas locais e regionais possam se apresentar, em pequenos shows musicais,
performances de dança, eventos audiovisuais, exposições de artesanato, canto e coral,
folclores regionais, apresentações de teatro, dentre outros. Parques municipais, bibliotecas,
escolas, praças, clubes e o Estádio Municipal podem receber diversos tipos de eventos,
inclusive com visitas guiadas das turmas de estudantes das escolas municipais.
7.011. REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS CULTURAIS: Criar concursos
municipais de Cultura por áreas temáticas, com premiações patrocinadas por empresas
que teriam pelo regulamento, como contrapartidas, a divulgação de suas respectivas
marcas.
7.012. CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS: Nas
dependências do Engenho Central; reformando um grande espaço degradado da cidade
para a criação do Centro Cultural, viabilizando Oficinas Culturais de artes plásticas, danças,
teatro, circo, artes visuais, grafite, canto-coral, música e contação de histórias.
7.013. OFERECER CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA JOVENS: Criar
mecanismos para o fortalecimento da cultura viabilizando capacitações, produção de
conteúdo, planos de comunicação e distribuição de produtos, exibição e gestão cultural.
7.014. ATUALIZAR AS LEIS SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL
MUNICIPAL: Reavaliar a legislação e a política sobre os processos e procedimentos
relacionados a patrimônios públicos.
7.015. FORTALECER AS ATIVIDADES DE BANDAS E FANFARRAS NA
CIDADE: Fomentar as atividades dos grupos de bandas e fanfarras da cidade, capacitando
líderes e adquirindo equipamentos para ensaios e apresentações.
7.016. MODERNIZAR AS ATIVIDADES DA CASA DO ARTESÃO: Revitalizar o
funcionamento e as atividades culturais, artísticas e comerciais da Casa do Artesão,
ampliando suas atividades e sincronizando parcerias com as atividades da Feira de
Artesanato.
7.017. RETOMAR A REALIZAÇÃO DAS FEIRAS TEMÁTICAS MUNICIPAIS:
Desenvolver o Projeto de Feiras Temáticas para datas especiais do calendário institucional
(comunidades imigrantes, datas culturais brasileiras e culturas regionais do País).
7.018. IMPLEMENTAR UM PLANO DE COMUNICAÇÃO DA CULTURA
MUNICIPAL: Utilizando-se de listas de E-mails, Redes Sociais (Facebook, Instagram e
WhatsApp), Posters em ônibus, táxis, comércios, pontos de parada, escolas, UBSs e
demais prédios municipais) trabalhar para o aumento da divulgação das oficinas e eventos
culturais realizados no âmbito do município.
7.019. TRANSFORMAR AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EM ESPAÇOS
MULTICULTURAIS DE SOCIALIZAÇÃO: Converter as Bibliotecas Públicas Municipais em
espaços de referência para atividades de estudo individual, grupos transversais de
trabalhos, atividades culturais de música e teatro; sendo que o acervo deverá ser
informatizado para facilitar consultar e retiradas de livros e outros produtos culturais.
7.020. CRIAR A VIRADA CULTURAL “RIO PIRACICABA” - CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL: Nos moldes do evento Virada Cultural SP, inserir no Calendário
Municipal um evento bem organizado e com grandes nomes da Cultura local e/ou nacional
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mobilizando a sociedade à fruição de bens artísticos e culturais em parceria com o
Consórcio Intermunicipal.
7.021. AMPLIAR E FORTALECER A FEIRA DE ARTESANATO: Com acesso
livre a todos, viabilizar infraestrutura para que a Feira de Artesanato do Parque da Rua do
Porto, seja ampliada para outros espaços da cidade, especialmente praças, clubes,
Associações e Sindicatos, tendo organização e planejamento prévios durante os períodos
festivos e/ou comemorativos.
7.022. REGULAMENTAR O USO PARA OS TEATROS MUNICIPAIS:
Estabelecer regras mais claras e mais simples de como podem ser utilizados os
equipamentos municipais de Teatro, normatizando prazos, padronizando termos de
solicitação, formas de utilização, responsabilidades de conservação e eventuais taxas,
cujas arrecadações devem ter transparência e serem reinvestidas na qualificação dos
respectivos espaços.
7.023. SISTEMATIZAR AS AÇÕES CULTURAIS DA CIDADE: Estabelecer
regras claras e critérios de avaliação para construir indicadores semestrais que permitam o
acompanhamento e o monitoramento do sucesso dos eventos realizados inclusive com
pesquisa de público presencial para feedback de eventuais melhorias que possam ser
implementadas.
7.024. ZOOLÓGICO MUNICIPAL: Promover debate com a população sobre o
papel social e educativo do zoológico municipal a fim de entender qual será a função e a
gestão que será dada ao zoológico no nosso mandato.
7.025. CENTRO ANIMAL EDUCATIVO DIGITAL: Criar um centro educativo
digital 3D a fim de que as escolas e as famílias possam visitar e ter aulas educativas com
uma nova visão de como os animais de fauna devem ser tratados, e qual é o papel deles
no nosso ecossistema. O Centro ficaria alocado em uma central.
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ESPORTES & LAZER
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PARA OS ESPORTES E O LAZER

PREMISSAS DE ATENÇÃO: É preocupação relevante para o PDT de
Piracicaba o fato de que a cidade já foi uma das maiores referências brasileiras em várias
modalidades esportivas com grande destaque para vôlei, basquete, judô, ginástica e futebol
dentre outros. Sem a vontade e a decisão política, não conseguiremos reverter o desmonte
do Esporte que temos observado nos últimos anos.
SOMOS CONHECEDORES: O PDT de Piracicaba está convencido de que é
necessário construir uma “Cultura Desportiva” na sociedade, pois isso tem potencial de
gerar inúmeros desdobramentos positivos na vida das pessoas e das famílias. Quando as
comunidades aderem à prática desportiva, todos recebem as vantagens da sociabilização,
os resultados na saúde e os benefícios da qualidade de vida. Até mesmo o resgate das
brincadeiras infantis do Brasil pode ser o mote para que possamos iniciar as pessoas de
todas as idades na atividade esportiva. Também estamos convencidos de que cada Clube
Municipal deve ser integrado às Escolas Municipais do Bairro para atividades físicas de
contra turno, não apenas em parcerias, mas como uma aliança, uma extensão das salas
de aula tradicionais.
DEFENDEMOS: Em linha com as melhores práticas, é preciso que o esporte da
cidade tenha por base a Educação Infantil, com bastante ênfase na constância da prática
esportiva como rotina de vida para todos. Portanto, pensamos que é necessário
transcender a prática de esportes apenas no âmbito interno de clubes e estender o escopo
para a dimensão comunitária, incluídas aqui praças e ruas de lazer, o que propiciaria
também, a ressignificação das ruas e o fortalecimento da sensação de pertencimento do
munícipe. Acolhemos ainda o ideal da busca de um bom equilíbrio harmonioso entre os
esportes e as atividades desportivas de alto rendimento, já tradicionais e importantes para
a autoestima da cidade.
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COMPROMISSOS: Dentre os destaques do presente Projeto Municipal de
Desenvolvimento para os Esportes, nos empenharemos em direcionar prioridades a
disponibilização de recursos humanos e equipamentos desportivos em todos os bairros e
clubes municipais. Realizar isso de modo integrativo entre as Secretarias Municipais de
Esportes, de Educação, de Saúde e de Cultura é pré-condição para o sucesso dessa nova
forma de pensar e implementar Políticas Públicas no Esporte. Merece destaque ainda a
forte recomendação da UNESCO para que todos os estudantes pratiquem atividade física
tendo em vista o grande impacto positivo desta, na aprendizagem dos estudantes bem
como em seus resultados acadêmico-escolares.
6.001. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER
COMUNITÁRIO: Instituir a Política Municipal de Desportos e Lazer Comunitário,
objetivando o Desenvolvimento Humano Integral, bem como o engajamento cívico e
comunitário da população.
6.002. CRIAR O SISTEMA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER
COMUNITÁRIO: Criar o Sistema Municipal de Desportos e Lazer Comunitário, que
funcionará com atividades integradas nos centros de atividades poli desportivas municipais
e em parceria com clubes e entidades.
6.003. APROVAR O PLANO MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER
COMUNITÁRIO: Contendo em seu corpo a implementação do Plano Municipal de
Desportos e Lazer Comunitário, com metas para prática qualitativa por parte da população.
6.005. REFORMAR A INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DO
MUNICÍPIO: Reformar, revitalizar e modernizar as instalações próprias municipais,
observando e respeitando as diretrizes de sustentabilidade e acessibilidade modernas
recomendadas.
6.006. REVITALIZAR E MODERNIZAR OS EQUIPAMENTOS DA PISCINA
MUNICIPAL: Revitalizar e modernizar a piscina municipal, equipando os espaços com
mobiliários adequados para áreas externas no entorno das piscinas, equipando-as com
sistemas de aquecimento.
6.007. ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA e
HIDROTERAPIA: Fortalecer, ampliar o número de piscinas públicas municipais com
atividades para formação de escolas populares de natação e locais para hidroginástica e/ou
hidroterapia.
6.008. PROGRAMA DE ESPORTES COMUNITÁRIOS: Instituir o PEC
(Programa de Esportes Comunitários), ampliando seu plano de ação e aumentando o
alcance e o número de atividades nos Clubes Municipais, tais como: arco e flecha, defesa
pessoal, xadrez e artes marciais, dentre outras, distribuídas por faixa etária e em horários
adequados à população.
6.009. PROJETO ATLETAS EDUCADORES: Fortalecer programas de trocas
de experiência com ex-atletas bem-sucedidos e profissionais de alto desempenho da área
esportiva para ministrar palestras e conferências pela cidade.
6.010. REFORMAR OS CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTSAL:
Revitalizar os campos públicos de futebol, as quadras municipais e renovar os
equipamentos esportivos das unidades, observando e respeitando as diretrizes de
sustentabilidade e acessibilidade modernas recomendadas.
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6.011. CRIAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE TRAVINHAS: Estimular e
auxiliar com uso de equipamentos e vias públicas o tradicional campeonato de futebol de
travinhas, garantindo mais uma forma de prática de esportes na cidade atraindo as
crianças, pais e amigos para o futebol urbano.
6.012. ORGANIZAR O COMITÊ DE CICLISMO COMUNITÁRIO: Organizar o
Comitê de Ciclismo Público Comunitário para gerenciar os passeios ciclísticos pela cidade
e organizar as ciclovias e planejar um circuito seguro para a prática do ciclismo.
6.013. PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ALTO RENDIMENTO:
Instituir o Programa Municipal de Esportes de Alto Rendimento, dando maior apoio e
valorização aos atletas e esportistas da cidade e selecionando destaques nacionais para
competir pelo município.
6.014. NOVAS ACADEMIAS PÚBLICAS COMUNITÁRIAS: Espalhar pelos
clubes e espaços públicos ociosos as academias públicas comunitárias acessíveis, ao ar
livre, seguindo as normas técnicas de segurança dos equipamentos, feita em materiais
sustentáveis/recicláveis e com supervisão de profissionais treinados.
6.015. NOVOS PLAYGROUNDS COMUNITÁRIOS INCLUSIVOS: Criar
playgrounds comunitários inclusivos para todos, com brinquedos ecológicos e acessíveis,
inclusive para as pessoas portadoras com deficiências e com supervisão obedecendo e
observando as recomendações da ABNT NBR 16.071/2012, observando e respeitando as
diretrizes de sustentabilidade recomendadas.
6.016. REFORMAR O COMPLEXO ESPORTIVO: Modernizar as estruturas,
equipamentos e instalações do Complexo do Estádio Municipal Barão de Serra Negra,
observando e respeitando as diretrizes de sustentabilidade e acessibilidade modernas
recomendadas.
6.017. AMPLIAR O NÚMERO DE RUAS DE LAZER COM MAIS ATIVIDADES:
Ampliar, em acordo com os munícipes residentes, o número de Ruas de Lazer, abertas aos
pedestres e ciclistas, para uso coletivo e recreativo nos fins de semana com atividades
monitoradas.
6.018. RESGATAR O PRESTÍGIO SOCIAL DOS JOGOS ESCOLARES:
Fortalecer mediante valorização e prestigiar a importância de todas as atividades dos Jogos
Escolares, buscando descobrir talentos e revelações nas diferentes modalidades
esportivas, incentivando-os com subvenções para campeonatos e intercâmbios para trocas
de experiências.
6.019. IMPLEMENTAR A ESCOLA ESPORTIVA DE MOTRICIDADE: Com
programas como a “Escola de Esportes” para que todas as modalidades possam ser
divulgadas, estudadas e conhecidas e novos talentos da cidade possam ser revelados.
6.020. FORTALECER OS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO INTERSECRETARIAS: Legislar com diretrizes e metas para ações integradoras de longo prazo
nas áreas de Esportes-Saúde-Educação-Cultura-Lazer; criando um Comitê de Integração
entre as secretarias municipais para ações conjuntas, tendo como missão a implementação
de ações em políticas públicas integradas, visando ampliar a qualidade de vida e o bemestar da população.
6.021. APROVAR A LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE:
Legislação que prevê os mecanismos práticos de arrecadação de impostos revertidos aos
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programas de fortalecimento de todas as atividades desportivas, organização de
campeonatos e torneios, bem como a constituição do Fundo Municipal do setor.
6.022. MAXIMIZAR O FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE: Implementar de fato
o Fundo Municipal do Esporte e dar total transparência de seus atos, com poderes para
avaliar e priorizar os projetos que envolvam as áreas de Esportes-Saúde-EducaçãoCultura-Lazer.
6.023. SUBSIDIAR A CRIAÇÃO DOS POLOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA:
Criar núcleos de formação para os esportes em diversas modalidades, na continuidade do
trabalho realizado nas escolas; até o alto rendimento.
6.024. CURSOS DE CAPACITAÇÃO INTEGRATIVA: Criar cursos integrados
de capacitação nas áreas de Esportes-Saúde-Educação-Cultura-Lazer visando ampliar a
construção democrática da prática de atividade física e do esporte atingindo em larga
escala os cidadãos da municipalidade.
6.025. PRIORIZAR A CRIAÇÃO DO NÚCLEO ESPORTIVO DE ALTO
RENDIMENTO: Criar o NAR (Núcleo de Alto Rendimento), objetivando orientar, avaliar e
acompanhar os jovens praticantes e atrair atletas com desempenho de ponta para
Piracicaba.
6.026. FORTALECER AS PRÁTICAS DESPORTIVAS ESCOLARES:
Fortalecer a ampliar os programas de práticas corporais e de motricidade, além de oficinas
de esportes em todas as escolas municipais, desde a primeiríssima infância.
6.027. MAPEAR OS INDICADORES DE SAÚDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:
Criar mapeamento permanente nas escolas, em todas as séries, dos indicadores de saúde
das crianças e adolescentes, frente a participação em programas de exercícios/motricidade,
como parte das políticas públicas de bem-estar e qualidade de vida.
6.028. UTILIZAR AS PRAÇAS COMO ESPAÇOS PRÓ-MOTRICIDADE: Criar
programa de incentivo ao uso dos espaços urbanos na prática de atividades físicas
monitoradas por agentes de saúde.
6.029. PROMOVER ATIVIDADES FÍSICAS: Implantar Programa Municipal de
Atividades Físicas na UBS (Unidades Básicas de Saúde), Centros da Terceira Idade e
Centros de Saúde, como parte do conceito de medicina preventiva e no tratamento
complementar de doenças como hipertensão e diabetes.
6.030. INTEGRAR AS COMUNIDADES DE BAIRRO EM PRÁTICAS
DESPORTIVAS ESCOLARES: Promover a integração de pais e estudantes nas escolas,
por meio de jogos escolares nas modalidades escolhidas pela comunidade escolar.
6.031. ARTICULAR A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS EM ATIVIDADES
FÍSICAS LABORAIS: Através de um programa municipal para que as empresas
estabelecidas e com base no território da cidade possam investir recursos em atividades
esportivas, tanto para seus funcionários como para as comunidades do entorno.
6.032. NOVA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA A EQUIDADE NAS
PREMIAÇÕES: Legislar ao nível municipal para que as premiações de campeonatos e
torneios que aconteçam no âmbito do território municipal tenham os mesmos valores para
premiar atletas do sexo masculino e feminino.
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6.033. PARCERIA COM SESC PARA SERVIÇO DE “CIRCUITOS
DESPORTIVOS": acordo com as entidades SESC e Sesi para atividades de Circuitos
Desportivos com atividades e monitores da entidade em todos os bairros da cidade.
6.034. TRAZER PARA A CIDADE A PROVAS DE CAMINHADAS: Uma prova
ligada à valores éticos e morais, com palavras representativas durante o trajeto, a fim de
fortalecer a compreensão tanto de atletas quanto de cidadãos.
6.035. FORTALECER TODAS AS MODALIDADES PARALÍMPICAS: Apoiar
técnica e financeiramente as modalidades de esportes considerados paralímpicos, inclusive
com equipamentos e profissionais especializados.
6.036. ARTICULAR AS ATIVIDADES DOS DE ESPORTE COMUNITÁRIO:
Implementar um programa de estágio para que os estudantes dos cursos superiores
possam atuar como “monitores" das atividades desportivas comunitárias em todos os
bairros da cidade.
6.037. DAR ESTÍMULOS PARA AS LIGAS MUNICIPAIS DE FUTEBOL e
FUTSAL: No intuito de retomar a organização dos Campeonatos Municipais de Futebol e
os torneios interclubes de futsal com ampla campanha de divulgação e montagem de
infraestrutura por parte da Prefeitura, criando as condições necessárias para a realização
de grandes eventos de integração com a comunidade e premiações aos melhores atletas,
times e clubes.
6.038. PIRACICABA - CAMPEÃ NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR:
Fortalecer um novo planejamento estratégico e um programa de financiamento,
de âmbito estadual, a fim de que PIRACICABA possa liderar os Jogos Abertos do Interior,
tornando-se uma das cidades mais competitivas da nossa região.
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MEIO AMBIENTE
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PARA O VERDE E MEIO AMBIENTE

PREMISSAS DE ATENÇÃO: Ao longo das últimas décadas, a cidade de
Piracicaba não tem recebido um olhar cuidadoso ou gentil no trato das questões de meio
ambiente e sustentabilidade. Tanto a urbanização desordenada, o crescimento vertical sem
controle, o tamponamento do leito de cursos de água e a negligência com as áreas
contaminadas causam grande preocupação aos munícipes. E de longe, o principal
problema da cidade tornou-se a falta de drenagem urbana para águas superficiais
decorrentes das chuvas. Há décadas o problema persiste com pouca ou nenhuma atenção
do Poder Público Municipal o que tornou o problema tão crônico que a gravidade da
situação tem gerado inclusive mortes por afogamento na cidade, quando das enchentes.
SOMOS CONHECEDORES: De que é necessário realizar um novo
Planejamento Urbano e cuidar muito melhor das bacias hidrográficas inseridas no território
municipal; inclusive adotando o uso das tecnologias já disponíveis de mitigação dos efeitos
das enchentes.
DEFENDEMOS: O Diretório Municipal do PDT compreende que para recuperar
boas condições ambientais e de qualidade de vida será preciso incorporarmos uma Visão
Sistêmica, um Pensamento Sistêmico e uma Abordagem Sistêmica em múltiplas frentes
tais como controle de emissões, tratamento de resíduos, planos de arborização, dentre
muitos outros abaixo elencados. Acolhemos também propostas de recuperar
gradativamente a capacidade permeável do solo, através de projetos de microdrenagem,
capazes de evitar a superlotação de águas pluviais superficiais, adotando ações como a
padronização de calçadas de acordo com a legislação e a incorporação das novas
tecnologias de asfaltamento permeável.
COMPROMISSOS: Adotar, inclusive dentro do âmbito do Consórcio
Intermunicipal, como uma alta prioridade, uma Política Integrada de Gestão Ambiental, com
viés intersetorial com desdobramentos no campo da Educação, da Saúde Pública e junto
ao setor de Urbanismo e Mobilidade para tornar, ao longo de uma década, nossa cidade
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como sendo uma referência de destaque, como modelo de Cidade Sustentável para o
século XXI.
8.001. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL: Instituir a Política Municipal de Sustentabilidade Ambiental no âmbito da
administração pública municipal.
8.002. CRIAR O SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL:
Criar o Sistema Municipal de Preservação Ambiental formado pela Secretaria Municipal do
Meio Ambiente, Serviço Municipal de Águas e Esgotos (SEMAE), Conselho Municipal do
Meio Ambiente, Fórum Ambiental, Conferência Municipal do Meio Ambiente, Organizações
Não Governamentais, empresas com base instalada no território e colaboradores.
8.003. CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: Instalar de modo
participativo e democrático, o Conselho Municipal de Meio Ambiente para orientar e
monitorar todas as políticas ambientais municipais.
8.005. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS: Revisar o PMGIRS (Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos).
8.005. PLANO DIRETOR SUSTENTÁVEL: Implantar o Programa Municipal de
Coleta de Águas Pluviais, cuja legislação só permitiria a aprovação de novas construções
que coletassem e armazenassem as chuvas, acompanhado de um processo de Educação
Ambiental.
8.006. NORMA ISO 14001: Implementar em parcerias, no âmbito da
Administração Pública Municipal, a norma NBR ISO 14.001 de Gestão Ambiental para todos
os setores da prefeitura.
8.007. AGENDA 21: Fazer aplicar em todas as atividades da Administração
Pública Municipal os princípios e diretrizes da Agenda 21.
8.008. MUNICÍPIO VERDE-AZUL: Integrar a municipalidade ao Programa
Município Verde-Azul do Governo do Estado de São Paulo.
8.009. PROJETO PREFEITURA ECO-EFICIENTE: Estabelecer metas e um
Programa de Educação Ambiental interno para que haja redução do consumo de água,
energia elétrica, papel, ligações telefônicas, impressão de documentos, copos plásticos e
outros recursos em todos os ambientes da administração pública municipal.
8.010. COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS: Criar o Programa Municipal de
Compras Públicas Sustentáveis (Instrução Normativa No. 01/2010 - MPOG), priorizando,
por exemplo, madeiras certificadas, papel reciclado, vasos sanitários com fluxo duplo e
torneiras com controle automático de fluxo.
8.011. PLANO DIRETOR DE CALÇADAS VERDES: Todas as calçadas da
cidade, a partir de 2021, deverão ser padronizadas em asfalto ecológico e jardim de
serviços na área adequada, respeitando as normas da ABNT sobre acessibilidade.
8.012. BIOASFALTO ECOLÓGICO: Determinar a priorização do uso de
agregados reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção civil ou do asfaltoborracha, também chamado asfalto ecológico, em obras e serviços de asfaltamento,
pavimentação e recapeamento nas vias e logradouros no município de Piracicaba.
8.013. SELOS AMBIENTAIS PARA EMPRESAS: Certificar com o Selo
“Empresa Amiga do Meio Ambiente” todas as instituições privadas estabelecidas no
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município que tenham comprovadas ações benéficas em favor da sustentabilidade,
disseminando boas práticas.
8.014. MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS: Criar o Cronograma Municipal
de Manutenção de Praças e Jardins Públicos, que será publicado na Internet em parcerias
com a iniciativa privada.
8.015. PROJETO PIRACICABA SOLAR: Implantar o Programa PIRACICABA
Solar (cidades solares), atraindo empresas produtoras de painéis, implantando em todos
os prédios municipais e criando áreas de captação nas coberturas prediais (estação) em
parceria com os institutos de tecnologia e com a iniciativa privada.
8.016. PROJETO PIRACICABA EÓLICA: Em parceria com a Secretaria de
Governo e Desenvolvimento Econômico, verificar a validade de trazer empresas produtoras
de Geradores Eólicos Residenciais (turbinas) e instalar equipamentos em locais habilitados.
8.017. PROGRAMA MUNICIPAL IPTU-VERDE: O IPTU Verde será um
programa da Prefeitura Municipal, que incentiva empreendimentos imobiliários residenciais,
comerciais, ou institucionais a realizarem e contemplarem ações e práticas de
sustentabilidade em suas construções, como por exemplo, a gestão de resíduos, a redução
do consumo de água, energia elétrica renovável e coleta de águas pluviais, dentre outros
(Referência Prefeitura de Salvador - BA).
8.018. FROTA VERDE MUNICIPAL: Rever os veículos da municipalidade,
buscando a substituição das frotas por veículos não poluentes, criando a Frota Verde
Municipal.
8.019. PROJETO "TROCAS ECOLÓGICAS": Viabilizar o “Projeto Trocas
Ecológicas”, trazendo equipamentos que transformam resíduos em benefícios (latas por
vales-transportes ou garrafas pet por ração animal, por exemplo).
8.020. PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Criar em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Programa Municipal de Educação
Ambiental, cujos conteúdos e objetivos de aprendizagem serão inseridos no currículo
municipal para todas as escolas.
8.021. PROGRAMA PREFEITURA "RESÍDUO ZERO": Medir a produção de
resíduos por unidade municipal e implementar um Programa de Metas para todas as
Secretarias e Departamentos do governo municipal, com metas para coleta seletiva,
reciclagem, compostagem.
8.022. HORTAS ORGÂNICAS ALIMENTARES E MEDICINAIS: Implementar o
Projeto de Hortas Orgânicas Comunitárias (urbanas e ecológicas), sob o linhão de
eletricidade, nos topos dos prédios (urban farms) para obtenção de renda social, nas
escolas municipais para a qualificação da merenda escolar, nos CRAS, nos CRABS e em
demais espaços públicos.
8.023. PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO: Ampliar o Programa
Municipal de Arborização com a escolha correta do tipo de árvore (espécies adequadas)
para ruas, praças e avenidas, implementando um sistema de monitoramento arbóreo e um
cronograma de manutenção preventiva que inclui também as espécies frutíferas.
8.024. REALIZAR O CENSO ARBÓREO MUNICIPAL: Elaborar um Censo
Arbóreo atualizado para balizar a programação de manutenções preventivas.
70

8.025. JARDINS COMUNITÁRIOS VERTICAIS: Assegurar a implementação do
Projeto de Jardins Comunitários Verticais no âmbito do território do município.
8.026. BANHEIROS PÚBLICOS ECOTRANSPORTÁVEIS ACESSÍVEIS:
Distribuir pela cidade, em locais estratégicos previamente estudados, banheiros públicos
eco transportáveis.
8.027. TELHADOS VERDES (COBERTURAS): Legislar sobre a necessidade
de adaptação de telhados e coberturas verdes nas edificações construídas no território do
município.
8.032. FEIRA DE PRODUTOS ORGÂNICOS: Organizar espaços e criar
condições de infraestrutura para que a cidade possa promover e receber feiras regionais
de produtos orgânicos.
8.033. PROJETO “BAIRROS VERDES - O VERDE PERTO DE MIM”: Implantar
o Projeto “Verde perto de mim” de jardinagem cidadã, com seis metas que envolvem, dentre
outros pontos, as coberturas de prédios com jardins, a criação de espaços públicos verdes
e o cuidado com o meio ambiente em todos os níveis por meio do convite aos habitantes
para se tornarem jardineiros voluntários em seus bairros, mediante licença pública com
duração de três anos e assinatura do Termo de Compromisso; cabendo à prefeitura
oferecer espaços e consultoria para que seja plantada vegetação de modo correto, usando
espécies adequadas e exigindo a manutenção orgânica sem pesticidas, fazendo assim
parte do processo de tornar mais agradável o ambiente urbano. (Referência: Prefeitura de
Paris - França).
8.034. USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA: Criar o Programa Municipal
de Uso Racional de Energia Elétrica, com metas e bonificações para a redução de
consumo.
8.035. ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LED: Licitar e substituir o parque de
iluminação pública por lâmpadas de LED com placas de captação com células fotovoltaicas
na potência de 350W. Ou substituir por placas de energia solar ou energia eólica.
8.036. COLETA SELETIVA DE LIXO E ÓLEO: Reestruturar junto às empresas
contratadas o serviço de coleta de resíduos no território do município, reavaliando horários,
controles e funcionamento geral, com ênfase para a coleta de óleo nas escolas e hospitais
da cidade.
8.037. COOPERATIVAS DE CATADORES: Fomentar e apoiar as Cooperativas
de Catadores, inclusive com veículos elétricos para atividades de rua.
8.038. OPERAÇÕES "CATA-CACARECO": Fomentar as atividades do Projeto
“Cata-Cacareco” de coleta e encaminhamento adequado dos objetos de grande porte
inúteis ou deteriorados, publicando um calendário por bairros com ampla divulgação e
antecedência.
8.039. ECOPONTOS: Implantar, nos bairros do município, pequenas estações
de Coleta Seletiva (ecopontos) para resíduos sólidos secos, inclusive madeira, pilhas e o
chamado “lixo eletrônico”. Porém, nos bairros onde já estão instalados os ecopontos,
devemos aperfeiçoar sua atuação para evitar queixas da população.
8.040. REESTRUTURAR O SEMAE: Reestruturar as funções e atividades do
SEMAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto, priorizando monitoramento e manutenções
preventivas das redes de água e esgoto, limpeza de bueiros, bocas de lobo e galerias e
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principalmente criando o projeto ‘Água para Todos’, como novas maneiras de cobranças do
m³ da água e sem onerar ainda mais o custo com o esgoto.
8.041. POLÍTICA & PROGRAMA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS:
Instituir a Política Municipal de Recursos Hídricos e criar o Programa Municipal de
Gerenciamento e Uso Racional de Recursos Hídricos, com metas e bonificações para a
redução de consumo, de acordo com as orientações do Ministério do Meio Ambiente.
8.042. PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA: Aprovar o PMDU
(Plano Municipal de Drenagem Urbana), no âmbito do território do município, com ênfase
para a limpeza de rios e córregos, bem como as demais ações que ampliem a
permeabilidade do território.
8.043. NOVO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO: Aprovar o
Plano Municipal de Saneamento Básico devolvendo a autonomia das ações públicas
voltadas a coleta e tratamento de resíduos urbanos, estabelecendo auditoria no início do
mandato para rever o contrato com a Empresa Águas do Mirante.
8.044. INSTALAR BUEIROS INTELIGENTES PELA CIDADE: Instalar cestasgrelhas em todos os bueiros e bocas de lobo para a retenção de resíduos e objetos maiores
visando diminuir o entupimento ou bloqueio de galerias.
8.045. REVISAR, REVITALIZAR O TRATAMENTO DE ÁGUA DAS BICAS
MUNICIPAIS: Reestruturar o funcionamento das bicas municipais, comunicando
periodicamente aos usuários, os laudos de potabilidade da água.
8.046. PROGRAMA DE METAS PARA PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA: Implementar metodologia técnica de monitoramento de perdas na distribuição de
água, para atingirmos o patamar de 5% em 4 anos de gestão.
8.047. INSTALAR ESTAÇÕES DE ÁGUA DE REUSO DE BAIXO CUSTO NOS
PRÉPRIOS MUNICIPAIS: Ampliar fortemente a utilização de água de reuso para limpeza
pública e manutenção de parques e jardins.
8.048. REGULAMENTAR O USO DAS ÁGUAS DE SUBSOLO: Regulamentar
e disciplinar a utilização de águas provenientes de minas e lençóis freáticos, especialmente
durante a construção de prédios novos.
8.049. REESTRUTURAR O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS
MUNICIPAIS: Reestruturar o funcionamento dos cemitérios municipais de acordo com as
mais recentes legislações ambientais.
8.050. MULTAS PARA INFRAÇÕES AMBIENTAIS: Implementar o Projeto Lixo
no Lixo, com antecipada campanha educativa no início, período de orientação e adaptação
e depois multas para os infratores.
8.051. CAÇAMBAS CHIPADAS: Legislar sobre a instalação de CHIP nas
caçambas autorizadas a coletar entulho de obras no território do município, visando
controlar o tempo de permanência, evitando também a colocação deste equipamento em
locais que possam causar acidentes de trânsito nas vias públicas.
8.053. LEGISLAR SOBRE COMÉRCIO DE ANIMAIS: Regulamentar no âmbito
do território municipal o crime ambiental de criações de espécies silvestres em cativeiro
ilegais e monitorar o comércio de gaiolas.
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8.054. INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE):
Providenciar a realização, no prazo de 2 anos, do Inventário Municipal de Emissões dos
GEE e estabelecer metas de redução da poluição atmosférica para um prazo de 10 anos.
8.055. REALIZAR O PROJETO RIOS E RUAS: Nos moldes do projeto realizado
na capital de São Paulo, o “Projeto Rios e Ruas” é uma metodologia baseada em pesquisas,
levantamento de mapas, análise de informações sobre saneamento, além de exploração
de campo com estudantes, sensibilização e produção de novos materiais educativos à
serem distribuídos pela cidade.
8.057. PROGRAMA MOEDA VERDE: Implementar o programa Moeda Verde,
no qual se realiza a troca de resíduos recicláveis por alimentos hortifrúti orgânicos (frutas,
legumes e verduras) fortalecendo as famílias cadastradas.
8.058. PLANO DIRETOR DE TRATAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS:
Implementar um Plano Estratégico de remediação de áreas contaminadas com risco
confirmado ou sob investigação dentro do território do município, de acordo com o
DATAGEO - Sistema Ambiental Paulista.
8.059. REALIZAR TODOS OS EVENTOS MUNICIPAIS PELA NORMA ISO
20121: Em todas as secretarias, adotar o modelo preconizado pela norma ISO 20121 de
Gestão Sustentável de Eventos, especialmente da Secretaria de Cultura, adotando as
práticas recomendadas pelo documento de referência.
8.060. Programa de iluminação de praças e espaços públicos: observando
a preservação do ecossistema e a vida noturna de diversas espécies.

73

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Princípios e Diretrizes para o Desenvolvimento Econômico em Piracicaba

PREMISSAS DE ATENÇÃO: O desenvolvimento da cidade de Piracicaba figura
entre as cidades de nosso país com considerável Índice Desenvolvimento Humano (IDH).
Todavia, nos preocupamos porque esse modelo mostra sinais de esgotamento pela
dependência excessiva de apenas dois setores econômicos em nossa base de
desenvolvimento: o setor metalmecânico e o setor de energia renovável (tecnologia do
etanol) e seus derivados. Ao olharmos o cenário nacional e global, não nos parece seguro
continuar apenas em duas matrizes econômicas que, de certa forma, segundo a literatura,
indicam prazos relativamente curtos de sobrevida no tempo. Considerando também que a
produção do etanol exige muito espaços nas áreas agrícolas e maltratam o solo para novos
tipos de plantação.
SOMOS CONHECEDORES: Considerando isso, nos convencemos de que é
importante lançar as bases do futuro e semear uma transição cultural, social e econômica
para a cidade de Piracicaba/SP, visando a construção futura de um novo modelo
econômico, com atividades mais sustentáveis, em linha com os objetivos de
desenvolvimento sustentável e suas metas. É urgente prepararmos a cidade para as
mudanças que se avizinham e podemos começar agora mesmo, criando união em torno de
objetivos comuns já consensuados.
DEFENDEMOS: A diretriz de ampliar o crescimento econômico através da
elevação da produtividade, por meio da diversificação, modernização e inovações
tecnológicas, focando especialmente em setores de alto valor agregado e uso intensivo de
mão-de-obra especializada. Sendo certo de que para melhorar progressivamente a
eficiência dos recursos usados no consumo e na produção, será preciso que nos
empenhemos para dissociar o crescimento econômico de qualquer tipo de degradação
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ambiental, adotando os parâmetros de produção e consumo sustentáveis. Acolhemos a
premissa fundamental de que parte do nosso papel é reunir os interesses dos empregados
com os interesses dos empregadores.
COMPROMISSO: Propor à cidade o EDUCACIONISMO pleno e integral como
alicerce do novo modelo de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Enriquecer nosso
capital humano nos mesmos níveis internacionais podem nos levar ao pleno emprego e
mais além disso, à difusão de metodologias de como as demais cidades brasileiras podem
também criar Sistemas Municipais de Educação de Base com excelência e equidade
(homens, mulheres, bem como jovens e pessoas com deficiência), viabilizando o alto
desempenho e a futura laboralidade integral com remuneração de base igualitária para
trabalhos de igual valor, respeitadas as diferenças de talento e persistência/esforços ao
longo das carreiras. Também é preciso proteger os direitos trabalhistas evitando empregos
precários e buscar gerar empregos através de Parcerias Público-Privadas em arranjos
produtivos locais. Para isso, nossa proposta foca na Educação de Base de alta qualidade,
expandindo os serviços educacionais da cidade para elevar os níveis de aprendizagem ao
melhor possível. Nesse sentido apresentamos abaixo um conjunto de ideias à fim de
edificar e operacionalizar nossa Estratégia Municipal de Desenvolvimento Sustentável a
serem implementadas no prazo/período dessa presente Agenda.
9.001. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL: Formular a legislação de Diretrizes e Bases sobre o futuro
Desenvolvimento Econômico municipal de Piracicaba/SP com viés de pleno emprego e
respeito aos parâmetros da sustentabilidade ambiental.
9.002. REALINHAR O PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO: As Políticas Públicas setoriais foram elaboradas e desenvolvidas ao longo
das últimas décadas, Piracicaba voltou-se ao seu potencial industrial herdado da tecnologia
metalúrgica e mecânica, originadas na construção de equipamentos pesadas para usinas
próprios da sua vocação desenvolvimentista, porém encontra-se atualmente esquecido
pela administração municipal. Eventuais atualizações podem ser incorporadas a
elaboração de documento em revisões programadas para os próximos anos.
9.003. CADASTRO DE PESSOAS JURÍDICAS & NEGÓCIOS: Criar um Banco
de Dados para incentivar e fortalecer negócios locais e/ou trocas comerciais e de serviços
entre as empresas estabelecidas no território do município, sendo essa ferramenta utilizada
para fomentar todas as atividades econômicas em Arranjos Produtivos Locais.
9.004. CRIAR UM ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS: Instalar um
“Escritório de Projetos”, ligado à Diretoria de Desenvolvimento Econômico, com equipe
exclusiva para pesquisa, prospecção e captação de recursos estaduais, federais e/ou
internacionais ou mesmo aqueles via convênios e parcerias disponíveis em outras
instâncias.
9.005. REFORÇAR A AUTONOMIA DE AÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DA
CIDADE: Culturalmente, ao longo das últimas décadas, o Poder Executivo municipal tem
se imiscuído indevidamente nas demais organizações estabelecidas na cidade. Nesse novo
modelo, propomos apoiar a autonomia e a independência de todas as instituições
organizadas e presentes no território, evitando ingerências político-partidárias, por
exemplo, sobre a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Comercial e
Industrial (ACIP), Associação de Arquitetos e Engenheiros, Conselho das Entidades
Sindicais de Piracicaba, Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas (APCD) e outros.
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9.006. IMPULSIONAR O BANCO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES: Que
cadastrará todas as vagas oferecidas com os perfis das pessoas ainda não empregadas,
conectando-as por proximidade com as vagas de emprego oferecidas pelas empresas
locais.
9.007. INSTALAR ANTENAS DE INTERNET PADRÃO “GOOGLE STATION”:
Instalar pontos de Internet Banda Larga Livres, no padrão Google Station, em locais de fácil
acesso na cidade para uso da população, com uso regulado quanto ao acesso de
conteúdos inadequados/impróprios.
9.008. VIABILIZAR UM CENTRO MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA: Nas
dependências do Engenho Central ou em outro prédio público adequado, viabilizar um
Centro Público de Economia Criativa, para atrair, desenvolver e disseminar iniciativas deste
setor, com incubadoras e polo de empresas startups.
9.009.
PROGRAMA
MUNICIPAL
DE
DESBUROCRATIZAÇÃO
PROCESSUAL: Garantir a implantação do Programa Municipal de Desburocratização e
Informatização na cidade, eliminando entraves processuais e simplificando os
procedimentos para abertura de novas empresas e negócios.
9.010. INTENSIFICAR AS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO PAULISTA:
Garantir as atividades do Banco do Povo Paulista como serviços de financiamento e
fomento de pequenos empreendedores, através de microcrédito.
9.011. INSTITUIR UM COMITÊ ENTRE SERCRETARIAS VOLTADAS A
ATRAIR E IMPLEMENTAR O BANCO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA: Este formato de
banco tem sido um sucesso em muitos municípios brasileiros por focar plena atenção no
comércio local dando oportunidades para as famílias de baixa renda para estabelecerem
seus próprios meios de sobrevivência, deixando os recursos financeiros circularem apenas
na esfera do município ou comunidade. Ele também estimula a cooperação entre novos
empreendedores locais.
9.012. SUBSIDIAR A CERTIFICAÇÃO GOVERNAMENTAL PELA NORMA ISO
9001: Investir recursos para conquistar as Certificações de Qualidade ISO 9001 para todos
os serviços públicos municipais, garantindo excelência em todos os setores da
administração pública municipal.
9.013. PROCESSOS DIGITAIS PARA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS
MUNICIPAIS: Aprimorar o modelo tributário municipal transformando seus processos e
procedimentos com modernas estruturas informatizadas, criando maior atratividade local.
9.014. ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DO POLO TECNOLÓGICO
MUNICIPAL: Promover uma interação apropriada (aliança) entre Centros de Formação e
Ensino, Unidades de Pesquisa e indústria, respeitadas as particularidades de cada
atividade e os respectivos períodos de maturação, a fim de tornar Piracicaba um dos mais
importantes exemplos de desenvolvimento das Tecnologias da Informação do Brasil. Será
necessário coordenar e articular esforços intencionais de pessoas e instituições
interessadas em concentrar na cidade uma capacitação nos setores de TI, que devem
resultar na criação e consolidação de um polo tecnológico setorial com mecanismos e
políticas de longo prazo.
9.015. VIABILIZAR UMA PARCERIA ESTRATÉGICA COM O SEBRAE:
Estabelecer acordo de cooperação técnica com o SEBRAE para desenvolver, ampliar e
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fortalecer as micro e pequenas empresas (MPEs) e o empreendedorismo no setor de
Comércio e Serviços dentro do território do município.
9.016. DISPONIBILIZAR UM ESPAÇO DE COWORKING PÚBLICO
MUNICIPAL: Implementar nos bairros, espaços de coworking públicos, instalados em
pontos estratégicos do território municipal, que ofereçam acesso à internet, salas de
reunião, computadores, palestras e oficinas para estimular os microempreendedores locais
e o desenvolvimento de novos negócios.
9.018. REVITALIZAR OS CENTROS COMERCIAIS DA CIDADE: Revitalizar de
modo escalonado nos bairros, os Centros Comerciais da cidade, dentre eles Rua
Governador, Rua Boa Morte, Avenida Rui Barbosa, Rua do Rosário, Shoppings populares
dentre outros.
9.019. CRIAR UM SISTEMA PERMANENTE DE PARCERIAS COM SESISENAI e SESC-SENAC: Realizar um processo programado de Articulação de Parcerias
Intersetoriais com SESI, SENAI, SESC e SENAC, ofertando mais cursos para a capacitação
de jovens, adultos, pessoas com deficiência e demais profissionais fortalecendo sua
preparação para o mercado de trabalho.
9.020. PLANO DE DESENVOLVIMENTO EM INTERNACIONALIZAÇÃO
(PMDI). Implementar o PMDI fundado na atração de empresas, investimento, turismo e
educação e cultura, com o objetivo de buscar de alternativas para recessão de mercados;
gerar conexões com culturas diferentes; buscar avanços no desenvolvimento de
tecnologias; atrair o turismo regional, nacional e internacional; atrair novos negócios e
empresa, de modo sustentável; melhorar a qualidade de vida (social, ambiental, econômica
e cultural)
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OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO,
INFRAESTRUTURA & SERVIÇOS URBANOS
Princípios e Diretrizes para Obras, Urbanismo, Habitação, Infraestrutura e Serviços
Urbanos
PREMISSAS DE ATENÇÃO: Infelizmente, ao se analisar o crescimento urbano
de Piracicaba, pode-se observar que nossos antecedentes não são positivos, uma vez que,
em pleno século XXI, ainda sofremos com enchentes urbanas graves, mobilidade reduzida,
excesso de poluição atmosférica, rios tamponados, um número maior de licenciamentos de
veículos do que de moradores e as demais doenças urbanas provocadas por uma
verticalização desenfreada que tem prejudicado em muito a qualidade de vida dos
munícipes.
SOMOS CONHECEDORES: De que é necessário implementar de fato uma
Nova Política Urbana, mais moderna e atualizada, e que, através do Planejamento
Territorial possa contribuir para o desenvolvimento social, ambiental e econômico de forma
sustentável, sem grandes desastres ou perda de vidas humanas. Uma cidade acolhedora
e prazerosa não se faz apenas com zeladoria urbana, mas sim com a adoção prática de
outros instrumentos e mecanismos de planejamento urbano que tenham a capacidade de
melhorar a vida das pessoas.
DEFENDEMOS: Todas as propostas que foram estabelecidas com critérios
técnicos internacionais nas Diretrizes Internacionais para Planejamento Urbano e Territorial
publicadas no ano de 2015 pela UN-HABITAT naquilo que se aplica aos governos
subnacionais (municipais), especialmente os itens que viabilizam de modo permanente um
futuro urbano melhor para todos e todas. Dentro desses componentes destacamos a
necessidade premente de ampliar muito a cooperação com outras esferas governamentais
e parceiros relevantes, que podem colaborar com a cidade no intuito de desenvolver uma
visão espacial compartilhada e estratégica, respaldada em indicadores, mapas, tendências
demográficas e evidências socioeconômicas que reflitam nosso ideário político em
benefício dos cidadãos.
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COMPROMISSOS: Sugerir o conjunto de ideias abaixo, com destaque para os
instrumentos de planejamento urbano, sendo necessário levar em consideração os setores
censitários e as projeções do IBGE à fim de racionalizar o debate entorno do crescimento
desordenado da cidade. Com ênfase propomos a revisão do Plano Diretor Estratégico
2016/2025 para que o mesmo passe a contar com uma priorização e escalonamento claros
dos resultados espaciais desejados e atingíveis, usando cronogramas adequados e
tomando por base, minimamente, estudos de viabilidade apropriados.
10.001. APLICATIVO DE ZELADORIA PÚBLICA DIGITAL: Nos moldes do
aplicativo já oferecidos e implementados em cidades do Grande ABC (Instituto TIM) por
aplicativos de celular será possível enviar imagens da demanda e receber no aparelho a
Ordem de Serviço (OS) com data e hora programados para solução. Dentre os serviços
destacam-se: (1) Coleta de Lixo; (2) Coleta de Entulho; (3) Jardinagem; (4) Limpeza e
Manutenção de Praças, Jardins e Parques; (5) Plantio de Árvores; (6) Poda ou Manutenção
de Árvores (raízes); (7) Reparos de guias e calçadas; (8) Reparos de Sarjetas; (9) Troca de
Cavaletes; (10) Limpeza de Bocas de Lobo; (11) Manutenções de Bueiros; (12) Varrição de
Ruas; (13) Bota-Fora de Móveis e utensílios; (14) Troca de Lâmpadas; (15) Manutenção de
Hidrantes; etc.
10.002. REVISAR O PLANO DIRETOR MUNICIPAL: Revisar o Plano Diretor
Estratégico Municipal, aprimorando os mecanismos de controle da cidade, revisando de
modo democrático, participativo e transparente o modelo crescimento desordenado
adotado (verticalização).
10.003. ATUALIZAR A LEI MUNICIPAL DE ZONEAMENTO: Atualizar a Lei de
Zoneamento Municipal, adequando os potenciais construtivos nos bairros à infraestrutura
urbana existente, de acordo com critérios técnicos.
10.004. REVISAR O CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS: Realizar a revisão
completa do Código Municipal de Obras, atualizando a referida legislação para a
modernidade contemporânea.
10.005. PROGRAMA MUNICIPAL DE PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS:
Implementar o Plano Diretor de Padronização de Calçadas, com metas ano a ano, e
observando as normas técnicas de acessibilidade atualmente vigentes, publicitadas pela
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para melhorar os passeios públicos e a
mobilidade urbana.
10.006. CRIAR EQUIPES DE MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS:
Criar no Departamento de Serviços Municipais, equipes de manutenção e pequenos
reparos dedicadas aos próprios municipais.
10.007. IMPLEMENTAR SINALIZAÇÃO URBANA EM BRAILE: Implementar o
Programa de Sinalização Urbana em todos os próprios municipais, observando as
recomendações sobre o uso integrado da linguagem Braille.
10.008. IMPLEMENTAR SINALIZAÇÃO URBANA TRILÍNGUE: Em linha com
as melhores práticas internacionais, criar as novas sinalizações da cidade, tanto em
português como também na língua inglesa e espanhola.
10.009. PROPOR CONCURSOS PÚBLICO PARA O NOVO MOBILIÁRIO
URBANO: Reformar todo o mobiliário urbano público municipal incluindo-se aqui pontos de
táxi, lixeiras, bancos públicos, totens digitais e caixas de correio, unificando a identidade
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visual dos equipamentos públicos, através de um concurso aberto a escritórios de
arquitetura e urbanismo.
10.010. VIABILIZAR O USO DE ASFALTO PERMEÁVEL EM LARGA
ESCALA: Utilizar asfalto ecológico permeável para o recapeamento da malha urbana de
rodagem, pois ele apresenta alta resistência e grande capacidade de absorção de água,
diminuindo o impacto das chuvas e enchentes.
10.111. VIABILIZAR PROJETOS DE CICLOVIAS COMO FORMA DE
MOBILIDADE URBANA: Existem algumas ciclovias em Piracicaba, conquanto nenhuma
funcional, sendo necessário maiores esforços de planejamento e construção de um sistema
alternativo para esse tipo de transporte urbano.
10.012. ATERRAR O CABEAMENTO AÉREO NAS ÁREAS SENSÍVEIS:
Fiscalizar a regularidade das instalações de fiação suspensa, incentivando as
concessionárias responsáveis a manterem seus condutores adequados às normas técnicas
vigentes atualmente, e nos casos de viabilidade técnica e financeira, promover o
aterramento da fiação suspensa (aérea) ao subsolo, por condutores subterrâneos,
especialmente nos locais em que forem agendadas as operações de reformas urbanísticas.
10.013. CONSTRUIR UM NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL: o
Terminal rodoviário de Piracicaba está construído em uma área de enchentes e em plena
zona central, isso provoca mais transtornos na mobilidade urbana, considerando que o atual
espeço é pequeno e inadequado para o porte da cidade. Para isso, devemos desenvolver
um estudo aprofundado com a participação da sociedade para redefinirmos um novo local
para a edificação de um terminal rodoviário para a cidade.
10.014. REVITALIZAR OS CENTROS COMERCIAIS DA CIDADE: Realizar
Operações Urbanas para revitalização o centro comercial da cidade, priorizando sempre as
normas de sustentabilidade ambiental e acessibilidade.
10.015. CONSTRUIR MORADIAS POPULARES SUSTENTÁVEIS: Desenhar e
Implementar um Programa Municipal de Habitações Sustentáveis que terá metas a médio
e longo prazo, e erradicará as submoradias na perspectiva territorial do município. Com
supervisão e participação da EMDHAP.
10.016. REGULARIZAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS
EDIFICAÇÕES: Implementar o Programa Municipal de Segurança Predial nos próprios
municipais realizando os processos administrativos necessários para a emissão de AVS
(Auto de Verificação de Segurança) e AVCBs (Auto de Verificação do Corpo de Bombeiros)
com rotas de fuga, sinalização, localização de hidrantes, mangueiras, extintores por tipo e
função, além da realização obrigatória de cursos de treinamento para capacitar Brigadas
de Incêndio em todos os prédios públicos municipais.
10.017. REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PARQUES E
PRAÇAS: Criar e divulgar pelo site e redes sociais, um cronograma de manutenção
preventiva dos próprios públicos, praças, parques, playgrounds adaptados, tanques de
areia infantis e demais espaços da cidade, com calendário aberto na internet.
10.018. CRIAR UM SISTEMA DE MICRODRENAGEM PARA OS BAIRROS
MAIS ALTOS: Criar um sistema de microdrenagem para os bairros mais elevados, à fim de
minimizar os efeitos das chuvas intensas sobre os bairros mais próximos aos rios da cidade.
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10.019. REPENSAR A POLÍTICA DE VERTICALIZAÇÃO DA CIDADE: Abrir
um diálogo amplo, aberto e irrestrito com a sociedade sobre a cidade que queremos no
futuro e qual será a qualidade de vida se continuarmos com a verticalização desenfreada,
propiciando inclusive consulta pública formal (referendo e/ou plebiscito) sobre a nova
política urbana municipal.
10.020. INSTALAR BEBEDOUROS PÚBLICOS NOS LOCAIS DE GRANDE
ACESSO: Mediante contratos sem custos ao erário municipal, instalar nos locais de grande
concentração, tendo os parques públicos como exemplo, novos bebedouros (referência
ICEHOT).
10.021. PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS: Com ênfase na
erradicação de obras irregulares e busca por segurança nas edificações e também na
cobrança de IPTU e taxas de regularização.
10.022. ACOMPANHAMENTO CONSTANTE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
Para cumprir os projetos aprovados pela prefeitura a fim de evitar obras irregulares.
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MOBILIDADE URBANA
Princípios e Diretrizes para a Mobilidade Urbana em Piracicaba

PREMISSAS DE ATENÇÃO: Infelizmente a cidade de Piracicaba, nos últimos
três quadriênios, cresceu espantosamente de modo completamente desordenado, sem
planejamento e sem nenhuma tomada de decisões baseada em evidências. A
consequência dessa verticalização desordenada combinada com a surpreendente
ausência de um Plano de Mobilidade Urbana compatível e articulado com os demais Planos
Setoriais de Políticas Públicas nos levou à situação bastante difícil no que tange a
mobilidade urbana. Corredores como a Avenida Independência, Avenida Armando de
Salles Oliveira, Professor Alberto Vollet Sachs, Luciano Guidotti, Piracicamirim, Presidente
Kennedy, assim como as vias decesso aos bairros e as Rodovias sofrem
congestionamentos diariamente causando desperdício de tempo e perda expressiva de
recursos.
SOMOS CONHECEDORES: Diante da situação real de estarmos caminhando
para tornarmos uma região metropolitana de conurbação tendo uma alta densidade,
estamos convencidos de que será preciso nos próximos anos cuidar com zelo extremo do
planejamento urbano e investir tempo e recursos na elaboração e implementação de um
Plano de Mobilidade Urbana o mais consistente possível. Não será mais possível
continuarmos sendo negligentes com a Lei Federal Nº 12.587/2012 pois somos uma cidade
com bem mais de 400 mil habitantes e não podemos nos furtar por mais tempo de nossas
responsabilidades para com a qualidade de vida dos munícipes.
DEFENDEMOS: As tendências de que num futuro próximo, a mobilidade terá
também que se tornar mais simples, eficiente e sustentável para compor um cenário real
que efetivamente possamos chamar de “Cidades Inteligentes - Smart Cities”. E para sermos
assertivos na concepção desse objetivo tudo conta: Educação para a Mobilidade, qualidade
das calçadas e do passeio público, investimento na integração multimodal, uso de
aplicativos e inteligência artificial para planejar o viário, implementação de sistemas de
bicicletas compartilhadas, incentivo ao uso solidário de automóveis. Precisaremos avançar
ainda mais e por parte do Poder Público, desfazer-se dos altos custos de frota própria ou
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frota alugada, maximizando o uso de Taxi-Gov e Uber-Gov apresenta-se hoje como o
melhor caminho para contribuir com a Mobilidade Urbana de Piracicaba.
COMPROMISSOS: Propor o conjunto de ideias abaixo relacionadas visando
melhorar a mobilidade urbana no foco, mas tendo também como perspectiva as reduções
de indicadores no que tange aos inventários de emissões de gases de efeito estufa,
principalmente porque ambos os enfoques têm impactos diretos no desenvolvimento
econômico do município. Será preciso investir mais em transportes coletivos de alta
qualidade e uma engenharia administrativa ousada para estabelecer uma política tarifária
muito mais justa e equânime buscando nos tornar uma cidade mais civilizada e com melhor
qualidade de vida.
11.001. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE: Que vai
orientar a implementação na cidade, da acessibilidade de forma permanente, através das
Deliberações colhidas na Conferência Municipal do COMDEF (Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência) e da Secretaria Municipal de Trânsito (Mobilidade Urbana), que
fará o desenvolvimento de normas, instrumentos e ações integradas do poder público
municipal e também com a iniciativa privada para o correto atendimento às pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida, bem como elaborar instruções normativas e portarias
contendo os procedimentos para a implantação e a fiscalização de projetos, obras e
soluções para o acesso e o atendimento.
11.002. APROVAR O PLANO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE: Aprovar o
Plano Municipal de Mobilidade Urbana Integrada, baseado em estudos técnicos com
diagnósticos de engenharia de tráfego, para que a cidade de Piracicaba torne-se 100%
acessível no prazo de dez anos.
11.003. LEI MUNICIPAL DA “CIDADE ACESSÍVEL": Criar a Lei Municipal
“Cidade Acessível” que irá respaldar os procedimentos de fiscalização, com prazo de 2
anos, para que todos os estabelecimentos, bares, escolas, prédios, restaurantes, boates,
centros culturais, praças, comércios, indústrias, shoppings, mercados, bem como
transporte público coletivo e os Taxis tornem-se acessíveis, eliminando inclusive obstáculos
em calçadas (rampas, portas largas, banheiros não acessíveis), propiciando ainda as
sinalizações prediais em BRAILLE, bem como o treinamento de funcionários públicos
municipais na linguagem de LIBRAS.
11.004. PROGRAMA MUNICIPAL "TARIFA-ZERO": Após estudo de
viabilidade econômica, fiscal, contábil e financeira, dentro das possibilidades financeiras,
proporcionar transporte público dentro do território do município, para os cidadãos
moradores de Piracicaba, sem a cobrança de tarifas junto aos usuários do sistema, desde
que atendam a critérios socioeconômico.
11.005. MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO:
Implementar o Manual Brasileiro de Sinalização Horizontal e Vertical de Trânsito, de acordo
com as normas técnicas atualmente vigentes.
11.006. SINALIZAÇÃO DE ÁREAS ESCOLARES: Realizar, no entorno de
todas as unidades, o Programa Municipal de Sinalização de Áreas Escolares, de acordo
com as normas técnicas atualmente vigentes.
11.007. PROJETO “CIDADE EM BRAILE": Incentivar, com metas anuais, a
produção e a disponibilização de identificações, placas, sinalizações, ou mesmo cardápios
e totens confeccionados em linguagem BRAILE.
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11.008. REORGANIZAR OS ITINERÁRIOS DAS LINHAS DE ÔNIBUS
MUNICIPAIS: Reorganizar os itinerários, horários e trajetos das linhas de ônibus,
objetivando melhorar a qualidade do serviço e diminuir os intervalos de espera dos
usuários.
11.009. EXIGIR A TROCA E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR
NOVOS ÔNIBUS: Fomentar a troca da frota atual, velha e sucateada por ônibus com
acessibilidade e ecológicos, movidos por motores elétricos de base híbrida (solar),
dimensionados adequadamente para a quantidade de usuários; bem como para o fluxo
dentro do viário municipal, e equipados com pontos USB, WI-FI, tomadas e aparelhos de
ar condicionado - Modelo de Referência (BYD/China).
11.010. EQUIPAR A CIDADE COM NOVOS PONTOS DE ÔNIBUS: Equipar a
cidade com novos pontos de ônibus com acessibilidade para deficientes auditivos e visuais
mais confortáveis para a população, com sinalização de pisos podotáteis, lixeiras para
coleta seletiva de resíduos e iluminação por LED com alimentação fotovoltaica.
11.011. EQUIPAR A CIDADE COM NOVOS PONTOS DE TÁXI: Equipar a
cidade com novos pontos de táxi com acessibilidade para deficientes auditivos e visuais
mais confortáveis para a população, com sinalização de pisos podotáteis, lixeiras para
coleta seletiva de resíduos e iluminação por LED com alimentação fotovoltaica.
11.012. DISPONIBILIZAR O SISTEMA DE MOBILIDADE POR BICICLETAS:
Planejar e construir o Sistema Municipal de Mobilidade por Bicicleta, com estações de
compartilhamento, ciclo-anel, ciclovias, ciclofaixas nos moldes dos modelos de referências
internacionais (Tel-Aviv/Israel).
11.013. LEGISLAR SOBRE A ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE: Legislar
no município pela implementação de ônibus e táxis adaptados/acessíveis para Pessoas
com Deficiência (PcD) e sustentáveis (modelos híbridos) em quantidades proporcionais
confortáveis para os usuários.
11.014. PROGRAMA MUNICIPAL DE SINALIZAÇÃO DO VIÁRIO URBANO:
Implementar o Programa Municipal de Sinalização Urbana, instalando em todas as
esquinas duas placas ecológicas com nome da rua, bairro, CEP e intervalo de numeração
dos imóveis.
11.015. REESTRUTURAR O SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
(ZONA AZUL): Reestruturar todo o Sistema de Estacionamento Rotativo na cidade (Zona
Azul), mediante a realização de estudos técnicos sobre a necessidade de ampliar a
transparência do sistema e ainda a viabilidade de cobranças fracionadas e estudos sobre
engenharia de tráfego, visando melhorar a mobilidade urbana. Também se tornou
necessário um novo estudo para adequação/ampliação o número de vagas reservadas para
a crescente população de idosos do município. Por fim, integrar as vagas à um sistema de
chips e aplicativos que indicam locais disponíveis.
11.017. MELHORAR A FISCALIZAÇÃO EDUCATIVA DO TRÂNSITO:
Fortalecer a fiscalização preventiva de trânsito para responsabilizar motoristas que sejam
infratores contumazes da legislação de trânsito, tais como: avanço do sinal vermelho, frear
sobre a faixa de segurança e travessia de pedestres, estacionar em vagas reservadas para
idosos ou pessoas com deficiência, estacionar em esquinas ou em locais com placas
sinalizadoras de proibição, volume de sonorização acima do permitido por lei e estacionar
em fila dupla, especialmente defronte escolas e/ou hospitais, clínicas e UBSs.
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11.018. LEGISLAR SOBRE O TRÁFEGO DE CAMINHÕES PESADOS E
MOTOCICLISTAS: Legislar sobre os horários para o tráfego de caminhões pesados e
sobre os níveis de ruídos permitidos dentro do território da cidade e emitidos por
motocicletas e caminhões, de acordo com as normas técnicas atualmente vigentes no País.
11.019. FROTA MUNICIPAL MONITORADA POR SISTEMA DIGITAL:
Implantar chips e aparelhos de GPS de localização permanente em toda a frota completa
de carros, veículos e viaturas em prestação de serviços públicos pela municipalidade, para
efetivar o controle pela via de cerca elétrica, evitando o mau uso dos recursos públicos.
11.020. PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE AMIGA DOS CÃES-GUIA:
Regulamentar, no âmbito do território do município, os espaços púbicos que deverão
identificar acessibilidade para pessoas que são orientadas por cães-guia e proporcionar
condições seguras para o cão e seu proprietário.
11.021. PROJETO AGENTE SÊNIOR DE TRÂNSITO: Criar a função dos
Agentes Orientadores para atuar em frente às escolas, monitorando e controlando o fluxo
de veículos nos horários de entrada e saída dos estudantes.
11.022. PROGRAMA MUNICIPAL DE PARKLETS: Instalar em pontos
estratégicos da cidade novos Parklets Sustentáveis e Digitais, nas mais diversas
configurações para melhorar a qualidade de vida dos munícipes e resgatar o conceito de
CIDADES CAMINHAVEIS para a população.
11.023. REGULARIZAR E FISCALIZAR AS CARGAS E DESCARGAS FEITAS
NAS ÁREAS COMERCIAIS QUE TUMULTUAM O TRÂNSITO: A partir de um estudo de
tráfego criar semáforos inteligentes e corredores de ônibus revisando a quantidade de
radares e o limite de velocidade das diferentes vias.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PARA A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PREMISSAS DE ATENÇÃO: A velocidade das mudanças na Sociedade do
Conhecimento é espantosa. Praticamente todos os dias surgem inovações tecnológicas
que, não bem compreendidas e assimiladas, podem excluir partes do tecido social em
diversos lugares. O PDT municipal de Piracicaba se preocupa com essa realidade e
compreendemos que é preciso posicionar o município entre as cidades brasileiras com
maior desenvolvimento de Novas Tecnologias da Informação, especialmente no setor
público/governamental para que a Gestão da Cidade torne-se mais eficiente e para que os
serviços públicos prestados à população seriam da melhor qualidade possível.
SOMOS CONHECEDORES: Para atingirmos esse patamar, estamos
convencidos de que é preciso aprimorar as condições de infraestrutura tecnológica para
elevar a qualidade da Gestão Pública a partir da inovação. Também será necessário reduzir
as assimetrias entre as diversas Secretarias Municipais e até mesmo equiparar a qualidade
da tecnologia utilizada no setor público municipal em relação aos grandes avanços já em
uso pelo setor produtivo privado municipal. Nosso entendimento inclusive caminha no
sentido de que é muito importante fortalecer as bases tecnológicas das cidades para a
promoção do Desenvolvimento Sustentável que defendemos no presente documento.
DEFENDEMOS: O PDT municipal de Piracicaba/SP acolhe a ideia central de
que é necessário desenvolver ações locais e soluções inovadoras para promover a inclusão
digital no mundo produtivo, social e de gestão pública. Acolhemos também o entendimento
de que, para manter a qualidade de vida da população e para a cidade com destaque no
âmbito nacional, será fundamental promover a pesquisa na área de Tecnologias da
Informação, oxalá dentro de um Polo Tecnológico capaz de modernizar e ampliar nossa
infraestrutura de TI no âmbito do território.
COMPROMISSOS: Nossa resolução é a dar grande prioridade ao setor,
primeiramente criando uma Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, que será a
responsável pela implementação do conjunto de ideias e projetos abaixo elencados,
trabalhando com a metodologia de Comitês Executivos dentro da Estratégia Municipal de
Tecnologia da Informação e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação que são os
documentos de Políticas Públicas do setor para a cidade pelo próximo período de 15
(quinze) anos. Como estratégia, também decidimos ampliar os investimentos públicos para
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o desenvolvimento de aplicativos (softwares), inclusive para atrair capital humano
inteligente bem como empresas que possam fixar suas bases em Piracicaba, promovendo
ainda mais o desenvolvimento desse setor essencial para o futuro de todos.
12.001. ATRIBUIR À COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO: O novo órgão será responsável por articular e coordenar todas as
iniciativas públicas do setor, com as atribuições de propor, orientar, planejar, executar e
supervisionar as políticas, programas, ações e projetos da área, normatizando e criando
manuais todas as atividades de modernização do governo municipal além de ser a
responsável por gerenciar todos recursos de TI da cidade.
12.002. ELABORAR A ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO (EMTI): Trata-se do Planejamento Estratégico de Governança Digital, cujo
propósito é orientar e integrar as iniciativas no campo da Tecnologia da Informação do
órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, contribuindo para aumentar a
efetividade, a eficácia e a eficiência do governo, gerando benefícios para a nossa
sociedade, em especial a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à
população, por meio da expansão do acesso às informações governamentais que amplia a
participação e o controle social. Com isso pretendemos posicionar Piracicaba no século XXI
como uma "CIDADE DIGITAL” propriamente dita.
12.003. APROVAR O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO (PDTI): Aprovar Plano Diretor de Tecnologias da Informação (PDTI),
integrado aos demais Planos de Políticas Setoriais do município, que estabelece os
parâmetros para novas instalações de infraestrutura de internet, novas plataformas virtuais
de acesso à informação e aplicativos digitais que coloquem o município na condição real
de Cidade Digital (Smart City). O PDTI dará orientação e suporte à implantação /
gerenciamento de todas as novas tecnologias no âmbito da cidade; inclusive: big data,
cloud computing, mobile e redes sociais, IoT, drones, Gestão da Segurança da Informação
(blockchain) dentre outras, em um período de 04 (quatro) anos, sempre regidos pela
premissa da Transparência e da publicação ativa de Dados Abertos não proprietários.
12.004. CRIAR A REDE PÚBLICA DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS: Criar a
Rede Pública de Inovações Tecnológicas (REPIT), composta em formato horizontal de
Conselho Consultivo, com Comitê Executivo na linha da PPPs (Parcerias Público-Privadas),
na qual os servidores públicos municipais poderão compartilhar conhecimentos, projetos e
experiências inovadoras, com grandes empresas parceiras do setor de alta tecnologia,
direcionando as propostas para a melhoria da gestão pública e aprimoramento dos serviços
prestados aos munícipes.
12.005. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE SOFTWARE LIVRE: Aprovar
legislação contendo a Política Municipal de Software Livre, para uso exclusivo dessa
modalidade de sistemas na Administração Pública; contendo as diretrizes para e-Gov
Municipal não proprietário bem como as demais normativas para o funcionamento
adequado de toda a plataforma de gestão pública no município, em que os sites e
aplicativos incorporem as licenças “Creative Commons”, A3P, W3C e de acessibilidade
para baixa visão e/ou leitura por áudio com visualização em Libras.
12.006. ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DIGITAL (e-GOV) COM BASE NOS
PROTOCOLOS ITIL e W3C: Plataforma de Serviços Públicos digitais oferecidos pela
Administração Pública Municipal, em parceria com Embaixadas de diferentes países, tendo
como meta ampliar e igualar em padrões de nível internacional a oferta dos serviços
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públicos digitais, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública municipal
direta, autárquica e fundacional, contendo todos os parâmetros e diretrizes de @-Gov.
12.007. LIDERAR NO BRASIL O RANKING DA ONU DE GOVERNO
ELETRÔNICO: Contendo os indicadores municipais de Transparência para cada órgão da
Administração Pública direta e/ou indireta e premiando os maiores e melhores avanços. No
prazo de 03 (três) anos a cidade deve liderar os rankings padronizados internacionalmente
sobre os Índices de Transparência de Portais Públicos de Informação e para isso terá que
exibir comparativos de indicadores e evidências e montar rankings de fácil compreensão.
12.008. REESTRUTURAR O PARQUE DIGITAL PÚBLICO MUNICIPAL A
PARTIR DE OUTSOURCING: Mudar a forma de contratação e compra de suprimentos
(materiais, recursos, insumos, equipamentos) para o setor de Tecnologia da Informação
público municipal, evitando passivos imobilizados ultrapassados no patrimônio da cidade e
optando pelo modelo mais econômico e transparente de contrato via Outsourcing do parque
de computadores, impressoras, servidores e linhas de internet e telefonia como base de
infraestrutura para as operações digitais do governo, mantendo atualizados todos os
equipamentos com o que há de mais moderno.
12.009. ATUALIZAR TODA A REDE DE LÓGICA DO PARQUE DIGITAL
GOVERNAMENTAL: Readequar as estruturas física e lógica de todos os próprios
municipais, com acesso à internet de alta velocidade.
12.010. APROVAR O PLANO MUNICIPAL DE DADOS ABERTOS: Através de
Lei Municipal, em linha com os Decretos Federais Nº 8.135, de 4 de novembro de 2013,
que reforça a Gestão da Segurança da Informação e das Comunicações e o de Nº
8.777/2016, a fim de estabelecer todas as fases e etapas para a publicação dos Planos
Municipais de Dados Abertos para cada Secretaria Municipal, Autarquia, Fundação,
departamentos, setores e demais órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal
direta e indireta. A Política Municipal de Dados Abertos (Open Data - Open Knowledge)
buscará viabilizar a acessibilidade digital, fácil, amigável, simples e intuitiva, para que todos
os cidadãos possam obter informações concretas, atualizadas e completas sobre a cidade,
de acordo com a Lei de Acesso à Informação.
12.011. IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE DADOS
ABERTOS (IMDA): Com a mesma modelagem do nível nacional, adaptada ao nível de
governos subnacionais, criar e implementar a Infraestrutura Municipal de Dados Abertos
(IMDA).
12.012. PUBLICIZAR O CATÁLOGO MUNICIPAL DE BASES DE DADOS
ABERTOS: Criar o Catálogo Municipal de Bases de Dados Abertos, colocando todas as
informações georreferenciadas disponíveis para consulta no Arquivo Público Municipal.
12.013. REALIZAR OS ENCONTROS MUNICIPAIS SOBRE DADOS
ABERTOS: No intuito de aumentar a participação e o conhecimento de jovens e de
cidadãos sobre o formato de Dados Abertos para a publicação de informações públicas,
realizar semestralmente em datas combinadas via formulários abertos de consulta pública
e construção democrática, colaborativa e participativa.
12.014. ASSEGURAR O “NÍVEL 3” EM DADOS ABERTOS PARA TODOS OS
PORTAIS: Todos os órgãos da Administração Pública construirão o seu Plano de Dados
Abertos, vigente para 03 (três) anos e será monitorado para ficar sempre em dia com os
seus compromissos e metas estabelecidos. Todos os dados já publicados serão mantidos
atualizados de acordo com a periodicidade estipulada no respectivo PDA, observando-se
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os critérios internacionais de Dados Abertos. O órgão promoverá periodicamente, ações de
capacitação para seus servidores nas competências necessárias aos projetos de Dados
Abertos. Os eventuais problemas detectados nos dados disponibilizados e comunicados
pelos cidadãos serão prontamente corrigidos. Os órgãos definirão todas as estratégias para
manter um investimento contínuo nos dados (abertura, utilização e uso).
12.015. CRIAR O SISTEMA MUNICIPAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO:
Elaboração e Implementação de todos os Programas de Transparência Sistema Municipal
de Acesso à Informação, de acordo com a Lei Federal Nº 12.527, de 18 de novembro de
2011 com todas as formas pelas quais a população possa exercer amplamente seu Direito
de Acesso à Informação e com formatação responsiva, disponibilizando todas as
informações necessárias ao pleno exercício da cidadania, focando especialmente na
transparência da governança e gestão de recursos públicos municipais. Buscamos nesse
ponto liderar os rankings subnacionais dos seguintes indicadores: a) índice de
desenvolvimento de governo digital; b) índice de Infraestrutura de telecomunicações; c)
índice de serviços digitais; d) índice de participação eletrônica cidadã.
12.016. PROJETO DE CIDADE MAIS TRANSPARENTE DO BRASIL:
Construção de um novo e remodelado Portal da Transparência, mediante Termo de
Cooperação Técnica com a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, o
Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do
Estado à fim de se tornar o projeto mais avançado (piloto) de padronização nacional dos
Portais de Transparência das demais cidades brasileiras.
12.017. REESTRUTURAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (MUNICIPAL ATIVA): Contendo Guia de Serviços Públicos, Dados Abertos, Compras Abertas, Gastos
Abertos e Contas Abertas, Contas ONLINE, o Novo Portal será construído com tecnologias
W3C e adaptados em aplicativos responsáveis, em Licenças Abertas de Creative
Commons, com Acessibilidade para deficientes visuais e áudio-leitura, incorporando ainda
o sistema Rybenná e Linguagem de Sinais Libras, visando promover maior eficácia,
eficiência, efetividade e economicidade do governo municipal, permitindo que possam ser
oferecidos melhores serviços de TI que respondam às exigências de transparência e
prestação de contas para a sociedade.
12.018. LANÇAR O PORTAL MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
(PARTICIPATÓRIO): Elaborado com tecnologias W3C e adaptados em aplicativos
responsíveis, em Licenças Abertas de Creative Commons, com Acessibilidade para
deficientes visuais e voz de leitura (áudio-leitura), incorporando ainda o sistema Rybenná e
Linguagem de Sinais Libras, será uma forma de Plataforma de Cidadania Digital para o
registro de novas ideias, soluções e problemas encontrados na cidade de Piracicaba, na
qual os munícipes poderão ter acesso responsivo por meio de computadores, tablets ou
smartphones, sendo que esta plataforma será integrada ao Portal Municipal de São
Caetano do Sul.
12.019. IMPLEMENTAR O SISTEMA e@-SIC LIVRE: Implementar adaptado ao
nível municipal o Sistema Eletrônico Digital de Pedidos de Informação segundo a Lei de
Acesso.
12.020. IMPLEMENTAR O SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA e@-CIDADES:
Especialmente concentrado no Controle de Almoxarifado e Patrimônios Públicos, com
Transparência e no formato de Dados Abertos com Painel Unificado de Informações.
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12.021. IMPLEMENTAR APLICATIVO DE ZELADORIA URBANA
PARTICIPATIVA: Implantar o software de ZUP (Zeladoria Urbana Participativa), aplicativo
de celular para agilizar as demandas de serviços públicos, tornando muito mais efetivo o
atendimento das necessidades da população, aprimorando-o com fotografias digitais
georreferenciadas e devolutiva sobre o número da OS (Ordem de Serviço) e data prevista
de realização da manutenção.
12.022. IMPLEMENTAR APLICATIVO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
“CIDADÃO FISCAL": Disponibilizar gratuitamente aplicativo responsivo para o
acompanhamento por parte dos cidadãos de todos os projetos apresentados no âmbito do
Poder Legislativo Municipal (controle de proposituras). Também será permitido o
acompanhamento dos trabalhos e dos gastos de cada gabinete de cada vereador de
Piracicaba.
12.023. IMPLEMENTAR APLICATIVO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
"WIKILEGIS": Disponibilizar gratuitamente aplicativo responsivo para o registro de novas
ideias geradas pelos munícipes sobres novos legislações ou alterações necessárias no
Ordenamento Jurídico municipal, sendo que o mesmo também será utilizado para consultas
públicas.
12.024. IMPLEMENTAR PLATAFORMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE
DOCUMENTOS (GED): Implementar uma Plataforma de Gestão Eletrônica de Documentos
visando a métrica de “papel zero” no trâmite de processos no âmbito da Administração
Pública Municipal. A plataforma de GED terá instruções normativas para padronização dos
hyperlinks fixos que direcionem para as versões mais novas e atualizadas de todos os
dados e informações sobre processos, documentos, planilhas, tabelas, gráficos, atos,
portarias, pareceres, resoluções, decretos e legislações municipais.
12.025.
IMPLEMENTAR
SISTEMA
DE
DADOS
TERRITORIAIS
GEOREFERENCIADOS “GEO-SANCA": Criar o Sistema Geo-Sanca, cujo Portal publicará
as relações com o nome, metragem do lote e código do IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) de todos os imóveis da cidade, bem como ortofotos e demais dados
georreferenciados do município.
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CONCLUSÃO
indústrias e vocação produtiva é aplicável em Piracicaba, assim como em todos os
municípios do Brasil cujo indústria de pontas e produção agrícola estão fortemente
instaladas: A tecnologia é hoje muito mais central para o desenvolvimento industrial do que
há cinquenta anos.
“Não só porque a velocidade dos ciclos tecnológicos torna os produtos industriais,
ou mesmo seus meios de produção, cada vez mais rapidamente obsoletos, mas também
porque hoje os próprios processos e métodos de organização da produção vão se
reinventando continuamente, sob o impacto da disseminação das novas tecnologias da
informação.”
Por isso temos que nossa visão do PDT de Piracicaba e investir em tecnologias de
ponta e na preparação dos nossos jovens para dominarem este mercado que será o futuro
de qualquer nação que compreenda a necessidade de programar-se para as novas
realidades.
As velhas práticas políticas e o abandono da pauta de desenvolvimento, ignorando
um plano nacional desenvolvimentista atraía para o Brasil uma condição submissa ao
senário Internacional.
Precisamos municipalizar ideias como a criação de aplicativos municipais que não
explorem os trabalhadores como o Uber e ifood, criando alternativas tecnológicas aplicáveis
apenas para o município.
Usar da diplomacia para ampliar a participação de todas as correntes ideológicas
construindo um município de ranço ou ódio.
Criar a Controladoria Geral do Município de forma transparente com ampla
participação popular. Aproveitar nossa força de trabalho, dos servidores e dos profissionais
estabelecidos no município para gerarmos bem estar social.
Engenheiros, arquitetos e urbanistas deverão ser consultados para solucionar os
problemas de mobilidade urbana. A Endhap deverá cumprir seu papel institucional criando
alternativas para a construção de novas moradias com custos compatíveis e suprir as
necessidades dos trabalhadores.
A coragem para inovar e estimular o município estão em nossas mãos, precisamos:
Rever os contratos das PPS (tratamento de esgoto e coleta de lixo)
Crias o Centro de desenvolvimento tecnológico de inteligência digital na Prefeitura – dentro
de IPPLAP. Criarmos a Escola de Formação continuada para educação aos moldes para
mantermos a atualização e o crescimento acadêmico dos nossos professores;
Todos os setores precisam então dever-se ter uma Escola de Aperfeiçoamento profissional
da Prefeitura. Implementarmos as cobranças imediatamente, nos primeiros dias de governo
do IPTU aos condomínios não regularizados;
Cuidar do lixo e principalmente do lixo industrial – saber como está sendo reciclado, ver o
uso de lixo orgânico como combustível, como adubo para hortas e estabelecer
cronogramas e formas para a atuação implacável dos Ecopontos sobre a fiscalização da
população.
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Nosso Governo visa resultados, para que a população possa receber obras e
benefícios em tempo mais curto possível e inicie um ciclo de competência política e
administrativa. Temos que realizar ações para todos e, principalmente, para os que mais
precisam.
Por 10 (dez) anos atuei junto a OIT/ONU nas Comissões temáticas e Comissão
de Normas e tive a convivência com 187 países que são signatários dos pactos
internacionais visando humanizar o mundo do trabalho com oportunidade e igualdade a
todos, prezando pelo trabalho decente, pela igualdade de gêneros e colocando o Brasil no
polo mundial dessa discussão.
Piracicaba é um espelho para o Brasil, somos, ao mesmo tempo que um
município com grande influência agrícola como um polo nacional de desenvolvimento
tecnológico com grandes indústrias de transformação e novas tecnologias.
Não podemos perder esse Norte para buscarmos soluções que contemplem os
interesses da nossa população, é necessário, ao invés de ataques e confrontos políticos
eleitoreiros, apresentarmos propostas de como fazer de Piracicaba a melhor cidade do
mundo para se viver.
Como presidente do Diretório Municipal do PDT tenho essa visão:
O PDT tem esse projeto.

José Osmir Bertazzoni
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PROJETOS E PROPOSTAS DETALHADOS PELOS COLABORADORES DO PLANO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PDT DE PIRACICABA

1- Educação Pública.
Discussão Preliminar do Programa do PDT Piracicaba para Educação - 2020

Este documento tem o objetivo de orientar a discussão das Diretrizes da área de
Educação que está sendo feita pelo PDT Piracicaba para as Eleições de 2020. Foi pensado
de forma a seguir de base para formulação de programas dos candidatos e, com a intenção
de otimizar o processo, sugere, ao final algumas propostas de campanha para o programa
oficial. Todas elas necessitam de debate e podem ser suprimidas ou, se o caso, sofrerem
alteração e adendos.
O documento é dividido em cinco eixos: 1) Contextualização dos normativos
referentes à Educação como um todo; 2) Pontos específicos de Piracicaba, 3) Discussões
já realizadas pelo PDT sobre Educação, 4) As proposições gerais do PDT para Educação,
5) Sugestões de propostas.

1) Contextualização dos normativos referentes à Educação como um todo
É importante ter em mente que a educação é um direito social garantido pela
Constituição Federal (art. 6º) e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB/96). Porém, na mesma Constituição tem alguns dispositivos que demos ter ciência.
Na Seção reservada ao tema, destaquei algumas considerações:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela
não tiveram acesso na idade própria;
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em
regime de colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios,
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria
educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de
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oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios;
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e médio.
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino.

Pelos pontos destacados, vê-se, resumidamente, a educação como um direito, sendo
obrigatória dos 4 aos 17 anos. Há uma divisão de funções: Municípios ficam com ensino
fundamental e infantil. Como os Estados também ficaram com ensino fundamental, é
comum os Municípios ficarem com o primeiro ciclo (1º ao 5º ano). Há também a fixação de
um limite mínimo para gastos com ensino: para os Municípios, significa 25% dos impostos.
Não estão nos artigos citados, mas é importante conhecer sobre o Fundeb, fundo
gerado com os recursos de diversos impostos e que são direcionados para a educação
básica. Ele terminaria em 2020, mas foi aprovado de maneira permanente pela Câmara no
momento em que este texto foi escrito. O valor é distribuído aos municípios de acordo com
vários critérios como quantidade de alunos e valor gasto por aluno (para complementação
dos municípios mais pobres).
A leitura da LDB ajuda a nos aprofundar sobre o tema, mas, de maneira geral, cabe
conhecer que dela decorrem uma série de regramentos para educação e que, antes de se
propor leis nesse sentido, é importante consultá-la para saber se há algo conflitante ou já
disposto nessa lei.
Além disso, temos o Plano Nacional de Educação (válido até 2024) e o Plano
Municipal

de

Educação

(http://educacao.piracicaba.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2017/04/Clique-aqui-1.pdf - válido até 2026) com metas a serem cumpridas

sobre o tema. Importante o vereador tomar conhecimento para cobrar do Executivo.

2) Pontos específicos de Piracicaba
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O nosso município enfrenta diversos problemas educacionais que são vistos em todo
país, porém este eixo tem o propósito de apontar problemas relativos especificamente ao
nosso município.
Importante lembrar que quando falamos de educação, temos dois gastos distintos:
gastos em ENSINO e gastos com a Secretaria de Educação. Essa diferença tem um sentido
prático, existem diversos gastos da Secretaria de Educação que não estão diretamente
ligadas ao ensino. Com isso, apenas os gastos em manutenção e desenvolvimento de
ensino são computados naquele limite mínimo de 25% dos impostos determinados na
Constituição.
Dito isso, o gasto previsto para 2020 com ensino em Piracicaba é de 297.613.200,00
(http://www.financas.piracicaba.sp.gov.br/upload/kceditor/files/aplic_ensino_2020.pdf),

sendo

44% compostos pela receita do Fundeb. A Secretaria de Educação como um todo tem
orçamento

de

345.333.000,00

(http://www.financas.piracicaba.sp.gov.br/upload/kceditor/files/qdd_2020.pdf).
Piracicaba diz que atinge o percentual mínimo de 25%, conforme o último relatório
(26,19%). Porém, isso é uma mentira criada pelo Município. Desde 2011, o Tribunal de
Contas do Estado tem reprovado as contas da educação por não atingirem o percentual
mínimo. Isso ocorre porque a Prefeitura tem incluído Ronda Escolar da GCM e
atendimentos de saúde na escola como gastos em ensino, quando claramente são de
segurança e saúde.
Piracicaba precisa ter o mínimo cumprido, pois sem recursos não se faz educação de
qualidade.
Além disso, os professores tem um anseio de que seja aprovado um Plano de Carreira
que valorize a categoria.
Valorizar a formação continuada dos professores e professoras.
Outra demanda que surge é a necessidade de vagas integrais nas creches municipais.
Embora o número de vagas seja alto, as vagas integrais ainda variam e muitos bairros não
possuem essa possibilidade.
Faltam vagas em berçários e maternais.
Atenção à questão do processo de terceirização das merendeiras. Preocupante.
Atualmente, o valor repassado pela União (FNDE/PNAE – Programa Nacional da
Alimentação Escolar) a estados e municípios por dia letivo para cada aluno é definido de
acordo com a etapa e modalidade de ensino:
Creches: R$ 1,07
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Pré-escola: R$ 0,53
Escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,64
Ensino fundamental e médio: R$ 0,36
Educação de jovens e adultos: R$ 0,32
Ensino integral: R$ 1,07
Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral: R$ 2,00
Alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado no contraturno: R$
0,53

Ainda quanto à merenda, o município não tem cumprido a determinação legal de
reservar porcentagem da compra de produtores locais para abastecimento da merenda.

3) Discussões já realizadas pelo PDT sobre Educação
O PDT Piracicaba promoveu dois importantes debates sobre educação.
Deixo os links para que assistam esse necessário debate:
a) Sobral, a cidade nº1 em Educação Pública no Brasil:
https://www.youtube.com/watch?v=W9ECGbl58Us

b) 35 anos do Primeiro CIEP´s:
https://www.youtube.com/watch?v=vHFGNBu7rQY

4) As Proposições Gerais do PDT para Educação (Programa oficial do partido)

5. Educação e Cultura.
5.1. Promover a escolarização de todas as crianças em idade escolar.
5.2. Erradicação do analfabetismo.
5.3. Promover uma reforma educacional que assegure o ensino gratuito a todos os
níveis e permita reorganizar a rede escolar pública com base nas seguintes proposições:
a) Criação progressiva e intensiva de uma nova rede de escolas públicas e gratuitas
para os filhos dos trabalhadores.
b) Reorganização da rede pública de ensino médio para que ela se capacite para
matricular todas as crianças que concluam o ensino primário.
c) Ampliação das instituições de ensino superior, a fim de acabar com a privatização
e garantir matrícula a todos os jovens que completem o curso médio.
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d) Completar o ensino gratuito com a concessão de bolsas que garantam a
sobrevivência do estudante pobre durante sua formação escolar.
e) Vinculação da educação com a formação profissional, a pesquisa e o trabalho, que
assegure a ligação entre a formação teórica e a prática.
5.5. Criação de efetivo Plano Nacional de Alfabetização de Adultos.

5) Sugestões de propostas
Este é o processo que mais necessita de construção e debate.
Precisamos localizar qual a educação que queremos e o PDT nos dá um bom rumo
em relação a isso, ou seja, uma educação que não seja meramente formadora, mas que
seja transformadora. É verdade que temos que analisar que, muitas vezes, nem o primeiro
objetivo está sendo atingido, por isso, os desafios são grandes, mas, ao mesmo tempo, as
oportunidades de soluções também são imensas.
Esse conjunto de propostas foi selecionada a partir de alguns relatórios e
compromissos assinados pelos candidatos em 2016 aqui no município, como a Casa do
Hip Hop, que construiu o movimento A Cidade que Queremos. Selecionei também algumas
propostas de outras organizações partidárias que dialogam com a educação que queremos
e, por fim, os objetivos relativos à educação da ONU.
Separo as propostas nesses blocos apenas para não se perder a fonte, mas várias
propostas foram alteradas (ou excluídas quando mencionadas por mais de um documento)
para ficar mais próximo do que imagino que seja nosso debate:
A Cidade que queremos – Casa do Hip Hop 2016
Educação
•

Reduzir o número de alunos por sala de aula, visando à qualidade no ensino;

•

Garantir professores substitutos nas escolas;

•

Inserir profissionais de outras áreas nas escolas, como agente de saúde e
psicólogo, a fim de dar atenção às necessidades das crianças que afetam a
aprendizagem;

•

Oferecer formação em cidadania e em participação política nas escolas;

•

Ampliar as vagas em creche, oferecendo em período integral e em horários
especiais, além das vagas em Educação de Jovens e Adultos e no cursinho prévestibular da prefeitura;
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•

Fiscalizar e garantir alimentação de qualidade, produtos de limpeza, de higiene
pessoal e material didático atualizado nas escolas;

•

Oferecer atendimento especializado em educação especial desde o berçário;

•

Envolver os professores na criação de um plano de carreira docente, garantindo e
valorizando sua formação continuada;

•

Garantir a autonomia das escolas na construção do Projeto Político Pedagógico;

•

Retomar o debate sobre gênero no plano municipal de educação;

•

Interligar o projeto CASE às escolas, de forma a ampliar o oferecimento de uma
educação integral;

•

Ampliar o atendimento dos CAOFs e dos centros digitais, oferecendo atendimento
a portadores de necessidades especiais e promovendo a continuidade da formação
profissionalizante, como encaminhamento para empresas;

•

Viabilizar a abertura das escolas nos finais de semana para ser utilizada pela
comunidade, para o fomento de debates sociais e a formação da sociedade civil;

•

Cobrar a transparência dos Conselhos Municipais.

Programa de Outros Partidos em 2016

1. Monitorar a implementação do Plano Municipal de Educação, reavaliando
periodicamente suas metas e diretrizes (10 diretrizes e 16 metas até 2024), através de
uma Comissão de Avaliação permanente, garantindo que ele se torne uma política de
estado e não apenas uma política de governo;
2. Valorizar os profissionais da Educação, oferecendo formação específica, continuada e
financiamentos, através de um setor com equipe permanente para atender todas as
demandas e pessoas ligadas à educação;
3. Priorizar a alfabetização e a universalização do atendimento educacional à população;
4. Promover o princípio da gestão democrática da educação, com a participação da
comunidade escolar e da comunidade local, fortalecendo o Conselho de Escola e as
escolhas de dirigentes, por exemplo;
5. Estabelecer metas exequíveis que assegurem o atendimento de necessidades com
padrão, qualidade e equidade, utilizando os dados para planejamento e melhorias;
6. Aplicar políticas de inclusão, através de formação docente, oferta e atendimento
adequados de serviços e acessibilidade, envolvendo a comunidade escolar, familiares e
98

instituições de apoio às deficiências (conforme previsto da Política Nacional de Educação
Inclusiva- Lei Federal 10098/94);
7. Fomentar, estimular e aplicar a Pedagogia por Projetos na Rede Municipal de Ensino,
os quais partam da realidade dos bairros, dos estudantes e das famílias;
8. Desenvolver constantemente estudos na melhoria das estruturas e recursos do
trabalho pedagógico na Escola;
9. Promover a transparência e fortalecimento no debate da aplicação dos recursos do
PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola do Governo Federal) e do FUNDEB (Fundo
para o Desenvolvimento da Educação Básica do Governo Federal), pelo Conselho
Municipal de Educação, o Conselho de Alimentação e pelo próprio Conselho Municipal do
FUNDEB;
10. Promover programas permanentes que coíbam qualquer ato de violência psicológica,
moral, religiosa, étnica ou física nas Escolas;
11. Potencializar parcerias e acordos de cooperação entre as universidades e o Poder
Público (nas escalas Municipal, Estadual e Federal) para melhoria da vida cidadã e ética,
em sociedade;
12. Promover estudos sobre currículo escolar que trabalhe os conteúdos, as habilidades e
competências dos estudantes em uma perspectiva que aborde valores e a educação por
cidadania;
13. Promover pesquisas com a comunidade interna e externa para garantir a qualidade
dos serviços de educação em Piracicaba;
14. Realizar Conferências Municipais de Educação todos os anos para avaliar os
avanços, corrigir os erros e planejar o futuro das políticas públicas;
15. Viabilizar plano de carreira para todos as profissionais da educação como:
merendeiras(os), escriturários(as), orientadores(as) de alunos, secretários(as), auxiliares
de ação educativa e demais servidores que atuam nas escolas;
16. Oportunizar formação pedagógica, em horário de serviço, para todos os docentes,
diretores e coordenadores pedagógicos, como também para os servidores que atuam nas
escolas;
17. Criar programas intersetoriais de educação nas secretarias do município (como a de
Cultura, que abordaremos no respectivo item) visando à qualidade da educação, como
também a garantia dos direitos à cidade para as crianças e adolescentes, pequenos
cidadãos de Piracicaba;
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18. Garantir a efetivação das diretrizes nacionais da educação no que se refere à
autonomia
às escolas situadas na zona rural, para que construam projetos pedagógicos que
permitam a valorização da cultura local;
19. Criar condições necessárias para a inclusão do ensino de “História e Cultura
AfroBrasileira” (Lei 10.639) e de Música (Lei 11.679) no que se refere à obrigatoriedade
do ensino de música nas escolas;
20. Potencializar atividades educação complementar, incentivando a prática de esporte,
estudo da música, atividades culturais com apoio das secretarias de cultura e esporte.
Aprimorar o sistema central de vagas disponibilizando acesso à lista de espera para que
toda a população conheça a real demanda de vagas nas escolas de educação infantil e
ensino fundamental;
21. Melhorar a qualidade da merenda escolar, no sentido de atender as necessidades
nutricionais das crianças matriculadas nas escolas municipais, de acordo com os
princípios propostos Programa Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável.

Eixo educação dentre os 17 ODS (Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável)

Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
•

A matrícula na educação primária em países em desenvolvimento chegou a 91%,
mas 57 milhões de crianças permanecem fora da escola.

•

Mais da metade das crianças que não se matricularam na escola vivem na África
Subsaariana.

•

Estima-se que 50% das crianças fora da escola com idade escolar primária vivem
em áreas afetadas por conflitos. Crianças das famílias mais pobres são quatro
vezes mais propensas a estar fora da escola do que crianças de famílias mais
ricas.

•

O mundo conquistou a igualdade na educação primária entre meninas e meninos,
mas poucos países alcançaram essa meta em todos os níveis de educação.

•

Entre os jovens de 15 a 24 anos, a taxa de alfabetização melhorou globalmente, de
83% para 91% entre 1990 e 2015.
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Ideia do PDT São Caetano que conversa totalmente com essa ODS 4:
“5.001. PACTO MUNICIPAL PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE (ODS 4):
Propor à cidade um pacto municipal pelo direito à Educação, que seja pública, de qualidade,
para todos e que transforme o nosso município na cidade brasileira da Educação. Ao reunir
todos os atores, apresentaremos um Planos de Ação objetivando o Direito de Aprender com
parceiros externos, empresas e organizações governamentais tais como: Secretaria
Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de
Saúde, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, além dos Poderes Judiciário e Legislativo
locais, bem como Empresas, Organizações, Institutos e Fundações do Terceiro Setor. Por
uma Educação que, ao mesmo tempo, tenha excelência, e seja orientada pela equidade”
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2 -Saúde Pública

Piracicaba município situado no interior do Estado de São Paulo possui uma
população estimada de 400.949 mil habitantes segundo dados de IBGE e Fundação
SEADE 2019. Situa-se na região abrangida pela DRS X - Piracicaba (regional de Saúde da
Secretaria de Estado da Saúde), Grupo de Vigilância Epidemiológica – 20 (GVE-20) e
Grupo de Vigilância Sanitária – 20 (GVS-20).
Piracicaba tem atualmente instalada 51 unidades de PSF, 20 Unidades Básica de
Saúde, 5 UPAs, 8 unidades móvel de SAMU.
O Sistema privado em Piracicaba são cobertos por vários Planos de saúde. O Plano
Unimed declara em seu site que são 180 mil usuários na região e que em Piracicaba tem
são 215 mil usuários do plano privado sendo que cobre mais ou menos 55% da população
mais ou menos, a média Nacional de usuários de plano de saúde privado nos municípios
é de 23.5 com isso Piracicaba tem cobertura acima da média
Sabemos que o SUS é igual para todos, porém em comparação com outro município
com o mesmo número populacional, quantidade de estabelecimentos de saúde também é
próxima percebemos que Piracicaba tem uma desvantagem em repasse de verba recebida.
Por exemplo: O Município de Maringá tem aproximadamente o mesmo número de
população de Piracicaba e o de estabelecimento de saúde e a quantidade de funcionários
também próxima, mas quando verificamos o repasse de verba governamental para saúde
há uma discrepância nos valores das cidades de Piracicaba com Maringá.
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Observar figura 1:
Cidade

População

Valor Total SUS

Per/Capt

Piracicaba

409.949

150.594.372,58

375,59

Londrina

563.943

367.337.983,35

651,37

Belo Horizonte

2.501.576

2.726.329.456,07

1.089,84

Maringá

417.010

279.640.622,35

6703,58

figura,1.
Como melhorar os recursos para Piracicaba
Piracicaba pode melhorar esse repasse de verba para saúde, melhorando o
cadastrado dos estabelecimentos no (CNES) Cadastro Nacional de Estabelecimento de
Saúde e dos profissionais que realizam os procedimentos em qualquer estabelecimento de
saúde.

O SUS reconhece 5141 procedimento são procedimento que devem ser

cadastrados no sistema do estabelecimento de saúde quando realizado e que vão gerar
verba para o município.
Verificamos no lançamento do sistema uma determinada Unidade UBS que registro
menos de 40 procedimentos no ano (2019), lembrando que não é que ela não trabalhou os
procedimentos realizados não foram lançados corretamente no sistema CNES. O município
depende desse lançamento para receber o repasse do governo federal.
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Figura 2

Proposta:
A) Atualizar o Cadastro de todas Unidades e profissionais de Saúde que realizam
atendimentos médicos de enfermagem ou qualquer outro procedimento que
estão na lista do CNES;
B) Capacitar e treinar todos os profissionais para o conhecimento, uso do sistema e
cadastros dos procedimentos;
C) Descentralizar o recebimento das informações visando uma rede integrada
através de um sistema único de repasse de informação dos dados.

Atendimento com profissionais de especialidades, a longa lista de espera para o
atendimento com determinados profissionais tais como: oftalmologia, dermatologia,
ortopedia, gastroenterologista e neurologista. Entre outros procedimentos como exames
específicos (eco cardiograma, endoscopia entre outros) entram em uma espera infinita
gerando um desconforto e reclamações dos usuários.

Propostas específicas:
Contratação de médicos por tempo determinado ou optar por uma organização social
se a quantidade de médicos necessários para contratação for maior que o possível.
Contratação de terceiros para os exames em demanda reprimida.
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Pode ser feito Programação Pactuada Integrada (PPI) gestão entre municípios ou
município de referência que tem uma demanda uma necessidade de determinada
especialidade pactua com outro município que tem o serviço a oferecer assim o repasse
vai para o município que realiza o serviço, faz se uma troca de serviço.
A pactuação é uma ação de mão dupla, e as informações sobre o que é pactuado
tanto dos municípios que vem para Piracicaba tanto dos Municípios onde Piracicaba vai
enviar, deve ser feito de forma transparente.
Dentro as propostas do plano de governo estas pactuações devem serem
transparentes, tornadas públicas como são pactuadas, quais serviços buscados para o
município e quais recebidos no município.
Atendimento criança, adolescente e idoso, o município tem uma grande demanda na
área de pediatria, o agendamento tem uma espera de data longa nas unidades de saúde
levando a mãe e ou responsável da criança buscar um atendimento em Unidade de pronto
Atendimento UPA.
Ações:
A) A criação de uma Unidade específica para atendimento Infantil alocado nas
própria UPAS já existentes (conforme macro região) em alas separadas de sala
de espera e consultórios atendimentos prioritários para as crianças. Separando
assim as crianças das demais patologias em contatos com os adultos.
B) Desenvolver a política nacional de humanização, capacitar as equipes através
das ações de educação permanente, para atendimento específico em pediatria.
C) Criar e desenvolver programas e ações em saúde para atendimento infantojuvenil para prevenção do uso abusivo de álcool e drogas
Idosos, O aumento populacional na faixa etária acima de 60anos e a expectativa de
vida hoje se torna preocupante e chama atenção para os cuidados para com os idosos.
Propostas:
A) Dar prioridade para atendimento ao idosos, atendimento humanizado e
qualificado sem fila de espera, como acontece hoje porque ele vai ter o médico
geriatra para prestar atendimento ou mesmo que seja um clínico geral mas que
tem especialidade em geriatria e que possa dar esse atendimento de forma
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diferenciada ao idoso uma forma mais humanizada, fazer prevalecer o estatuto
do idoso.
Saúde da mulher, hoje o município de Piracicaba tem um atendimento que não
atende toda demanda do Programa de Atendimento da Saúde da Mulher.
Propostas:
A) Reestruturar a atuação do Centro de atendimento da Saúde da Mulher através de
novas políticas de saúde do governo estadual.
B) Priorizar os exames preventivos (fitopatológicos do colo do útero e Mamografias)
com agendamento mais ágil.
C) Equipar com aparelhos específicos para exames de imagens para diagnósticos
oncológicos de mama e colo de útero e anexos genitais.

Ações importantes:
A) Prontuário médico digital com toda informação da anamnese do paciente em rede
com as unidades de saúde. Sendo este com acesso através de Senhas diferentes
para cada profissional.
B) Educação Permanente na área de saúde de acordo com a especificidade de cada
funcionário aos menos uma vez ao semestre sem reposição de horas ou perdas
salariais.
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2- Segurança Pública

A segurança pública pode ser considerada um processo composto por elementos de ordem
preventiva, repressiva, judicial, de saúde e social, que necessita de um conjunto de
ferramentas e de conhecimentos que envolvem os diversos setores da sociedade, sempre
focados nos mesmos objetivos.
Busca, acima de tudo, a manutenção da ordem pública, a tranquilidade, o respeito às leis
e aos costumes que mantêm a adequada convivência em uma sociedade, com a total
preservação dos direitos de seus cidadãos. Sendo assim, é necessário entender que a
segurança pública busca afastar da sociedade qualquer ato que perturbe a ordem pública,
no que se refere ao prejuízo de uma vida, da liberdade ou dos direitos de uma pessoa. Essa
ordem pública está vinculada às garantias de segurança, tranquilidade e salubridade, às
noções de ordem moral, estética, política e econômica.

COMPETÊNCIAS:
Nos dias atuais, muitas pessoas ainda acreditam que APENAS A POLÍCIA é responsável
pela manutenção da segurança pública em uma sociedade, mas na verdade todos nós
somos responsáveis por manter a ordem na sociedade, seja por meio do bom
comportamento social, ou da força coercitiva dos órgãos policiais e judiciais, que deverão
agir no que se refere às medidas de repressão e de punição.
Essa ideia errônea de achar que cabe somente ao governo prover a segurança ainda ocorre
por uma explicação histórica, já que antigamente a segurança pública seria uma garantia
dada pelo Estado de uma convivência social isenta de violência, permitindo a todos os
cidadãos a garantia de seus direitos por meio da Constituição Federal e do poder de polícia.
A própria Constituição Federal de 1988 diz em seu artigo 144º :
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 82, de 2014)
I - Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras
atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana
eficiente; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)
II - Compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos
órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na
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forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014) Observa-se, ao analisar
os artigos, que a segurança pode ser entendida sob duas vertentes, primeiro sob a ideia da
segurança pública e, em segundo lugar, da segurança de trânsito/viária. Ambas as
vertentes podem ter órgãos municipais, que apoiariam as polícias militar e civil no caso da
segurança pública, ou assumindo a gestão ou apoiando a polícia militar no caso da
segurança do trânsito.
Portanto, a constituição diz que é dever da sociedade agir de maneira conjunta para que a
democracia seja garantida contra a violação dos direitos de seus cidadãos. A segurança
pública é a condição essencial para que a paz social seja assegurada a cada indivíduo.
ENGANO HISTÓRICO
Desde a década de 1930, o combate à violência esteve vinculado à repressão e violência
policial, tornando o termo “segurança” como algo elitista, isto é, acessível apenas a uma
minoria da sociedade.
Na Era Vargas, a Lei da Vadiagem (1941) condenou desempregados e excluídos, julgados
como potenciais criminosos à população, caso não fossem capturados e aprisionados,
como se o indivíduo fosse capaz de escolher a sua miserável condição de vida. A ditadura
também trouxe essa conotação negativa do combate ao crime ao mostrar que quanto maior
o uso da força, melhor é o combate à violência.
USO POLÍTICO:
Durante um grande período, as forças policiais destinavam-se a reprimir crimes políticos e
ideológicos, tornando o uso da força e da tortura completamente aceitos de maneira que
os meios fossem justificados pelas suas finalidades. A banalização da violência ocasionou
uma perda pelo interesse em exterminar o crime de vez, já que a segurança pública não é
algo fácil de garantir.

VISÃO, MISSÃO E FUTURO:
Para que isso se concretize é necessária à modernização das políticas sociais, por meio de
cursos e especializações para os órgãos de segurança; a melhoria da credibilidade da
sociedade perante a polícia: qualidade na gestão com uma administração eficaz;
planejamento; reconhecimento de áreas de maior vulnerabilidade; investimentos em
logística e sistemas de inteligência; aumento da efetividade das medidas prisionais;
infraestrutura das unidades policiais, integração policial e ação conjunta da comunidade.
É necessária a implementação de uma especial atenção ao sistema prisional, que garanta
aos presos oportunidades de recolocação profissional e ressocialização em sociedade. São
desafios a serem enfrentados, muito mais eficientes do que o policiamento movido à força
e repressão.
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Diante disso, as políticas de segurança pública precisam de uma reestruturação para
acabar com os privilégios a uma minoria, e assim, estender-se a todos os cidadãos,
independentemente de sua classe social.
Esta reformulação depende da integração de diversas secretarias, entidades do terceiro
setor, iniciativa privada e maciçamente da população, através de ações coletivas e
organizadas, direcionadas ao bem comum.
A criação de uma Controladoria Geral do Município, conectada com os núcleos sociais de
representatividade das comunidades locais, coordenadas por um centro de
representatividade setorial, que atinja ao mesmo tempo todos os bairros da cidade e
dialogue com cem por cento da população, mapeando as necessidades pontuais de cada
bairro, localmente.
A integração entre as policias, o departamento de trânsito, as secretarias de obras,
mobilidade urbana, meio ambiente e saneamento básico, no sentido de criarem rotinas de
preservação do patrimônio público, iluminação adequada, redirecionamento do fluxo de
trânsito para ruas menos movimentadas, diminuição de zonas de conflito no trânsito,
atenção às famílias.
A aproximação cada vez maior entre o poder público e o cidadão pode ser vista no acesso
mais fácil a canais de denúncia, como as corregedorias de polícia e de justiça, e na
participação da população no planejamento de estratégias que visam acabar com a
violência.
Nesse sentido, segurança pública é a garantia dada pelo Estado de uma harmonia social
isenta de ameaça de crimes, possibilitando a todo cidadão o desfrutar dos seus direitos
previstos pela Constituição, através do exercício do poder policial aliado à democracia
participativa.
PROPOSTA:
Dentro dos preceitos de cidadania impostos pelo trabalhismo, é necessária uma atenção
especial para a segurança pública, centralizando seus diversos órgãos sob uma mesma
gestora, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.
A Secretaria Municipal de Segurança Pública agregará a Guarda Civil, o departamento de
fiscalização e sinalização de trânsito e a Defesa Civil, as competências municipais no trato
com a Polícia Militar incluído o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal, Instituto
de Criminalística e Policiamento Rodoviário estadual, e dialogará de forma estrita com as
demais secretarias, no sentido de criar condutas conjuntas de segurança para o cidadão.
A ampla gestão da Segurança Pública não pode se restringir unicamente à Guarda Civil
Municipal, que embora bem intencionada, não detém as competências necessárias para
prover a segurança pública de forma ampla e genérica, daí a necessidade de um órgão
mais abrangente.
O Policiamento Comunitário, uma das filosofias mais acertadas da Polícia Militar na virada
do século, que foi desativado na cidade deverá ser restabelecido, com um formato novo,
mais abrangente e em conjunto com a defesa civil, guarda municipal, corpo de bombeiros
e SAMU, através dos centros de polícia comunitária, diversas bases em cada núcleo de
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bairros, facilitando o acesso do cidadão e desafogando as delegacias de polícia através do
registro digital de ocorrências, em terminais de autoatendimentos computadorizados,
adquiridos em parceria com a iniciativa privada.
A Segurança Pública, apesar de ser dever do poder público, é uma necessidade e
responsabilidade do cidadão, que deve ser chamado a contribuir para o seu melhor
desempenho com idéias e práticas que dialoguem com a sua realidade local. Assim, serão
criados os Conselhos Comunitários Municipais de Segurança, com a finalidade de ministrar
aulas de direito da cidadania, trânsito e primeiros socorros para crianças e adolescentes,
criando uma geração de pessoas comprometidas com o bem comum e obedientes às
regras sociais. Disciplina consciente.
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3- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Economia Solidária
Na atual situação do mercado de trabalho, apontado pelo alto
desemprego, alta competitividade e dificuldade em gerar renda a economia
solidária vem se desenvolvendo para estruturar uma nova maneira de empreender
e gerar renda e empregabilidade (emprego do ponto de vista formal) sinalizando o
entendimento do trabalho como um meio de emancipação humana dentro de um
processo de democratização econômica.
Nos últimos anos, a economia solidária vem ganhando espaço no
mercado por propor a geração de trabalho e renda focados no desenvolvimento da
sociedade, compreendendo o impacto das ações humanas na sociedade e no meio
ambiente e se adaptando para reduzi-lo, sendo um conjunto de atividades
econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, compreende
uma variedade de práticas econômicas e sociais que realizam atividades de
produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, comércio justo e
consumo solidário.
Além disso, a economia solidária é multidimensional, pois envolve
a dimensão social, econômica, política, ecológica e cultural porque além da visão
econômica de geração de trabalho e renda, as experiências de economia solidária
se projetam no espaço público, tendo como perspectiva a construção de um
ambiente socialmente justo e sustentável.
Política de geração de emprego e renda
A política de promoção do desenvolvimento econômico e social,
orientada para a geração de emprego e renda para setores sociais de baixa renda,
marginalizados do processo produtivo da economia municipal, terá em vista os
princípios democrático, solidário, cooperativo (ver conceito de cooperativa)
respeitando à natureza, o comércio justo e o consumo solidário.
ENTENDENDO O CONCEITO DE SOCIEDADE COOPERATIVA
O conceito legal de sociedade cooperativa encontra-se no caput do
art. 4º da Lei Federal Nº 5.764/71, complementado, naturalmente,
pelas características da sociedade. Tais características encontramse no texto do artigo 1.094 do Código Civil e nos incisos do art. 4º,
mas para o momento trabalharemos no caput, pois é ponto central
deste artigo, uma vez que visamos analisar os termos do conceito,
sem elas tecê-lo.
Art. 4º - As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e
natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência,
constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se
das demais sociedades pelas seguintes características:
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Diante

do

conceito

legal

temos

os

seguintes

elementos:
1.

Sociedade de pessoas;

2.

Forma e natureza jurídica e forma jurídica próprias;

3.

De natureza civil;

4.

Não sujeitas à falência;

5.

Objetivo fundamental (prestação de serviços);
Assim explicamos que:

1. Sociedade de pessoas tem duas acepções. A primeira delas, a
distingue das sociedades de capital. Nas sociedades de pessoas a
característica da pessoa é imprescindível para a formação e
constituição da pessoa jurídica. Para tanto complementamos a
idéia com o conceito do art. 3º:
Art. 3º - Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas
que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços
para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum,
sem objetivo de lucro.
Desta forma a característica da pessoa (atividade econômica
exercida) é aquela que permite que se contribua com bens ou
serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito
comum.
Outra acepção do termo “sociedade de pessoas” diz
respeito ao emprego da “pessoa” como fundamento dos institutos
da sociedade, por exemplo, o quorum de instalação e deliberação
nas assembleias é baseado no número de associados e não no
capital. A distribuição de resultados não é com base no capital e o
próprio conceito de “sobras” em diferenciação ao lucro das
sociedades empresárias.
2. Naturalmente que a forma e a natureza da sociedade
cooperativa são próprias, não se confundindo com nenhum outro
tipo de pessoa jurídica. Neste sentido, alguns estudiosos chegam
a dizer que a cooperativa é um misto de associação (com a sua
estrutura societária simples) e de sociedade empresária
(possibilidade de crescimento econômico e complexidade de
operações). Mas a principal diferenciação é o papel do
“proprietário” da sociedade, isto é, o cooperado, que difere de todos
os cotistas ou acionistas. Na cooperativa o sócio cooperado é ao
mesmo tempo “dono da sociedade” (possuidor de cotas-partes)
usuário e fornecedor.
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Ademais a legislação específica da cooperativa é aplicada para
resolução de suas questões, restando apenas e tão somente outros
comandos se houver silêncio na Lei Nº 5.764/71. (e LC 130/2009 –
para o ramo crédito).
Inteligência dos arts. 1.094 e 1096 do Código Civil:
Art. 1.093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no
presente Capítulo, ressalvada a legislação especial.
Art. 1.096. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições
referentes à sociedade simples, resguardadas as características
estabelecidas no art. 1.094.
3. Entendemos que após o advento do Código Civil e a nova
classificação de sociedade simples e sociedade empresária este
comando deve ser lido no sentido de que a sociedade cooperativa
não é, de forma alguma, sociedade empresária e com ela não pode
se confundir – leia-se que não se admite institutos que
desconfigurem esta característica - . E aí vai um alerta para os
estudiosos do cooperativismo e os aplicadores da lei
cooperativista, pois a nosso ver, estão vedadas práticas e
normativos estatutários neste sentido.
4. Ainda tendo em vista a estrutura anterior ao Código Civil de 2002,
a cooperativa, por ser sociedade civil, e assim não é passível de
falência e sim liquidação. E aí vai uma crítica pessoal, pois ausente
o instituto da Recuperação Judicial.
5. Temos, por fim, a característica principal, o objetivo primordial da
cooperativa que liga o conceito do art. 4º, acentua o comando do
art. 3º que é exemplificado pelo art. 7º.
Art. 7º - As cooperativas singulares se caracterizam pela prestação
direta de serviços aos associados.
A cooperativa, nos dizeres de é a “longa manus” o ente que liga o
cooperado ao mercado. Só pratica atos pelo e para o cooperado, é
sociedade auxiliar.
Para finalizar este ensaio anexamos um conceito nosso
abrangendo o conceito legal e as colocações feitas:
Conceito: É um tipo de sociedade de pessoas, sem fins
lucrativos, sem receita própria, regulada por lei especial e que
se destina unicamente à prestação direta de serviços aos
associados. Em cujo âmbito o cooperado é ao mesmo tempo
dono e usuário do “empreendimento”
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O programa deve ser desenvolvido inicialmente pelas secretarias do trabalho e
ação social, utilizando uma estratégia gradual de implantação, estimulando a
montagem ou ampliação de pequenos negócios, visando a sua eficiência e
desenvolvimento.
Adotando um conjunto de ações, viabiliza as iniciativas através de apoio técnicojurídico, capacitação para gerenciamento, qualificação de mão-de-obra
especializada e suporte financeiro.
A quantia financeira é pequena e realizada de acordo com os recursos iniciais
disponíveis. Sua reprodução depende muito da capacidade de articular parcerias e
estabelecer contatos qualificados com os cidadãos.
À medida que se progride com os resultados, a prefeitura passa a buscar parcerias
com órgãos estaduais e federais, entidades internacionais e ONGs.
Cinco linhas de trabalho orientam o programa:
1 – Apoio aos pequenos negócios: desenvolvimento de atividades
(definição e capacitação para o desenvolvimento e funcionamento das unidades
formadas), cursos de criação de novo negócios (forma de gerenciamento de
negócios, métodos de apropriação de custos, análise de viabilidade);
2 – Capacitação de mão-de-obra especializada: (a) fortalecer o
ensino formal, oferecer cursos práticos voltados ao alcance de habilidades que
expandam o desempenho profissional, facilitar iniciativas comunitárias e que
permitem acessos a direitos políticos e sociais;
3 – formação de cooperativas e associações: estímulo e apoio
técnico-jurídico a iniciativas de organização da comunidade visando obter recursos
para projetos comunitários de geração de renda em três tipos de intervenções: (a)
prestação de serviços particulares – construção, marcenaria, limpeza de terrenos,
etc.; (b) produção e comercialização de bens – costureiras, doceiras, artesanato,
fabricação de produtos populares, etc.; (c) prestação de serviços públicos – atuam
em áreas de limpeza e obras públicas, prestação de serviços técnicos
especializados, etc.
3.1 - O incentivo à micro e a pequena empresa a partir de
cooperativas e/ou associações pode se dar das seguintes formas: redução
tributária sobre as empresas; desburocratização administrativa para a inclusão das
empresas; incentivo e acompanhamento municipal na formação das associações
redirecionando a sociedade civil como gestora de empresa e favorecimento em
licitações, possibilitando ações conjuntas para a aquisição de tecnologia,
treinamento de mão-de-obra, compra de equipamentos, comercialização, produção
e circulação.
3.2 - Através de fóruns locais de desenvolvimento, a prefeitura
exercerá papel estratégico indicando e ou criando os espaços econômicos
possíveis a serem ocupados pelas cooperativas. As ações conjugadas de
cooperativas e associações de trabalhadores favorecem na produção e na
comercialização de bens e serviços, ao mesmo tempo fortalece o município com a
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geração de emprego e renda. Por sua agilidade e complementariedade as grandes
indústrias, estas cooperativas garantem a economia local, colaborando para o
desenvolvimento social sustentável do município.
3.3 - Através de cooperativas de trabalhadores (alhures: conceito
de cooperativa) é possível implantar a terceirização, não perdendo os critérios
sociais na execução dessa política, propiciando eficácia na aplicação e no
gerenciamento de recursos públicos. O incentivo à criação e à organização de
cooperativas de trabalhadores como prestadoras de serviços ao município,
(Questiona-se: o município pode ser sócio de uma cooperativa de serviço?) quando
se refere a reintegração de trabalhadores desempregados ou informais, aumenta o
grau de sociabilidade e de participação da população excluída, aumentando o
numero de empregos e retorno tributário;
ANEXO VI ACORDO ENTRE MPT E AGU IMPEDE UNIÃO DE
CONTRATAR
TRABALHADORES
POR
MEIO
DE
COOPERATIVAS DE MÃO-DE-OBRA Termo de Conciliação
Judicial O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato
representado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Guilherme
Mastrichi Basso, pela ViceProcuradora-Geral do Trabalho, Dra.
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª
Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo Procurador do Trabalho
Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato representada pelo
Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado,
pela Sub Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia
Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. Mário Luiz
Guerreiro; CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho
cuja prestação laboral não eventual seja ofertada pessoalmente
pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante
contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela
Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto próprio, quando
se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a
Administração Pública; CONSIDERANDO que a legislação
consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os
atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a
aplicação da lei trabalhista; CONSIDERANDO que as sociedades
cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º, “(...)
são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para
prestar serviços aos associados”. CONSIDERANDO que as
cooperativas podem prestar serviços a não associados somente
em caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos
objetivos sociais previstos na sua norma estatutária, (art. 86, da Lei
n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente
impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como
agências
de
locação
de
mão-de-obra
terceirizada;
CONSIDERANDO
que
a
administração
pública
está
inexoravelmente jungida ao princípio da legalidade, e que a prática
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do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331); CONSIDERANDO
que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra,
que prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora
laborem em situação fática idêntica a dos empregados das
empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à
margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes
sonegada a incidência de normas protetivas do trabalho,
especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez
do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a
dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts.
5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal); CONSIDERANDO
que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no
caso a administração pública) tem responsabilidade sucessiva por
eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão-de-obra, nos
termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves
prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar
MINISTÉRIO
DA
FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA
DE
SEGUROS PRIVADOS COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES PROCESSO Nº. 15414.300110/2008-40 PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 26/2008 a presença dos requisitos do art. 3º, da
CLT na atividade de intermediação de mãode-obra patrocinada por
falsas cooperativas; CONSIDERANDO o teor da Recomendação
Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª sessão, da
OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002,
dispondo que os Estados devem implementar políticas nos sentido
de: “8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou
direcionadas a, o não cumprimento das leis do trabalho ou usadas
para estabelecer relações de emprego disfarçadas, e combater
pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores
velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as
empresas.” RESOLVEM Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do
Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a MM.
Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes
termos: Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar
trabalhadores, por meio de cooperativas de mão-de-obra, para a
prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio,
quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em
estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em
relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento
essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços
terceirizados, sendo eles: a) – Serviços de limpeza; b) – Serviços
de conservação; c) – Serviços de segurança, de vigilância e de
portaria; d) – Serviços de recepção; e) – Serviços de copeiragem;
f) – Serviços de reprografia; g) – Serviços de telefonia; h) – Serviços
de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de
instalações; i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo;
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j) – Serviços de auxiliar de escritório; k) – Serviços de auxiliar
administrativo; l) – Serviços de office boy (contínuo); m) – Serviços
de digitação; n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações
públicas; o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem
fornecidos pelo próprio órgão licitante; p) – Serviços de
ascensorista; q) – Serviços de enfermagem; e r) – Serviços de
agentes comunitários de saúde. Parágrafo Primeiro – O disposto
nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem
previsão legal. Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer
momento, mediante comunicação e acordos prévios, ampliar o rol
de serviços elencados no caput. MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS COMISSÃO
PERMANENTE
DE
LICITAÇÕES
PROCESSO
Nº.
15414.300110/2008-40 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2008
Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra,
aquela associação cuja atividade precípua seja a mera
intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias
profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus
associados), que não detenham qualquer meio de produção, e
cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e
não coletiva), pelos seus associados. Cláusula Terceira - A UNIÃO
obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim
de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por
conseguinte, se os mesmos podem ser prestados por empresas
prestadoras
de
serviços
(trabalhadores
subordinados),
cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou
eventuais; Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas
sociedades cooperativas desde que os serviços licitados não
estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula
Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta
autonomia dos cooperados, seja em relação às cooperativas, seja
em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase
de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados.
Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser
terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento
(intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos
públicos por cooperativas de qualquer natureza. Parágrafo
Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os
serviços disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer
expressa menção ao presente termo de conciliação e sua
homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo
parte integrante desses editais, como anexo. Parágrafo Terceiro Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante
vencedora do certame deverá comprovar a condição de
empregadora dos prestadores de serviços para as quais se objetiva
a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória
à assinatura do respectivo contrato. DAS SANÇÕES PELO
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DESCUMPRIMENTO Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao
pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 1.000,00 (um
mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as
condições estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo
a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da
Administração, firmar o contrato de prestação de serviços nas
atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira,
será responsável solidário por qualquer contratação irregular,
respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuízo das
demais cominações legais. Parágrafo Segundo – Em caso de
notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a
UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para
apresentar sua justificativa perante o Ministério Público do
Trabalho. DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
INDIRETA
MINISTÉRIO
DA
FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS COMISSÃO
PERMANENTE
DE
LICITAÇÕES
PROCESSO
Nº.
15414.300110/2008-40 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2008
Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o
estabelecimento das mesmas diretrizes ora pactuadas em relação
às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos
integrantes da administração pública indireta ao cumprimento do
presente termo de conciliação, sendo que em relação às empresas
públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado
conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais – DEST, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a
matéria no âmbito de sua competência. DA HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL DO AJUSTE Cláusula Sexta – - As partes submetem os
termos da presente conciliação à homologação do Juízo da MM.
Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos
jurídicos. Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão
seus efeitos jurídicos a partir da data de sua homologação judicial.
Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as
Cooperativas, que contrariem o presente acordo, não serão
renovados ou prorrogados. Cláusula Oitava - A presente
conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em
relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.
Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas,
firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terá eficácia de
título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876,
caput, da CLT. Brasília, 05 de junho de 2003. GUILHERME
MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES ProcuradorGeral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho
BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO
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Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho
MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO Procurador-Geral da
União HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ
GUERREIRO Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região
Advogado
da
União
Testemunhas:
_________________________________________________
GRIJALBO FERNANDES COUTINHO Presidente da Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA
MINISTÉRIO
DA
FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA
DE
SEGUROS PRIVADOS COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES PROCESSO Nº. 15414.300110/2008-40 PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº
26/2008
_________________________________________________
PAULO SÉRGIO DOMINGUES Presidente da Associação dos
Juízes
Federais
do
Brasil
AJUFE
_________________________________________________
REGINA BUTRUS Presidente da Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho – ANPT
4 – regularização do setor informal da economia: (a) criação de uma
lei que regulamente a atividade informal, respeite os direitos dos pedestres e de
outras categorias sociais, através de um fórum de discussão aberto para os
representantes dos trabalhadores ambulantes, dos comerciantes e da sociedade
civil; (b) mapeamento das ruas e dos locais mais utilizados pelos ambulantes,
analisando a capacidade das vias públicas; (c) cadastramento de todos os
interessados; (d) regulamentar o perfil dos vendedores ambulantes que poderão
trabalhar e dos usos múltiplos das vias e ruas;
5 – Crédito popular: (a) concessão de créditos sem juros, para
abertura e expansão de pequenos negócios, sem valor mínimo atingindo um valor
máximo através de linhas de financiamentos; (b) estabelecer mecanismos de
concessão de crédito baseados no “apoio solidário”, onde um conjunto de pessoas
assume a responsabilidade pelos créditos.

Desenvolvimento e ações municipais.
A formulação e a coordenação dos trabalhos de implantação de
uma política de intervenção no desenvolvimento econômico municipal é a questão
principal. O governo deve ter claros os obstáculos e potencialidades de suas
intervenções na economia local, sendo importante dispor de um órgão com
capacidade de agrupar dados e organizar análises e propostas alternativas. Através
do desenvolvimento e ações do governo municipal podem-se assumir tarefas que
contribuam para a geração de emprego e renda.
Com abordagem no aumento das possibilidades de emprego e na
melhoria de renda da população, a criação e/ou estruturação de uma secretária do
desenvolvimento econômico deve ser antecedida de uma ação apontando o futuro
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esperado para o município. A preocupação central de todos os projetos e atividades
deve ser o conjunto dos cidadãos, demonstrando viabilidade técnica e comercial e
possibilitando a inovação tecnológica, deve estar em acordo com as condições
locais existentes, atendendo às necessidades da população.
O órgão de desenvolvimento econômico terá suas relações
situadas nas definições que forem se construindo. Podem-se organizar as
atribuições assumidas pela secretaria em três categorias: (a) articulação –
coordenação de fóruns de desenvolvimento, negociações e discussões com
empresários, trabalhadores e sociedade civil; (b) formulação – elaboração de
projetos de lei, acompanhamento de indicadores econômicos; (c) apoio às
empresas – promoção de programas de treinamento e assessoria, construção,
gestão e operação de centros industriais, comerciais e agrícolas, apoio à
trabalhadores informais, pesquisa e divulgação de oportunidades e organização de
feiras e exposições de produtos locais.
O órgão deve intervir sobre as condições do ambiente social e
econômico eliminando fatores que impedem o desenvolvimento econômico: a
eliminação de entraves legais e administrativos, possibilitando relações diretas
entre consumidor e produtor, promovendo articulações entre a cidade e o campo,
implantando políticas de abastecimento e formando cinturões verdes.
Também deverá intervir no processo de desenvolvimento de alguns
tipos de produtos e serviços através do uso de materiais alternativos ou na busca
de novas utilidades a materiais e produtos com outras aplicações habituais,
estimulando o desenvolvimento de atividades de prestações de serviços
combinando com programas de prestação comunitária, desconcentrada e
descentralizada de serviços públicos.
Articular o desenvolvimento local com atores e dinâmicas externas.
É essencial identificar as oportunidades e projetar ações articuladoras que podem
ser aproveitadas, de acordo com as características da economia e sociedade local,
classificado como “vocação do município”.
Por derradeiro, acreditamos nas formas de organização social para
dinamizarmos a geração de emprego e rendas dentro do município, conquanto, o
PDT é um partido democrático que defende a segurança social e o respeito aos
trabalhadores, razão pela qual não pode aceitar ou concordar com formação de
cooperativas fraudulentas para realização de elisões ficais trabalhistas criminosas
como em muito já se foi praticado no Brasil.
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DESENVOLVIMENTO DE STARTUPS
A Lei Complementar 167/2019, traz a seguinte definição de Startup: “a empresa de
caráter inovador que visa a aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, de
produção,

de

serviços

ou

de

produtos,

os

quais,

quando

já

existentes,

caracterizam startups de natureza incremental, ou, quando relacionados à criação de algo
totalmente novo, caracterizam startups de natureza disruptiva.”

O conceito legal não é consenso entre os especialistas, mas fornece boa ideia do
que é uma startup.

Piracicaba já tem se destacado no campo das startups, tem sido celeiro fértil para
as startups de agronegócios, tendo inclusive ganhado o apelido de AgTechValley, em
alusão ao “Silicon Valley” ou Vale do Silício americano, berço de grandes potências de
tecnologia globais, como: Intel, Apple, Facebook, Google, etc.

A ideia é, além de fortalecer a AgTechs, é atrair startups de outros ramos de
atividades, fomentando novos negócios.

Para ampliação dos negócios e diversificação dos ramos de atuação das startups,
pensamos em um modelo que já deu certo em cidades próximas, que concedem incentivos
fiscais para startups, e acabaram se destacando no surgimento e manutenção dessas
empresas.

Os incentivos abrangeriam a todas as empresas que se enquadrassem na definição
legal de startups, definição que será melhor discutida para a criação da lei que
regulamentará a questão em âmbito municipal.

As startups, em geral, nascem pequenas, com investimento dos próprios sócios,
que normalmente possuem mais ideias do que capital para investir.

O Poder Público tem obrigação de olhar para essas empresas, pois as pequenas
empresas são fundamentais para a geração de empregos.
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As pequenas empresas são as que mais empregam, e, normalmente, empregam
cidadãos da própria cidade. Enquanto as grandes empresas acabam trazendo seus
profissionais de fora da cidade e, muitas vezes, de fora do país.

Em que pese, inicialmente serem pequenas, as startups possuem potencial de
crescimento em ritmo mais acelerado, e quando crescem e se consolidam são chamadas
de “unicórnios”, que são as empresas que alcançam avaliação de preço de mercado no
valor de mais de 1 bilhão de dólares, exemplos: Nubank, 99, Movile, PagSeguro, dentre
outras.

Essas empresas atuam em ramos estratégicos de mercado, e o objetivo é esse,
conceder incentivos fiscais para o fortalecimento das startups para a geração de
unicórnios.

Uma vez consolidadas, o retorno do investimento feito por meio de incentivos
fiscais voltará aos cofres público por meio da geração de tributos e de empregos, pois
essas empresas chamadas de unicórnios possuem alta capacidade de geração de
empregos.

Os benefícios a serem concedidos:
I.

Isenção do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) até

um certo limite da área construída;
II.

Redução da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

(ISSQN) incidente sobre a receita tributável de prestação de serviços no município de
Piracicaba.

Observação 1: Certamente, por se tratar de incentivo ao crescimento, os
benefícios serão limitados ao atingir certo limite anual da receita bruta.
Observação 2: Como o objetivo é a geração de empregos e de retorno por meio
de tributos, os incentivos serão limitados ao prazo de 3 anos, tempo necessário para que
as empresas se consolidem no mercado.
Observação 3: Para fazer jus ao incentivo, a empresa será obrigada a comprovar
previamente sua condição de startup, com base nos critérios legais a serem definidos.
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Observação 4: Para a obtenção do benefício, a startup não poderá possuir débitos
exigíveis

de

qualquer

natureza

para

com

o

município

de

Campinas.
Observação 5: Terá que comprovar a inexistência de qualquer grau de poluição
ambiental.

COMÉRCIO EXTERIOR
PLANO DE DESENVOLVIMENTO EM INTERNACIONALIZAÇÃO (PMDI):
PIRACICABA/SP

1º - CENÁRIO ATUAL
Piracicaba ocupa hoje a 6ª posição do ranking de exportações e a 10ª no ranking
de importações dentro do Estado de São Paulo. Portanto, o Comércio Exterior já ocupa
posição relevante na economia local.

Nosso maior parceiro comercial é os Estados Unidos, seguido de Chile e China
países com os quais mantemos intenso relacionamento comercial.
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Apesar de bom volume de exportações e importações, que garantem
enquadramento no TOP 10 do Estado de São Paulo, é possível detectarmos alguns
problemas que podem deixar a cidade vulnerável.

Um problema claro que se detecta é a concentração de volume de exportações e
importações em apenas duas empresas.

Nossas exportações estão concentradas nos produtos da Caterpillar, que
representam 59%.

Já quando se fala em importações, a concentração se verifica em produtos da
Hyundai.

124

Portanto, o que se verifica, é que, apesar de números relativamente bons, podemos
melhorar, e precisamos diversificar para eliminarmos concentração nas duas empresas,
uma que concentra as exportações, outra que concentra as exportações, pois deixa a
cidade vulnerável à crises nos seus ramos de atividade, por exemplo.

2

–

PLANO

MUNICIPAL

DE

DESENVOLVIMENTO

EM

INTERNACIONALIZAÇÃO - PMDI
O plano que pretendemos implantar recebe o nome de Plano Municipal de
Desenvolvimento em Internacionalização – PMDI.
“A internacionalização é o processo pelo qual um ente incrementa o nível das
suas atividades de valor com entes fora do país de origem.” (MEYER, 1996)

a)

Os Pilares: Nosso PMDI possui 4 pilares de Atração de Empresas,

Investimento, Turismo e Educação e Cultura, sendo que, esses 4 pilares convergem para
seu objetivo principal, a internacionalização de Piracicaba.
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Turismo

Educação e
Cultura

Internacionaliza
ção

Atração de
empresas

Investiment
os

b)

Os Objetivos: dentre os objetivos do PMDI que podermos destacar estão a

busca de alternativas para recessão de mercados; gerar conexões com culturas diferentes;
buscar avanços no desenvolvimento de tecnologias; atrair o turismo regional, nacional e
internacional; atrair novos negócios e empresa, de modo sustentável; melhorar a qualidade
de vida (social, ambiental, econômica e cultural)

Buscar avanços no
desenvolvimento
de tecnologias;

Atrair o turismo
regional, nacional
e internacional;

Atrair novos
negócios e
empresas, de
modo sustentável;

Gerar conexões
com culturas
diferentes;

Buscar alternativas
para recessão de
mercados;

Internacionalização

Melhorar a
qualidade de vida
(social, ambiental,
econômica e
cultural);

2.1 TURISMO
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“A internacionalização de uma cidade por meio do turismo é essencial para o
fortalecimento do comércio e prestação de serviços do local, bem como uma vitrine
comercial para atração de investimentos, negócios e educação.” (JOHNSON, 2008)

O Turismo em Piracicaba apresenta pontos fortes, que, se desenvolvidos, podem
alavancar o processo de internacionalização. Dentre esses pontos fortes que identificamos
estão o turismo caipira, o turismo religioso, o turismo de negócios.

Outro ponto favorável, especialmente nos dias atuais, é a desvalorização do Real
frente ao Dólar, pois favorece que estrangeiros visitem o país.

Já como pontos fracos foram detectados problemas estruturais, como pontos
turísticos despreparados para a recepção de turistas estrangeiros, rede hoteleira e
restaurantes que não possuem cardápios em outros idiomas, falta de placas de trânsito em
outros idiomas, etc.

Também, Piracicaba precisa desenvolver uma marca forte, uma marca
internacional, que identifique a cidade internacionalmente.

Fracos

Fortes
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2.2 ATRAÇÃO DE EMPREAS
“A internacionalização é sinônimo de atração de empresas, tanto para
produção quanto para o desenvolvimento de tecnologia e geração de empregos.”
(JOHNSON, 2008)

Atrair novas empresas é fundamental, para a geração de renda, novos postos de
trabalho, desenvolvimento da arrecadas, etc.

A vinda de novas empresas é essencial também quando analisamos o problema
detectado, concentração do comércio exterior em duas empresas, que dissemos deixa
Piracicaba em situação vulnerável.

Os pilares para atração são:
✓ Transparência organizacional (política e econômica);
✓ Boa condição geográfica (regional, nacional e continental);
✓ Disponibilidade de recursos hídricos (de água);
✓ Mão de obra especializada ou proativa em capacitação;
✓ Boa estrutura logística (distribuição).
✓ Dados educacionais sólidos;
✓ Disponibilidade de terrenos;
✓ Baixo custo e acessos a linhas de crédito;
✓ Qualidade de vida aos empresários;
✓ Canal de comunicação entre os sistemas públicos e a iniciativa privada para
facilitar a implementação das empresas;
✓ Desenvolvimento de tecnologia (informática

ou pesquisas voltadas a

determinado segmento)
✓ Incentivos fiscais*;
* “Incentivos fiscais abrangem além de isenções – outras espécies, tais como
alíquota reduzida, bonificação, deduções para depreciação acelerada, suspensão do
imposto, crédito do imposto para aplicação em investimentos privilegiados, tributação
agravada para atividades de menor interesse para a economia nacional. Igualmente, o
termo “incentivos fiscais” é um conceito de ciência de finanças, que não se identifica com
128

conteúdo jurídico determinado de nenhum instituto específico, definido pelo direito
tributário, mas, abrange uma variedade de tais institutos, entre os quais a isenção fiscal.
São essas diversas espécies, cada uma com sua própria definição no direito tributário, que
a Ciência das Finanças agrupa no gênero “incentivos”, pelo critério da finalidade, comum a
todos eles.” (BENCHAYA, 2006)

2.3 INVESTIMENTOS
“Atrair investimentos é objetivo geral do Itamaraty, e os canais de acesso são
a ampliação do comércio e as melhorias nas condições de negócios das empresas .”
(ITAMARATY, 2008)

Atrair novos investimentos é torna-se imprescindível, especialmente no cenário de
crise que vivemos na atualidade, que foi agravada pela Pandemia da COVID-19, e que
provocou queda de arrecadação.

Pilares para atração:
✓ Participações em seminários, eventos, rodadas de negócios, feiras e mostras;
✓ Participação em atividades relacionadas a missões comerciais;
✓ Atendimentos a consultas sobre comércio e investimentos;
✓ Divulgação do guia de comércio exterior e investimento do Brasil e no município
em específico;
✓ Criação de oportunidades para desenvolvimento de negócios tais como geração
de energia sustentável, desenvolvimento de pesquisas em tecnologia e esportes;
✓ Adoções microeconômicas de políticas internacionais.

2.4 EDUCAÇÃO E CULTURA
“A internacionalização da educação promove mudanças que têm ocorrido devido
ao acesso aos conhecimentos e às trocas de informações que vêm repercutindo para o
estreitamento de fronteiras e de ações comuns e conjuntas, de acordo com diferentes
interesses.” (OLIVEIRA, 2007)

Pilares para atração:
✓ Promoção de intercâmbios escolares e universitários;
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✓ Promoção dos itens já relacionados ao turismo como forma de promover a
cultura local e expandir o nível cultural das ações elaboradas;
✓ Criação de centros/parques para desenvolvimento de tecnologia;
✓ Estabelecimento de planos de ação colaborativa na prática de esportes.

2.5 PROJETO CIDADES IRMÃS
Nossa sugestão para alavancar a internacionalização de Piracicaba, além do
fortalecimento dos pilares expostos nos itens anteriores, é a implantação do Projeto
Cidades Irmãs que objetiva criar relações, mecanismos e protocolos bilaterais com cidades
ao redor do mundo.

São relações essencialmente em níveis econômico e cultural, estabelecendo
acordos de cooperação técnica, transferências de tecnologia, programas de intercâmbio e
desenvolvimento econômico, e atendimento à comunidade oriunda do país ou região da
cidade irmã.

Referido projeto já existe em outras cidades, inclusive, brasileiras, basta Piracicaba
se inserir nesse contexto, buscando parcerias bilaterais com cidades localizadas em países
da Ásia (tigres asiáticos) e do Oriente Médio (Israel, Emirados, Arábia, Catar...).

3. PLANO DE AÇÃO

1ª ETAPA
✓ Criação do plano modelo com objetivos de curto, médio e longo prazo (com
metas definidas)
✓ Criação do catálogo de turismo (cultural, esportivo, artesanal e gastronômico)
✓ Criação do catálogo de empresas exportadoras e importadoras
✓ Criação de selo de identificação PMDI para empresas locais

2ª ETAPA
✓ Parceria com prefeituras da região
✓ Parcerias com prefeituras de cidades de outros países
✓ Estreitamento de parceiros (associações, entidades de classe, entidades
privadas)
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3ª ETAPA
✓ Participação em feiras internacionais e rodadas de negócios
✓ Organização de eventos técnicos (workshops, palestras, seminários)
✓ Organização de roteiros e eventos de turismo
✓ Organização de eventos internacionais e rodadas de negócios

Projeto desenvolvido por Mário Pólis (Bacharel em Negócios Internacionais (UNIMEP) e
Mestre em Engenharia de Produção e Manufatura (UNICAMP), é um dos membros
brasileiros na INCU (International Network of Customs Universities). Tem experiência nas
áreas de logística e aduana, com foco em inteligência aduaneira voltada para pequenas e
médias empresas importadoras/exportadoras. É docente no MBA de Negócios
Internacionais e Comércio Exterior, e MBA de Gestão e Negócios (UNIMEP), além de
palestrante. Colunista da Rádio Educativa FM de Piracicaba, e de jornais e blogs da região.
É o fundador e diretor da EMME Consult.)
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5 - Desenvolvimento Humano, Inclusão e Assistência Social
Assistência Social

1-Família
A pandemia colocou às vistas de todos as dificuldades econômicas e situações de exclusão
enfrentadas por muitas famílias que, há poucos meses eram invisíveis para muitos,
incluindo aos olhos do próprio governo. Isso ficou claro quando se descobriu que 46 milhões
de brasileiros não estavam contabilizados nas contas do governo para receber o auxílio
emergencial.
•

Criação de projetos que garantam renda, prioritariamente, às famílias mais afetadas
economicamente pela pandemia;

•

Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais fazendo a busca
ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos programas pela falta de acesso
à informação;

•

Desenvolver ações socioeducativas e apoio social nos bairros, utilizando os espaços
existentes como Centros Comunitários, ginásios de esportes, potencializando todos
os recursos disponíveis nos bairros para as atividades de integração e que previnam
situações de risco social para famílias (drogadição, alcoolismo, evasão escolar,
violência doméstica e outras, discriminação por gênero, raça, religião, cor e outras
diversidades). Será um trabalho socioassistencial mais próximo das famílias.
Serviços intersetoriais com Esporte, Lazer e Cultura. Valorizar a cultura africana nas
ações.

2- Mulher
Diante do quadro geral do país, frente à pandemia de Covid-19, no qual se evidenciou um
agravamento dos casos de violência doméstica durante o isolamento social (quarentena),
vitimando, principalmente, mulheres e crianças, deve-se tratar o “pós pandemia”, com
políticas públicas intersetoriais (Assistência Social, Saúde, Habitação, Esporte, Cultura e
Educação). Serão desenvolvidas ações inovadoras, com poder maior de obter resultados
a curto prazo, buscando modificar a cultura da violência dentro do lar. Sabemos que a
violência está presente em todas as classes sociais, e se faz necessário fomentar o diálogo
sobre as raízes da violência doméstica, e formas de enfrentamento, nas escolas, de forma
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pedagógica, nos grupos juvenis, seja inserindo o tema no meio do esporte e cultura, nas
áreas da Saúde e criando políticas direcionadas para a as mulher que vivem em situação
de vulnerabilidade social.
Temos como propostas:
1- Fortalecer o Conselho de Direitos da Mulher e criar formas de e assegurar que este
seja o norteador da construção da Política Municipal para a Mulher,
2- Promover ações que atuem contra a discriminação de gênero no mercado de
trabalho,
3- Levar mais próximos das famílias os programas que promovam a prevenção às
diversas formas de violência praticada contra as mulheres, marcadamente a
doméstica e sexual; criar e fortalecer os programas de atendimento as vítimas; tornar
os programas acessíveis a todas as pessoas. Precisamos utilizar os espaços
disponíveis nos bairros, nas comunidades e fazer os serviços estarem pertos das
famílias. Ampliar o debate sobre a questão da violência doméstica, com a
participação das famílias mais vulneráveis,
4- Buscar junto ao Governo de Estado, equipar e profissionalizar tecnicamente as
Delegacias de Defesa da Mulher com recursos humanos e materiais necessários às
demandas apresentadas no município;
5- Engajar as entidades sociais que atuam com a população afrodescendente, lgbt+,
objetivando a parceria para a execução de políticas públicas afirmativas com
urgência para que se possa obter a equidade de gênero e de raça e principalmente
o respeito aos direitos humanos mais fundamentais;
6- Criar projeto social de apoio e incentivo a escolarização ou retorno à escola e
desenvolvimento profissional das mulheres negras.
3- Criança e Adolescente
Tendo em vista que o desenvolvimento da criança envolve várias áreas, buscaremos criar
programas intersetoriais e interdisciplinares, com o compromisso de unir esforços e
responsabilidades entre as secretarias municipais de forma que as crianças e adolescentes
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estejam protegidos e acompanhados por uma rede de serviços que promova o bem estar
geral e seja mais eficaz no combate a toda forma de violência.
-Vamos destacar a relevância da participação popular no Plano Municipal da Primeira
Infância, principalmente pais, educadores e agentes sociais; ampliar a abrangência dos
atendimentos, facilitando o acesso aos serviços prestados no município, para que ninguém
fique sem atendimento e acompanhamento necessário.
A violência contra crianças e adolescentes é uma questão grave que urge por políticas mais
eficazes. O racismo também é uma forma de violência contra criança e incide de forma
especialmente cruel em crianças e adolescentes negros.
Fortaleceremos e aprimoraremos todos os programas e projetos, entidades sociais que
atendam criança e adolescente nos serviços de Proteção Básica e Especial.
1- Desenvolver atividades socioeducativas, esportivas, culturais e de lazer, com a
orientação e acompanhamento de profissionais de Educação Física, Assistentes
Sociais e Psicólogos que desenvolverão as ações diariamente nos diversos
equipamentos públicos existentes nos bairros como Centros Comunitários, Áreas de
Lazer, Ginásios de Esportes, Quadras esportivas, que envolvam ações destinadas
as diversas faixas etárias incluindo o grupo familiar;
2- Fortalecer as Organizações da Sociedade Civil, parceiras do poder público, para
desenvolver ações complementares de apoio sócio educativo para crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social
3- Implantar e implementar campanhas, educativas, programas de preparação
psicológica, orientação e estimulo para que indivíduos interessados em adoção não
recusem crianças negras, além de outras situações que envolvem a política de
atendimento a crianças e adolescentes.
4- Mobilizar a sociedade para a inclusão efetiva das crianças e adolescentes com
deficiências em todos os programas sociais, bens e serviços.

4 – Juventude
O PDT entende a importância de políticas públicas que propiciem aos jovens, de uma forma
em geral, sua independência como sujeitos ativos que participam e que compõem a
sociedade. Políticas que auxiliem na construção da cidadania dos jovens. Desenvolver
ações intersetoriais com Esporte, Saúde, Cultura para atender aos interesses da juventude
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e incentivo e condições para inserção nas decisões e propostas de políticas públicas
municipais para a juventude. Dar voz aos jovens dentro da política.
Criar Centros de Convivência da Juventude, que agreguem uma diversidade de atividades
integradas, ações que promovam a cidadania e a igualdade racial. Um espaço de
identificação dos jovens, construídos por eles e para eles, onde possam expressar-se,
manifestar-se cultural, social, incluindo áreas para esporte, palestras socioeducativas, com
os temas elencados pelos jovens, formação de lideranças juvenis, e toda forma de auxilio
mutuo e incentivo ao estudo, formação acadêmica, profissionalização.
1- Fortalecer as ações, entidades que ofertam cursos profissionalizantes para que os
jovens tenham maiores opções e oportunidades, de forma que um maior número de
jovens seja alcançado. Os jovens serão ouvidos em conferências, reuniões de
bairros como forma participativa na construção/remodelamento/reavaliação do Plano
para a Juventude de Piracicaba.
2- LGBTI+ Trabalhar os temas em eventos socioeducativos e culturais nos bairros e
centros de convivência. Estimular as ações nas áreas educacionais que promovam
o respeito entre as pessoas, respeito a identificação de gênero.
6 -Pessoa com Deficiência
Atuar junto as demais secretarias, de forma a atender integralmente as necessidades das
pessoas com deficiência. Promover o acesso a formação profissional e ingresso em
empregos. Proporcionar meios para a inclusão social, por meio da acessibilidade e
mobilidade, para que a pessoa com deficiência tenha maiores oportunidades de trabalho,
renda, lazer, cultura e outras atividades que o acesso lhe é negado por questões de
barreiras arquitetônicas.
7 - Dependentes químicos/prevenção/tratamento/redução de danos
- Oferecer atendimento às famílias dos dependentes químicos visando orientar para
fortalecer os vínculos e colaborarem no tratamento;

- Criar programas, projetos que promovam a orientação sobre os danos causados pelo uso
indevido de drogas e inserir nos programas sociais as famílias e os dependentes químicos
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como forma de acompanhar o tratamento em consonância com a Secretaria de Saúde por
meio dos CAPS-ad (Centro Psicossocial Álcool e Drogas);
- Desenvolver ações descentralizadas (social/esporte/lazer/Saúde) que venham prevenir o
uso indevido de drogas por adolescentes e jovens;
- Fortalecer as entidades e órgãos que promovem o atendimento aos dependentes
químicos, com profissionais qualificados;

8 – Idoso
Observar os bairros com percentual grande de concentração de idosos e levar os serviços
de atividades sociais mais próximos de suas residências, utilizando para isso os espaços
públicos já existentes como centros comunitários, ginásios e outros que possam ser
utilizados e sejam adequados. Esse serviço contará com assistente social, agentes sociais
que, por conhecerem de perto as famílias, poderão desenvolver ações mais eficazes na
prevenção de violação de direitos, maus tratos e outras situações a que estão sujeitas as
pessoas idosas dependentes ou semidependentes de cuidados de terceiros. Deve-se
considerar o grande número de idosos que estão desassistidos e sofrem algum tipo de
exploração e/ou maus tratos e que podem ser evitados se os serviços de atenção estiverem
mais próximos.
Dar apoio às famílias que possuem pessoas idosas, dependentes, para que tenham
condições de cuidarem de seus idosos em casa evitando a institucionalização em asilos.
Criar a Creche (Casa Dia) para idosos para atender diariamente pessoas idosas para que
seus familiares possam trabalhar e deixar seus idosos em cuidados durante o dia.
8 - População de Rua
O PDT entende a necessidade do atendimento à população de rua e que o
reestabelecimento de vínculos familiares é extremamente difícil devido as condições
mentais e emocionais do morador de rua, portanto, irá fortalecer todos os serviços de
atendimento e implementará os serviços socioeducativos voltados a esta população, com
psicólogos, assistentes sociais, serviços jurídicos se necessário, para reintegração no
mercado de trabalho, visando a emancipação pessoal e buscar manter contatos com
familiares, se existirem.
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PAUTA FEMININA – COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

I.

CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) apresentou recentemente o 13º
Anuário Brasileiro de Segurança Pública1, no qual são apresentados números alarmantes.
Em 2018, foram 263.067 casos de lesão corporal dolosa registrados em mulheres em todo
o Brasil, o que representa um registro a cada dois minutos.
O documento constata que, de 2007 a 2017, houve crescimento expressivo de
30,7% no número de homicídios de mulheres, sendo que no último ano da série, o aumento
de 6,3% em relação ao anterior.
A taxa nacional de homicídios passou de 3,9 para 4,7 mulheres assassinadas por
grupo de 100 mil, aumentando em 17 dos 26 Estados Brasileiros.
Em 2018, foram três mulheres vítimas de feminicídio por dia, sendo que 88,8% dos
casos tiveram como autor o companheiro ou ex-companheiro da vítima.
Entre março de 2019 e março de 2020, no estado de São Paulo, houve um aumento
46,2% no número de feminicídio e houve aumento de 44,9% nas ligações para a polícia
militar para denúncias de violência doméstica. Também, no mesmo período, foi registrado
aumento expressivo (35,9%) nas chamadas para o Ligue 180, serviço de atendimento à
vítima de violência doméstica.
Já se sabe que durante a pandemia esses números se agravaram, com significativo
aumento dos casos de violência doméstica no período de isolamento social.
Esses números correspondem ao cenário nacional e estadual, porém, quando se
pensa em Piracicaba, o primeiro entrave que se encontra é a falta de transparência, pois
não existe divulgação das estatísticas.

II. ESTRUTURA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ATUAL EM
PIRACICABA
Piracicaba atualmente conta com a seguinte estrutura para atendimento de
violência doméstica:
a) CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER – CRAM

1

http://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf
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É um serviço prestado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em
parceria com Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus Tratos na Infância – CRAMI.
O serviço do CRAM conta com assistente social, psicóloga, equipe multidisciplinar
voltada ao atendimento das mulheres e seus filhos vítimas de violência doméstica.
O serviço do CRAM, porém, fica prejudicado pois Piracicaba não criou uma casaabrigo.
Ao se deparar com a violência contra a mulher, o CRAM é obrigado a encaminhar
as mulheres e seus filhos para abrigos longe da cidade. Atualmente, são encaminhadas
para casa-abrigo em Sorocaba.
Um dos serviços essenciais às mulheres vítimas de violência doméstica é o
acolhimento em casa-abrigo, pois possibilita que seja protegida pelo ente estatal, com o
afastamento do agressor.
Porém, o serviço torna-se deficiente quando para ser acolhida a mulher precisa se
mudar de cidade, pois:
• a mudança a afastará do convívio familiar (mãe, pai, irmãs(ãos), etc);
• prejudicará os filhos, por exemplo, com transferência de escola e afastamento
dos amigos de escola;
• se empregada, a mulher perderá seu emprego.
A falta de casa-abrigo no município inibe a procura por esse serviço essencial para
as mulheres vítimas de violência doméstica, realidade que precisa mudar rapidamente.

b) PATRULHA MARIA DA PENHA, UM GRUPAMENTO DA GUARDA CIVIL
O trabalho da Patrulha Maria da Penha consiste em visitas periódicas às
residências de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, para verificar o
cumprimento das medidas protetivas de urgência expedidas pelo Fórum da Comarca de
Piracicaba.
Também incumbe à Patrulha Maria da Penha conduzir as mulheres vítimas de
violência doméstica à delegacia, para a confecção do boletim de ocorrência, levá-las ao
Instituto Médico Legal – IML para a realização de exame pericial, e retorná-las para casa,
quando for o caso.
Infelizmente, apesar dos esforços dos profissionais da Guarda Civil, vê-se que o
serviço tem deixado a desejar, pois não são raros os casos de mulheres que voltam a serem
agredidas por ex-companheiros e ex-namorados mesmo possuindo medida protetiva.
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A deficiência é causada pela falta de prioridade com que o Poder Executivo tem
tratado o assunto, pois é patente a falta de estrutura investida. Faltam viaturas e guardas
suficientes para o trabalho.

c) CONSELHO DA MULHER
O Conselho Municipal da Mulher foi instituído como órgão deliberativo e fiscalizador
através a Lei Municipal nº 7.235/2011.
Tem como finalidade promover a discussão e indicar à Secretaria Municipal de
Governo as diretrizes para o planejamento e a implantação de programas e ações de
políticas públicas voltadas à mulher e suas necessidades, a fim de garantir a igualdade de
oportunidades e a assegurar à população feminina a promoção da cidadania plena e a
eliminação de todas as formas de discriminação.
O Conselho Municipal da Mulher é composto por quatorze titulares e suas
respectivas suplentes, com mandato de dois anos, sendo sete mulheres representando a
sociedade civil e sete mulheres representando o poder público.
Dentre as atribuições do Conselho, estão: atuar na formulação das diretrizes de
políticas públicas que visem à eliminação das discriminações que atinjam a mulher e
fiscalizar sua implantação no âmbito municipal; propor medidas às diferentes áreas que
venham contribuir para a concretização das políticas afetas à mulher, estabelecendo
prioridades; contribuir com o Poder Executivo na elaboração de programas, projetos e
serviços, que repercutam sobre os interesses e direitos da mulher; promover eventos de
conscientização e combate à violência doméstica; dentre outras.
Carolina Angelelli presidiu o Conselho Municipal da Mulher no último biênio, tendo
deixado importante legado. Uma das medidas de extrema importância que tomou foi colocar
em prática uma pesquisa para que Piracicaba conhecesse a realidade social das mulheres
vítimas de violência doméstica, para a tomada de medidas certeiras e eficazes.
A pesquisa ainda está em andamento e a cargo do Instituto de Pesquisas e
Planejamento de Piracicaba, mas fornecerá dados para ações pontuais e com vistas ao
combate efetivo da violência doméstica.
Também, como Presidente do Conselho da Mulher, Carolina Angelelli estabeleceu
contatos e obteve compromisso de Deputados Estaduais para a destinação de verbas para
a construção de novo prédio para a Delegacia de Defesa da Mulher.
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d) PROCURADORIA

ESPECIAL

DA

MULHER DA CÂMARA

DE

VEREADORES
É órgão da Câmara de Vereadores de Piracicaba e tem como funções que cabem
à Procuradoria Especial, estão a de fornecer subsídios às comissões da Câmara,
auxiliando-as na discussão de proposições que tratem de direito relativo à mulher ou à
família, e de propor, acompanhar e fiscalizar programas e convênios executados no
município pela Prefeitura, pelo Estado ou pela União que visem à promoção da igualdade
de gênero em Piracicaba.
Para que essa procuradoria funcione é imprescindível que seja fomentada a
participação da mulher na política, especialmente com a população elegendo mulheres para
ocuparem cadeiras na Câmara de Vereadores.
e) DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER – DDM
A Delegacia de Defesa da Mulher – DDM pertence à estrutura da Polícia Civil do
Estado de São Paulo.
Até recentemente a DDM limitava o número de representações de mulheres vítimas
de violência doméstica. A limitação era decorrente da falta de estrutura, especialmente falta
de funcionários.
A defasagem do número de funcionários não foi solucionada, mas depois de
pressão exercida a DDM se reuniu com o Conselho da Mulher, com Defensoria Pública,
Ministério Público, e outros órgão, houve a comunicação de que o número diário não teria
mais limitação.
A DDM clama por ajuda, que pode ser oferecida pelo Poder Executivo Municipal,
como, por exemplo, aumento do efetivo da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil,
gestão junto a Deputados por aumento do quadro de funcionários, dentre outras.
Ainda, a DDM funciona em prédio antigo, que demandaria reformas estruturais
complexas, de difícil execução, e que não atenderiam integralmente as necessidades, por
isso, é necessária a construção de um novo prédio. Carolina Angelelli, quando Presidente
do Conselho da Mulher, já dialogou e obteve o compromisso de Deputados Estaduais para
destinação de recursos para a construção.

III. PROPOSTAS
Com base no diagnóstico levantado e na estrutura existente, apresentamos as
seguintes propostas:
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1. PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. Uma CIDADE TRANSPARENTE precisa
conhecer sua realidade, por isso, criaremos o Portal de Transparência para que os números
e estatísticas da violência doméstica sejam conhecidos. Números e estatísticas são
essenciais para a tomada de medidas de combate à violência, por isso, a transparência é
primordial.
2. FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER. Como medida de
empoderamento do Conselho da Mulher será criado um Fundo Especial dos Direitos da
Mulher. Cidades com orçamento muito menores do que Piracicaba já criaram este fundo.
Os recursos desse fundo serão obtidos por meio de parcerias, convênios, termos
de cooperação ou contratos, de origem nacional ou internacional, celebrados com a
finalidade de destinar recursos ao desenvolvimento de ações para a defesa e a
implementação de políticas públicas contra a discriminação de gênero.
Uma das principais fontes de recursos, que já se mostrou eficaz em cidades da
região, é o fundo do Juizado Especial Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
O JECRIM possui um fundo provenientes de penas alternativas de prestação
pecuniária ou transação penal, que é destinado à promoção de políticas de interesse social,
inclusive, a erradicação da violência doméstica. Para a obtenção de tais recursos, será
dado o suporte necessário ao Conselho Municipal da Mulher para apresentação de projeto
junto ao JECRIM.
Os recursos do Fundo Especial dos Direitos da Mulheres serão aplicados em
cursos de capacitação e desenvolvimento de talentos, custeio do passe de ônibus para
frequentarem referidos cursos, custeio de passes de ônibus para que as mulheres possam
exercer o direito de representação, quando forem atendidas pela Defensoria Pública,
passes de ônibus para irem ao IML fazerem ao exame pericial, dentre outros.
3. CASA-ABRIGO. Piracicaba possui aproximadamente 407.000 habitantes e
possui números alarmantes de violência doméstica. Para que o atendimento às mulheres
vítimas de violência seja efetivo é imprescindível a construção de casa-abrigo para oferecer
segurança às mulheres e seus filhos e ao mesmo tempo proporcionar uma vida digna, perto
de seus familiares, mantando seus filhos nas escolas que já frequentam, e mantendo o
emprego.
4. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. Dentre inúmeras
inovações e mecanismos proteção da mulher conta a violência doméstica, a Lei Maria da
Penha possibilitou a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a
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Mulher para apreciar crimes e outros aspectos jurídicos não criminais, centralizados em um
juizado específico. O atendimento Juizado de Violência Doméstica e Familiar é
diferenciado. As vítimas, agressores e crianças são atendidos por equipe multidisciplinar
formada por psicólogo e assistente social. Há também especial atendimento da Defensoria
Pública e do Ministério Público. As salas são personalizadas. Crianças são atendidas em
brinquedoteca especial.
Piracicaba ainda não possui o Juizado de Violência Doméstica, enquanto cidades
até menores que Piracicaba já conseguiram a sua criação e implantação.
Precisamos instalar com urgência o Juizado de Violência Doméstica e Familiar em
Piracicaba, e todos os esforços serão envidados para a concretização desse objetivo.
5. EXPANSÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA. Como levantado no
diagnóstico da realidade atual, o município já possui a Patrulha Maria da Penha, porém, por
falta de estrutura, seus serviços não têm sido desempenhados com a eficiência esperada.
Exemplo disso é que muitas mulheres depois de confeccionarem o Boletim de
Ocorrência não têm ido fazer o exame de corpo de delito no IML, inclusive por falta de
recursos financeiros.
Em tratativas com Deputados Estaduais, Carolina Angelelli já obteve o
compromisso de que serão enviadas viaturas para aumentar o efetivo da Patrulha Maria da
Penha.
Será disponibilizada viatura específica que ficará à disposição da Delegacia da
Mulher para atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica, que precisarem, por
exemplo, passar pelo exame de corpo de delito. Esta viatura terá a incumbência de leva a
mulher ao IML e trazê-la de volta à delegacia.
6. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER 24 HORAS POR DIA. A
violência doméstica é urgente. Não espera o amanhecer. A vítima tem que ser atendida
com a maior brevidade possível, para que o combate à violência seja efetivo.
A Delegacia da Mulher atualmente funciona somente durante o dia, faremos gestão
junto aos Deputados Estaduais para aumento do efetivo da Delegacia, e para que esta
preste serviços 24 horas por dia.
7. CURSOS PROFISSIONALIZANTES. Nenhuma medida de combate será
efetiva se não for dada à mulher condições de sobrevivência através de geração de renda,
para que a mulher consiga sua independência financeira.
A dependência financeira é muitas vezes usada com mecanismo de aprisionamento
da mulher pelo agressor, que impede a mulher de estudar, de se profissionalizar, de
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trabalhar, para que ela não tenha segurança de denunciar a agressão com medo de
comprometer sua subsistência.
Com cursos profissionalizantes bem estruturados à realidade de mercado, a mulher
se sentirá empoderada e com capacidade de se autossustentar, ganhando forças para
denunciar o agressor e se libertar.
Uma das formas de custeio desses cursos será através do Fundo Especial dos
Direitos da Mulher, que mencionamos anteriormente.
8. COOPERATIVAS DE TRABALHO. Alguns dos cursos profissionalizantes
propiciará à mulher a busca pelo mercado de trabalho, porém, outros ensinarão atividades
propícias para o empreendedorismo.
No Brasil, empreender é tarefa hercúlea, por isso, é necessário que se crie estrutura
para ajudar o empreendedorismo, uma destas estruturas, que tem dado certo Brasil afora,
é o cooperativismo, cujas premissas são a identidade de propósitos e interesses; ação
conjunta, voluntária e objetiva para coordenação de contribuição e serviços; e, obtenção de
resultado útil e comum a todos.
9. CRIAÇÃO DO BANCO DA MULHER. O Banco da Mulher será um Banco
Público Municipal, fomentado pelo Poder Executivo Municipal, que terá por objetivo
financiar projetos de mulheres empreendedoras, empresária e o cooperativismo.
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Uma cidade aberta a diversidade
A história da humanidade e dos grupos sociais mostra que somos seres diversos, essas
diversidades devem ser previstas pelo poder público, todas as partes do sistema público
devem atender as pessoas, com as especificidades e diversidades.
A igualdade de direitos, o respeito, a liberdade e a cidadania plena para a população LGBTI
é um dos parâmetros fundamentais que permitem avaliar a qualidade de uma democracia
do século XXI.
A expectativa de vida das pessoas Trans é de apenas 35 anos, números que remetem a
idade média (segundo a ANTRA).
•

72% dessa população não consegue terminar o ensino médio, só 0,02% dela tem
ensino superior (segundo a ANTRA).

Essa população necessita de políticas públicas, necessita de um olhar do estado, incluir
dentro de um processo natural e orgânico da sociedade a população transexual e travesti.
•

90% da população transexual e travesti estão em condições de prostituição, isso é
uma determinação desses corpos, não existe nenhum grupo social no mundo que
seja propenso a uma determinada atividade, o que existe é um processo de exclusão
sistêmica que gera e coloca nas ruas a única possibilidade de sub existência da
população.

Exemplos de inclusão a diversidade:
Temos atualmente dois modelos em andamento que visam proporcionar uma maior
diversidade na sociedade, um ficou conhecido por contar com Paola corosella, o Cozinha
& Voz, e modelo transcidadania de Erika Malunguinho. Esses dois mecanismos norteiam a
ideia do PDT diversidade, e trabalham em consonância com o projeto de criação de
sistemas para cursos de capacitação profissional. Isso tem como principal objetivo
fortalecer um pacto para que o município que não feche mais os olhos e permita a
diversidade definitivamente ingressar no mercado de trabalho.
Cozinha & Voz: O projeto tem por objetivo formar pessoas em situação de exclusão para
a inserção produtiva e formal no Mercado de trabalho na área de assistente de cozinha.
Além da formação técnica, as alunas e alunos passam por uma oficina que exploram as
habilidades de expressão, autoestima, comunicação são aprimoradas. Há também rodas
de conversa sobre saúde, documentação, leis trabalhistas, elaboração de currículo e
outras.
1:

Partindo da PL transcidadania lei 491/2019 que prevê a estadualização do programa
proposto pelo Mandato Quilombo de Erika Malunguinho, o projeto transcidadania, que
possui 3 pilares fundamentais:
2:

1 – Processo de escolarização, uma reparação no processo escolar, na defasagem escolar
que a população trans e travesti é acometida dentro de um conjunto de processos de
exclusão que geram a ausência das pessoas travestis da escola,
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2 - Um processo de intermediação ao mercado de trabalho e,
3 - O acesso a saúde, bem estar mental e físico com respeito a especificidades do corpo
da pessoa trans e travesti, questões especificas e singulares que movem esses corpos.
Pensar num bem-estar mental e físico requer olharmos para essas especificidades, pensar
no processo de desumanização que essa população vive dentro de um logica normativa
que pensa que as pessoas devam ser apenas de um jeito ou de outro.
O projeto vem pra romper com esse ciclo sistêmico de opressão que leva aos constantes
processo de marginalidade e precarização, essa política não diz respeito só a população
trans, estamos falando sobre saúde social, estamos falando sobre equidade (respeito a
igualdade de direitos), sobre respeito e sobre direito que devem ser garantidos a todas, isso
é garantir respeito e possibilidade tal qual ela é, múltipla e diversa, a tentativa de negativa
dessa população foi o que gerou essa marginalização. Existem na sociedade pessoas que
o sistema pretende apagar e eliminar, isso já foi no decorrer da história visível com a
população negra, já foi com as mulheres cisgeneras, isso ainda é visível com a população
trans e travesti, também lesbicas, bissexuais, gays.
Essa população tem crescido demais em situação de rua, 13 anos de idade é a idade média
em que travestis e mulheres transexuais são expulsas de casa pelos pais (segundo a
ANTRA).

PIRACICABA PARA TODA A DIVERSIDADE
Temos a prioridade de incluir um LGBTQI+ nas famílias em primeiro lugar, na sociedade é
um dever, quase que como meio de sobrevivência, mas isso deve acontecer como acontece
a qualquer outro ser humano (o que ainda não acontece), existem muitas famílias com
conceitos equivocados a respeito dessa população, somos um número muito grande e
nascemos dentro de uma família, com mãe, pais, avós... devemos ser incluídos dentro
desse ambiente com dignidade.
Enquanto não conseguimos esse diálogo que é legitimo e necessário para a inclusão em
nossas casas, precisamos pensar na inclusão dentro da sociedade, obter leis que
preservem a vida e preservem o “estar em sociedade” para a diversidade.
Quando pensamos num LGBTQIA+ não pensamos só em direitos, pensamos em qualidade
de vida e em meio de sobrevivência, temos muitas responsabilidades e regras como todo
e qualquer cidadão, é preciso e urgente que, a sociedade como um todo saiba que não
somos uma população de promíscuos, mas como todo ser humano precisamos ser
educados e amados como filhos legítimos, respeitando nossa identidade...
Promover a inclusão no ambiente de trabalho é uma das premissas necessárias,
conscientizar empresas e órgãos responsáveis por capacitações, curso e afins,
cooperativas que agreguem e incluam LGBTQIA+, começa a ser uma forma de darmos
dignidade e oportunidade, para que essa população tenha outra visibilidade dentro da
sociedade.
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6- Gestão Pública e Governança Coletiva

Diagnóstico e Transparência: Construindo Políticas Públicas Eficientes
O Brasil enfrenta um cenário que imperam escândalos repetidos de corrupção,
visíveis crises provocadas pela má gestão, gastos impróprios na administração pública,
tanto no âmbito municipal, quanto estadual e federal. Com isso, o reflexo atual é a perda
de credibilidade da figura do Estado para a Sociedade, e a descrença em seus
representantes. Neste momento garantir que a população participe do processo, possa
fiscalizar, opinar e demandar é primordial para a construção do nosso país. É fato que a
Prestação de contas, Lei de acesso à informação, são dever do Estado e garantir esse
acesso.
Políticas Públicas x Influência no dia a dia da Sociedade
Um importante pilar da democracia é o acesso do cidadão a informação. A pandemia
do Covid-19 em 2020 tem sido um grande divisor de ares mostrando boas gestões, e
gestões sem transparência. O cidadão tem como dever exercer seu papel de cidadão de
exigir transparência. A história da construção da sociedade brasileira é muito complexa e
passa por processos efêmeros de corrupção e a nossa tão jovem democracia já enfrentou
uma série de momentos que fragilizam o Estado como detentor do poder.
E nesse contexto temos um grande dilema, visto que sempre que se fala em políticas
públicas o Estado aparece como um ator, o elemento central. Isso sob duas perspectivas,
a primeira é a política, que passa pelo conflito de interesses assim como a democracia, que
também é conflito, não é consenso. Daí vem um fenômeno que se torna cultural no
brasileiro que é o seu pouco apreço pela democracia, popularmente tem-se a ideia de que
democracia é delegar poder ao mandatário, no momento das eleições. O que na verdade
é muito maior, democracia é participar do processo decisório. O Controle Social é muito
importante.
A primeira perspectiva a política pública é entendida como um conflito de interesses
e na segunda perspectiva visão mais tradicional entende que política é tudo o que o Estado
faz ou deixa de fazer. A concepção moderna de políticas públicas traz perspectiva política.
E entende que a sociedade civil é composta por diversos grupos e esses grupos vão estar
em constante luta por colocar as suas demandas em debate, em discussão. Disso passase a obter o papel do formulador de políticas públicas. Em resumo passa-se entender o
conceito de que política pública: É tudo o que o governo decide ou não fazer, definindo
quem ganha, porque ganha, quanto ganha e em que momento ganha.

Governança nas Políticas Públicas
A ideia de Políticas Públicas está muito relacionada a um conjunto de ações para o
bem comum. As políticas públicas têm um caráter muito distributivo e decisivo e precisa
necessariamente ter-se transparência. Por exemplo, quando você o legislador pede acesso
ao contrato do ônibus para entender em que ponto esse contrato, ou qual efeito desse
contrato na gestão faz-se uso da transparência, que além da ética, da prestação de contas
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responsável, do respeito à equidade, é também um elemento fundamental no que se refere
a questão da efetividade das políticas públicas. Para resumir você tem dentro das Políticas
Públicas a questão da governança, então você precisa olhar para políticas públicas dentro
de um processo de gestão, olhando qual nível de transparência que ela tem, qual nível de
equidade, de ética, de prestação de contas, afinal faz parte do processo de gestão.
O gestor público, ao empreender a política pública, buscar pontos de convergência
entre eles. Em um regime democrático que se preze, ele tem que conjugar todos os fatores,
mesmo que conflitantes, além do que devem envolver todos os atores da sociedade civil, a
iniciativa privada, no sentido de se empreender um número maior de políticas públicas com
uma qualidade melhor. Não é fácil evidentemente. E aí a transparência, equidade evidente
que perpassam toda essa atividade da política pública.
A necessidade do diagnóstico
Vale ressaltar que quando tratamos de implementar políticas públicas assertivas
para o bem comum, necessita-se de antemão ter-se um diagnóstico do cenário. Um bom
gestor antes de implementar alguma política precisa ter em mente quais as necessidades
da sociedade. O diagnóstico é necessário para definir metas depois avaliação, sendo é um
ciclo. Esse diagnóstico representa respostas, se for o caso no município, da prefeitura, às
necessidades da cidade. Os dados são indispensáveis, pois ao longo da gestão muitas
vezes ouve-se que tal política não funcionou, mas gente muitas vezes fala que a política
pública não funcionou. Mas como foi formulada, ouviu a população? Realmente atende as
necessidades apontados em diagnóstico?
As necessidades desse diagnóstico para as ações mais assertivas, como:
•
•

•
•

Definição da Agenda Municipal
Formulação de alternativa na tomada de decisão. Muitas vezes as ações são
pontuais. Elas não estão elencadas dentro de uma estratégia, dentro de uma análise
mais apurada
Implementação de Projetos
Programas de Ação, avaliação dos resultados, possível replanejamento das ações.

As pesquisas evidentemente, são importantes, os dados, estatísticas públicas, em especial
os indicadores sociais, que acabam cumprindo um papel fundamental, no direcionamento
das questões muitas vezes latente na sociedade que podem uma vez, integrar a agenda
prioritária do governo na realização das políticas públicas. Um diagnóstico para problemas
públicos deve contemplar um levantamento desses indicadores, visando as características
do público alvo, atender as condições sociais no contexto em que essas pessoas vivem,
um olhar muito particular pelas pessoas que vivem na periferia, que não tem melhores
condições de vida, as potencialidades, as fragilidades, os condicionantes ambientais que
são levados em consideração e sobretudo o nível de participação em sociedade. O que
pode garantir, efetivamente, o maior controle social dos recursos e dos resultados dos
programas levados a efeito por parte das políticas públicas. Partindo desses pontos
teremos uma ideia de qual caminho traçar para criar políticas.

148

Como fazer para planejar e ter ações mais assertivas?
Neste caso o assertivo quer dizer políticas públicas que entreguem ao beneficiário o
que ele realmente precisa. Por isso em todo o processo de construção é indispensável a
participação da população, o que nos moldes atuais ou não acontece, ou raras vezes é
levado em conta. Grosso modo, temos implementado atualmente uma política que é
monopólio do Estado, e assim parece que a população não tem o direito de participar com
sua opinião, com seu ponto de vista. Isso tem mudado muito do ponto de vista teórico e do
ponto de vista prático também. A Constituição de 1988 garante uma série de institutos de
participação social, inclusive os institutos de democracia semidireta que são referente ao
plebiscito, que são iniciativa popular que são muito pouco utilizadas pela nossa população
até porque a gente um déficit de ação coletiva bastante grande, mas o primeiro entravo que
eu vejo para ter políticas públicas melhores é essa lacuna na participação social. No entanto
o próprio Estado não facilita com a transparência desse processo decisório.
Mas para onde se encaminha essa solução, qual é o real espaço para debate?
Nos dias atuais as redes sociais mostram uma grande possibilidade de dar vazão a
essa opinião de certa forma represada, da cidadania. Os parlamentos estão funcionando
sob o sistema de deliberação remota e uma das únicas formas que o cidadão não tem o
acesso pretérito a esse tomador de decisão, entra em contato com ele através das redes
sociais.
Na década de 70 a ditadura militar tentou transformar as políticas públicas na arena
do técnico e promoveu insulamento democrático, depois se tentou o caminho contrário:
Não. Vamos fazer o debate das políticas públicas para o político e deixar o técnico em
segundo lugar, quando na verdade, o que a gente precisa é de um equilíbrio, não é só o
técnico, não é só o político, não é só o especialista que vai resolver, nem só o ser político
sem formação técnica. E dentro dessa arena quem precisa ser realmente consultado é
aquele que está amassando barro na periferia, a verdade é essa. Então quanto mais espaço
a gente tiver para que as pessoas que vão ser impactadas pela aquela política pública
possam fazer parte da estratégia de construção dessa política pública, melhor ela será,
inclusive em termos de transparência. No âmbito municipal que são territórios onde nós
efetivamente moramos, temos espaços privilegiados para a gente exerça o direito de viver
a comunidade.
Então para além dos diagnósticos populacional, problema de violência, a gente
precisa desses dados que são relevantes, esses dados precisam transformar em
informação para poder gerar conhecimento, para a gente propor política pública. É
importante que a gente tenha capacidade de ir até o lugar e escutar, ouvir. Porque a gente
as vezes define políticas públicas e não ouve o público que você quer atingir. A gente não
pode ter medo do diálogo, medo de ouvir. Se você não tiver percepção da realidade da
necessidade até das prioridades, ela não chega, e o recurso público é de todos nós. Muitas
vezes é desperdiçado.
Avaliando os Portais de Transparência
No Brasil a divulgação de dados sobre a gestão pública, não é uma mera
recomendação, é uma obrigação legal. Temos o amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal,
Lei complementar 101 de 2009, a Lei de Transparência, A Lei de Acesso a Informação
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12527/2011. Essas leis regulamentam as divulgações previstas na constituição federal de
88. Uma das mais importantes iniciativas que marcaram o processo, revolução, da
institucionalização dessa temática, foi a edição da 12.527/ 2011, onde os procedimentos
asseguram o direito fundamental de acesso a informação, e devem ser executadas em
conformidade com os princípios previstos na constituição no artigo 37 que se aplicam à
administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, e
também a eficiência, fazer um trabalho eficiente e efetivo.
Só que em dissonância de tudo isso nota-se que não existe um sistema
informatizado padrão nos municípios brasileiros, assim para gerar divulgação de
informação necessária acaba-se contratando prestadores de serviços, sendo que no caso
de municípios pequenos muitas vezes não conseguem efetivar o processo. Em um estudo
recente que avalia a transparência do Estado do RJ e do PR houve a percepção de que em
torno de 67% dos itens obrigatórios que, devem estar no portal de transparência, eram
obedecidos. Verificou-se por meio da lei de acesso a informação que existem 60 itens
obrigatórios que devem constar no Portal de Transparência que é o sítio eletrônico, as
despesas, as diárias, a receita, a licitação.
Quando o assunto é Piracicaba ao consultar o Portal de Transparência a ressalva maior é
a falta de uma ferramenta de busca. Há sim muitas informações, eu diria que mais de 70%
desses itens obrigatórios são cumpridos, mas esse fundamental que é o de busca e muito
simples, não consta no nosso portal.
Observatórios e Conselhos
O papel dos observatórios na transparência pública é bastante interessante, visto
que eles lançam esse olhar para informações, aos dados. A sociedade civil precisa
entender o papel do observatório e fortalecer esses e outros mecanismos que proporcionam
mais informação e transparência. Outro ponto interessante de participação popular são os
Conselhos, porém, precisamos ajudar as pessoas que fazem parte dos conselhos, auxiliar,
mostrar o papel do conselheiro, como a gente deve participar de um Conselho, seja
deliberativo, consultivo, porque temos vários tipos de conselhos dentro do município.
Como a gente pode melhorar a qualidade dos conselhos municipais?
Então esse é um papel importante tanto para o Executivo, quanto para o Legislativo,
até mesmo o Judiciário, no sentido de estar municiando as pessoas dessa capacidade nos
conselhos, visto que os conselhos precisam ser atores no processo de transparência,
senão os conselhos viram anacrônicos, eles acabam não tendo função. Eu acho
fundamental os conselhos, grupos de discussão nos bairros, todos esses são mecanismos
para fortalecer essa busca na comunidade.
Em Piracicaba temos 29 Conselhos, que são muito atuantes, fazem suas plenárias,
conferências e participam a nível estadual e federal. O mínimo que precisa ser feito pelo
gestor é falar o que vai fazer, o que não vai. Transparência e participação social na política
institucional são pontos centrais para o fortalecimento da democracia e garantia dos direitos
sociais.
A tecnologia está a nossa disposição a gente tem que usar a tecnologia para
aumentar a participação social. É notório que até existem mecanismos, mas eles exigem
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muita energia e muito tempo do cidadão, então a gente precisa pensar o gestor público,
aquele que recebeu o mandato, precisa começar a pensar em formas de transformar essa
participação em algo mais rápido.
O acesso à informação pública deve, portanto ser compreendido como direito
fundamental. Existem leis muito boas, entretanto há necessidade de se fazer cumpri-las. A
fiscalização, a cobrança, a crítica por parte de todos nós, a sociedade, é fundamental. A
efetividade desse direito ele se correlaciona positivamente não só com a capacidade
institucional, da administração pública, para o cumprimento das determinações legais, mas
também a conscientização política, o nível de escolaridade, a importância da educação se
faz presente, e a participação democrática da sociedade, somente assim nós
conseguiremos evoluir um pouco.
É claro que se precisa capacitar o cidadão para o processo de participação. É
importante ter linguagem própria para cada público, é a ideia da equidade, você tratar as
pessoas iguais, mesmos direitos, mesmos deveres, mas respeitando a diferença,
respeitando a capacidade de compreensão de cada um. A linguagem tem que ter a
capacidade de alcançar a maioria das pessoas. Então precisamos saber que contexto
estamos vivenciando para saber exatamente quais mecanismos, quais linguagens,
elementos políticos, e qual é a cultura daquele ambiente pra gente poder saber lidar com
aquele ambiente, sempre com transparência, ética, com capacidade de entender o outro,
com prestação de contas responsável, que são os quatro elementos que a gente fala, hoje
da nova gestão.
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AGRICULTURA

●

Elaborar programas, projetos e atividades relacionados ao fomento de atividades agrícolas do
município, bem como adotar e estimular princípios do desenvolvimento sustentável ao setor,
planejando, coordenando e implantando ações que visam contribuir com a permanência do homem
do campo e o empresário do meio rural nas atividades do setor de maneira estruturada.

●

Criar e estruturar o SIM (Serviço de Inspeção Municipal). Esse serviço permite a existência e
funcionamento de atividades ligadas à agroindústria municipal com a garantia da fiscalização das
atividades pela prefeitura. A ação é o ponto de partida para desenvolver novas atividades no
município, gerando valor e redução de custo para produtores da região. A estruturação desse serviço
viabiliza o incentivo e a oportunidade para produtores e empresários da região.

●

Estruturar a secretaria com um sistema de gestão capaz de permitir que o produtor rural e o
empresário da agroindústria de Piracicaba tenham disponível assistência técnica e suporte para
desempenho e desenvolvimento das atividades no trabalho rural.

●

Disponibilizar ao produtor e empresário agrícola suporte para execução das atividades
administrativas, orçamentárias e financeiras das atividades rurais, através de cursos de capacitação
e desenvolvimento, buscando sempre auxiliar os produtores e empresários do município com
atualizações e novidades quanto ao tema.

●

Garantir operações de abertura, melhoria e manutenção de estradas, pontes e infraestruturas nas
localidades rurais, coordenando programas e realizando acompanhamento da utilização dos
maquinários disponibilizados pela secretaria, auxiliando os produtores e empresário na logística para
produção e escoamento dos produtos.

●

Estruturação, desenvolvimento e aprimoramento do Plano Municipal de Abastecimento Alimentar
fortalecendo a parceria com produtores e empresários da região quanto ao abastecimento alimentar
para população do município, garantindo o escoamento da produção agrícola local com a produção
de alimentos básicos com qualidade, preços justos e quantidades adequadas.

●

Aprimorar e garantir a funcionalidade da rede de equipamentos públicos de comercialização como
os Varejões Municipais, Feiras Livres, Mercado Municipal, Unidade Volante de Abastecimento, Feira
do Agricultor Orgânico de Piracicaba e Feira de Plantas Ornamentais e Frutíferas.

●

Viabilizar parcerias com escolas, faculdades e institutos de educação e pesquisa no município com o
intuito de estabelecer o desenvolvimento de inovações e pesquisas voltadas para o meio rural,
disponibilizando aos produtores do município novidades tecnológicas, informações sobre novos
produtos disponíveis no mercado e um conhecimento de mercado que possa auxiliar, facilitar e
agregar valor à atividade rural.

●

Aproximar a relação entre produtores, empresários, associações, cooperativas e a prefeitura para o
desenvolvimento de trabalhos em conjunto, fortalecendo os interesses quanto ao tema de maneira
plural e justa.
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7 – Mobilidade Urbana

Segundo as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), Lei nº
12.587, de 3 de janeiro de 2012, mobilidade urbana é condição em que se realizam
os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. No entanto, na prática, a
Mobilidade Urbana é mais que isso: mesmo sem a percepção de muitas pessoas, a
mobilidade urbana é uma das bases econômicas do município em diversos níveis.
E, ainda mais importante, o transporte é o direito através do qual os cidadãos
conseguem acesso aos seus outros direitos, como educação, saúde, lazer e
consumo. Negar o acesso ao transporte para qualquer munícipe é também anular o
que é fundamental a ele.
Tendo isso em vista, perceba que se os deslocamentos urbanos demorarem muito,
geram stress que leva a perdas no mundo do trabalho, do lazer e dos estudos: a
pessoa que perder muito tempo num veículo em condições ruins, cheio, lento terá
sua produtividade comprometida quando usá-lo para chegar ao seu trabalho; o
mesmo pode se aplicar a estudantes; e se alguém for perder mais de uma hora para
se deslocar até a fonte de lazer, parte disso será desencorajador, o que leva a perda
potencial de lucro desse segmento econômico.
Enfim, a mobilidade urbana se coloca muito acima de simplesmente melhorar o
transporte público coletivo, mas atualmente visa, de maneira geral, diminuir o tempo
e o custo dos deslocamentos, aumentando tanto o tempo livre, qualidade de vida e
poder de consumo dos cidadãos, já que viagens mais curtas também custam menos.
Junto disso, a mobilidade deve privilegiar os meios de transporte não motorizados
sobre os motorizados e os coletivos sobre os individuais, visando tanto a mitigação
de impactos ambientais quanto melhorias na qualidade de vida da população.
E esses resultados só serão possíveis através de propostas e administração amplas,
que andam sempre trabalhando em conjunto com políticas de habitação, trabalho,
saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo.
Transporte individual particular
Tendo em vista as premissas estabelecidas e a realidade do município de
Piracicaba, seriam irresponsáveis não considerar os automóveis ao analisar e fazer
propostas para a mobilidade urbana.
Segundo o documento sobre o Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da
Associação Nacional de Transportes Públicos - Simob/ ANTP, a proporção de
viagens realizadas com veículo particular em cidades com 250 a 500 mil habitantes
não se altera muito na passagem para mais de meio milhão de moradores, o que se
mostra problemático já que o número de viagens vai aumentar com o incremento
populacional. Isso acaba por demandar muito da infraestrutura viária, que pode se
tornar catalisadora de diversos problemas como engarrafamentos e até acidentes.
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Como Piracicaba, passou os 400 mil habitantes, então, se torna necessário atender
as necessidades atuais da mobilidade, mas preparando estruturas para que as
demandas futuras sejam contempladas.
Desta maneira, intervenções e a manutenção das vias continuarão a ser realizadas,
mas uma atenção especial será dada a outros meios de transporte para que a
população passe a enxergá-los como uma alternativa ao automóvel. É necessário,
através de incentivos, fazer com que as viagens de até 3 quilômetros possam ser
feitas a pé ou de bicicleta em segurança, eliminando a necessidade de se utilizar o
automóvel particular. De forma a racionalizar o uso do espaço público seguindo as
prioridades estabelecidas na PNMU, vagas de estacionamento serão utilizadas para
ampliação de calçadas, criação de parklets, implantação de ciclovias, ou serão
cobradas na região central e no entorno de polos geradores de trânsito, através do
programa Zona Azul. A cobrança da Zona Azul será vinculada ao valor da Tarifa
Técnica do sistema de ônibus, e a arrecadação da Zona Azul alimentará um fundo
exclusivo para melhorias de calçadas, ciclovias, faixas e corredores de ônibus.
Com base nisso, é necessário criar avenidas radiais que liguem os novos centros e
também outras que façam isso com o centro histórico da cidade. Porém não apenas
privilegiando a circulação de automóveis particulares, mas, definindo, já na
concepção, a existência de corredores de ônibus, ciclovias e amplas calçadas. É
inadequado que a principal via de acesso a bairros como Santa Teresinha,
Campestre e outros se dê exclusivamente através de rodovias. Tendo em vista a
segurança, esses projetos também têm que dar ampla atenção à iluminação pública.
A política de mobilidade assim proposta leva em conta as diretrizes da Política
Nacional de Mobilidade Urbana, lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, os menores
impactos sociais e ambientais causados pelos meios de transporte alternativo, além
da diminuição de engarrafamentos.
A bicicleta e as ciclovias
A proposta para ciclovias aqui apresentada se baseia no atual estado de
conservação e uso das ciclofaixas existentes no município de Piracicaba, cuja
principal função é o lazer, pouco adicionam na questão de alternativas aos
automóveis e se encontram apagadas e, muitas vezes, não são respeitadas.
Para contornar esses problemas, a proposta é criar um projeto piloto de ciclovia nos
bairros próximos da ESALQ-USP (Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz –
Universidade de São Paulo): São Dimas, São Judas e Cidade Jardim; já que uma
parte significativa dos estudantes neles residentes já utiliza este meio de transporte.
As prioridades são garantir a segurança, melhorar a qualidade de vida e tornar a
bicicleta uma opção viável de transporte em parte da cidade para, no futuro, corrigir
as imperfeições do projeto e expandi-lo para a maior parte da zona urbana municipal.
Para tal, se propõe a construção de bicicletários junto aos pontos geradores de
viagens, e que as ciclovias sejam instaladas nas avenidas que hoje possuem faixas
de estacionamento, ou, quando não for possível, em ruas paralelas e que possuem
uma menor circulação de carros e em velocidade reduzida, substituindo as vagas de
estacionamento de um dos lados da rua. As ciclovias devem ser devidamente
sinalizadas e separadas fisicamente do espaço de circulação dos automóveis e
deverão ser divididas em 2 direções. Devem ser harmonizadas com os pontos de
parada de ônibus, com o avanço dos abrigos e a ciclovia passando por trás destes,
154

de modo a não incorrer conflito entre o ônibus parando e os passageiros
embarcando, e o fluxo de bicicletas.
Após um período de seis meses a um ano, deve ser feita a reavaliação do projeto
para sua adequação e expansão para outras áreas do município.
Será destinada verba para instalação de bicicletários nas repartições públicas,
principalmente escolas, e serão criados programas voltados para jovens para que
possam ir aos locais de estudo de bicicleta e com segurança. Medidas de
acalmamento de tráfego nos arredores das escolas são medidas essenciais.
Transporte Público Coletivo
O transporte é um direito de todos os cidadãos brasileiros, como descrito no artigo
6º da Constituição Federal. E, devido às diferenças socioeconômicas que existem
entre as pessoas, a única forma de garantir a todos que esse direito seja respeitado
é através do oferecimento de transporte público coletivo mais adequado a realidade
de cada lugar.
Em Piracicaba, a maneira mais adequada de fornecer um serviço que garanta o
direito ao transporte para toda a população é através dos ônibus.
Inicialmente é sempre interessante reforçar a importância do sistema público de
transporte coletivo para o funcionamento de uma cidade: por mais que muitos
esqueçam, sem esse serviço funcionando, o município simplesmente para de
funcionar porque são trabalhadores e estudantes demais que não conseguirão
chegar ao seu destino.
Segundo o IPPLAP (Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba), no ano
de 2018 o número de passageiros pagantes transportados no sistema de transporte
coletivo de Piracicaba foi 20.447.049, uma média de 56.019 por dia, ou seja,
considerando as viagens de ida e volta, são aproximadamente 28 mil pessoas que
dependem dos ônibus para fazer seus deslocamentos diários.
Para oferecer um serviço de qualidade, Piracicaba precisa vencer diversos desafios.
Entre eles: em bairros mais afastados o intervalo entre os ônibus é muito grande, o
valor da tarifa é elevado, inclusive rivalizando com o valor da capital do estado, os
corredores de ônibus são sinalizados, mas não há nada que garanta a sua utilização
adequada e insegurança.
Com base no manual "Boas práticas de gestão dos ônibus na visão do usuário"
realizado pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), há algumas
características operacionais do sistema de transporte público que devem ser
salientadas.
Em primeiro lugar, a ideia de lucro não deve ser aplicada. É necessário que haja
uma tarifa justa e acessível para o acesso de todos e o bom funcionamento da
economia local. Assim, caso o valor tarifário não seja suficiente para sustentar o
funcionamento do transporte público, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei
12.587/2012, aponta em seu 9º artigo que se deve buscar formas de custear este
serviço com receitas acessórias e subsídios.
Em segundo lugar, a remuneração das empresas prestadoras de serviço que
consigam a concessão para operar o transporte público coletivo jamais devem ser
pagas por passageiro, já que isso estimula um menor número de veículos circulando
a fim de que eles estejam sempre cheios. Além de um serviço pior, essa seria uma
prática no mínimo inadequada devido à COVID-19.
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E, por fim, elaborar uma remuneração baseada nos custos da operação, no
desempenho da empresa em relação à qualidade (pontualidade das partidas,
avaliação dos usuários, condições dos ônibus e segurança) e quilômetros rodados.
Deve ser contratada uma auditoria da atual concessão do sistema de ônibus
operante, e ser considerada a possibilidade de licitação do sistema da cidade
dividido por lotes.
Também é necessário expandir o serviço para os bairros que ainda não o recebem
e estabelecer diálogo com a população para realizar melhorias e benfeitorias.
Os investimentos devem prever uma rápida e imediata expansão massiva de faixas
exclusivas de ônibus, priorizando os locais de maior concentração de linhas e
grandes eixos. Devem ser construídos corredores de ônibus a médio prazo, com
paradas com abrigos e elevadas para garantir acessibilidade e agilidade dos
embarques. A pontualidade, frequência e confiabilidade estão entre os fatores mais
importantes que levam as pessoas a optar pelos ônibus. As partidas das linhas
devem ser rigidamente controladas, e a informação de frequência e posição (GPS)
dos ônibus deve ser facilmente conhecida.
Visando a sustentabilidade, a frota de ônibus que vier a ser renovada por contrato
deve buscar adquirir ônibus não poluentes, independente de matriz energética. Os
ônibus a diesel mais antigos, ainda em circulação, que ainda utilizam tecnologia Euro
3 a 5, devem adotar o retrofit com filtros de partículas finas e ultrafinas do diesel e
redutor de NOX.
Os terminais de ônibus devem ser dotados de bicicletários, e é necessário estudo
para avaliar a instalação de suportes frontais para bicicletas a serem instalados nos
ônibus em circulação.
Estudar a criação de um bilhete mensal, para que o trabalhador também possa
utilizar o coletivo para lazer e compras sem pagar adicional. Programa este já
existente em São Paulo e que fomenta o comércio local, já que o trabalhador pode
descer do transporte para realizar compras e voltar sem que seja cobrada uma nova
tarifa.
Estudar a tarifa zero para jovens, visando cativá-los como usuários permanentes em
detrimento do automóvel particular próprio.
Estruturar serviços de madrugada, confiáveis e regulares, que conectem os locais
com empregos e vida noturna.
Adotar políticas múltiplas de financiamento e receitas acessórias para reduzir as
tarifas pagas pelos usuários, tais como subsídios diretos, exploração de espaços
comerciais nas estações de transporte, exploração imobiliária dos terminais urbanos,
exploração de propaganda nos ônibus e paradas, taxas de estacionamentos (Zona
Azul), taxa do uso do espaço viário cobrado de transportes por aplicativo, taxação
da valorização de terrenos próximos às estruturas de transporte, entre outras.
Estudar a viabilidade de reduzir as tarifas até a implantação da Tarifa Zero, como já
ocorre nos municípios de Vargem Grande Paulista e Cerquilho, e os impactos que a
política pública teria na cidade, considerando as economias para o sistema de não
administrar receita tarifária, economia de Vale-Transporte para empregadores,
aumento de poder de compra da população local, aumento de ISS com
movimentação econômica, etc.
Acessibilidade
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Criação de um programa massivo de reforma de calçadas e criação de calçadão no
centro de Piracicaba. As calçadas reformadas devem ser feitas em pavimento rígido
e resistente, que não provoque vibrações, e seja dotado de piso podotátil direcional
e de alerta.
Os cruzamentos terão acessibilidade para cadeirantes harmonizada com as medidas
de acalmamento de trânsito de acordo com o perfil das vias. Ruas locais e
residenciais podem ter o prolongamento da calçada. Ruas coletoras adotarão
lombofaixas, ou travessias em nível. As demais calçadas deverão contar com guia
rebaixada em todas as esquinas.
Os tempos de travessia dos semáforos deverão priorizar os pedestres, e serem
adequados para a velocidade de caminhada de idosos e pessoas com deficiência.
Podem ser adotadas extensões de calçada nas ruas em que houver estacionamento,
de modo a encurtar as travessias, e áreas movimentadas terão cruzamento em X ou
diagonal.
Integração com outras políticas
Em 2010, Piracicaba registrava mais de 364 mil habitantes. Agora, em 2020, já
passamos os 400 mil. Somos uma cidade em crescimento e isso pode ser visto nos
bairros que surgem, cada vez mais afastados do centro da cidade.
Para que nossa cidade posso continuar a ser referência no interior do estado de São
Paulo, é necessário integrar as políticas de transporte com outras áreas que afetam
a vida de todos nós. E, para isso, 2020 se mostra como um dos últimos momentos
para começar a planejar de maneira a valorizar a sustentabilidade ambiental e a
qualidade de vida.
Assim, se faz necessária a implantação de uma política urbana ampla, que leva em
consideração não só o transporte em si, mas diminui a necessidade de
deslocamentos mais longos. Antes de continuar espraiando a cidade com bairros
cada vez periféricos, é necessário reduzir a ociosidade de terrenos e edificações dos
bairros centrais, ocupando-as e adensando-as. Através de ações nesse sentido,
efeitos como a degradação e o abandono de áreas urbanas serão diminuídos, além
é claro de diminuição no número e intensidade de engarrafamentos.
Desta maneira, com o menor uso de veículos movidos a combustíveis fósseis, a
poluição diminui, levando a menos gastos com a saúde pública, já que os problemas
causados por esse mal também diminuirão.
Por fim, existem ferramentas legais para implantar essas medidas definidas no
Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001), como é o caso do Parcelamento,
Edificação e Utilização Compulsório, e elas deverão ser usadas em conjunto com o
Plano Diretor (Lei Complementar nº 405/2019).
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8 - OBRAS
REGULAÇÃO
Através da Lei 7.371/2012 a Prefeitura Municipal de Piracicaba concede a ARES – PCJ a
função de Agência Reguladora de Saneamento que tem como função a regulação dos
serviços de saneamento básico do município:
- Tratamento e abastecimento de água
- Esgotamento sanitário e tratamento de esgotos
- Drenagem de águas pluviais
- Manejo de Resíduos sólidos urbanos.

PROPOSTAS VOLTADAS À ATUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE PLANEJAMENTO
Dado que o Plano Municipal de Saneamento Básico já se encontra obsoleto, bem como se
faz pertinente a avaliação dos contratos das parcerias público-privadas do município,
sugere-se a atualização dos dispositivos de planejamento existentes:
- Revisão completa do Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando os itens
relativos a abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e
manejo de resíduos sólidos.
O Plano Municipal de Saneamento Básico deve avaliar todos os condicionantes atuais, bem
como reavaliar os investimentos propostos no último plano e permitir ampla participação da
sociedade.
- Revisão dos contratos das Parcerias Público Privadas do Município
a) PPP dos serviços de manejo de resíduos sólidos (dados de base em anexo) e
b) PPP dos serviços de esgotamento e tratamento sanitário.

PROPOSTAS VOLTADAS À REGULAÇÃO DA PPP DE ESGOTO
A PPP do esgoto teve processo licitatório finalizado em maio de 2012, cuja proposta
vencedora apresentou valor de R$ 1,45/m3 para os serviços de coleta, transporte,
tratamento e disposição de resíduos do processo, com ampliação e modernização do
sistema de esgotamento sanitário da cidade de Piracicaba através da utilização dos
dispositivos legais do contrato da PPP, dentro da pertinência jurídica, cabem os propositivos
de revisão e/ou adequação completa do Contrato em questão com os objetivos que se
listam:
- A avaliação da política tarifária vigente.
- Os dispositivos legais que possam frear eventuais aumentos tarifários à população.
- A utilização/inclusão de dispositivos que possibilitem a ampla participação da
sociedade no contexto do planejamento e diretrizes a serem seguidas pela
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autarquia (SEMAE) para os serviços de abastecimento de água e manejo de
esgotos sanitários.
- A inclusão/ampliação de projetos ambientais por conta da signatária da PPP

CONTEXTO E PROPOSTAS DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E
TRATAMENTO COM BASE NO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
VIGENTE.
Os serviços prestados relativos ao esgotamento sanitário devem estar atrelados ao Plano
Municipal de Saneamento Básico do Município (PMSB).
Assim sendo, preconiza-se:
- A obediência às metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico para
os serviços de tratamento e esgotamento sanitário:
- Os sistemas e unidades de tratamento de esgotos propostos com vistas a universalização
do atendimento e tratamento de todos os esgotos gerados no município.
- As obras de ampliação dos sistemas coletores (redes, coletores tronco, interceptores e
emissários) previstas e propostas pelo PMSB em consonância com o horizonte previsto
para sua implantação.
- As obras de adequação/ampliação e implantação de estações elevatórias
de esgoto propostas pelo PMSB.
- A qualidade dos serviços prestados.

Os dispositivos listados devem ter sua adequação, intervenção ou ampliação atreladas aos
cronogramas físicos e financeiros propostos pelo Plano Municipal de Saneamento Básico
do município que constitui o documento norteador das ações a serem efetivadas para o
sistema.
Os dispositivos do Plano Municipal de Saneamento Básico para o esgotamento sanitário,
se resumem:

Principais Metas do Plano:
Aproveitamento racional das unidades existentes (redes, coletores, interceptores,
elevatórias, estações de tratamento).
- Aproveitamento de 6 estações elevatórias de esgoto existente (Piracicamirim, Tupi,
Cortume, Vale do Sol, Ponte do Caixão, Bela Vista).
- Proposta de 2 novas ETEs: (ETE Artemis e ETE Anhumas).
- Ampliação de 253 Km de redes coletoras de esgoto para o período 2010-2040.
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- Substituição de 178,5 Km de redes coletoras de esgoto para o período 2010-2040
- Instalação de 33.533 instalações novas de esgoto.
- Substituição de 18.451 instalações de esgoto.

Coletores-Tronco e Interceptores
O sistema irá requerer a implantação de alguns coletores-tronco e emissários, fundamental
para finalizar o sistema de afastamento e o transporte dos esgotos coletados para as
estações de tratamento. A seguir, são relacionados os coletores e interceptores com as
respectivas características principais:
- CT Capim Fino:
• Tubulação diâmetro 200 mm - PVC JEI: 1.500,00 m;
• Tubulação diâmetro 300 mm - PVC JEI: 1.603,00 m;
- CT Ondas
• Tubulação diâmetro 500 mm - concreto armado A2: 600,00 m;
- CT Margem Direita do Corumbataí
• Tubulação diâmetro 400 mm - concreto armado A2: 300,00 m;
- IME 2
• Tubulação diâmetro 1200 mm - A-2: 1.000,00 m;
- CT Marins
• Tubulação diâmetro 300 mm - PVC JEI 7.150,00 m;
- CT Kobayat-Líbano
• Tubulação diâmetro 200 mm - PVC JEI 1.900,00 m;
- CT Artemis I
• Tubulação diâmetro 300 mm - PVC JEI 1.150,00 m;
- CT Artemis II
• Tubulação diâmetro 300 mm - PVC JEI 630,00 m.
Algumas obras estão feitas, mas sempre há demandas de aumento da capacidade e
implantação de novas redes.

Estações Elevatórias de Esgotos
Embora a solução de esgotamento sanitário proposta para Piracicaba seja
predominantemente por gravidade, ainda serão necessárias algumas estações elevatórias
adicionais em pontos isolados, além daquelas previstas junto às ETE’s destinadas a
160

conduzir os esgotos coletados para o processo de tratamento das mesmas. A seguir,
relacionam-se as elevatórias propostas:

- EEEF1
- EEEF2
- EEEF3
- EEE 1 Guamium
- EEE2 – Guamium
- EEE3 – Guamium
- EEE Marins
Os dispositivos completos do PMSB para as ações de esgoto estão disponíveis em nossos
estudos deste texto.
CONTEXTO E PROPOSTAS DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO
DE ÁGUA COM BASE NO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO VIGENTE.
De igual modo, os serviços prestados relativos ao sistema de abastecimento e tratamento
de água devem estar atrelados ao Plano Municipal de Saneamento Básico do Município
(PMSB).
Para esse sistema, propõe-se uma ambiciosa meta de redução das altas perdas físicas de
água do município para taxas próximas aos 25%, que agrega os benefícios diretos:
- Redução ou manutenção dos níveis de captação, compensando as novas
demandas de água pela redução de perdas propostas.
- A redução do impacto ambiental, seja ele causado pela captação ou pelo
descarte dos resíduos e lodo gerados no tratamento.
- A redução dos custos de tratamento e distribuição de água.
De igual modo, atrelado ao PMSB, propõe-se:
- Ações de troca de redes antigas, como forma de se reduzir os índices de rompimento de
tubulações e perdas de água.
- Ampliação das atuais estações de tratamento de água do sistema
- Ampliação do sistema de adução existente. Neste contexto foi finalizado recentemente os
projetos de novas adutoras (Concorrência 01/2019) que prevê:
- Projetos para ampliação da reservação na ETA Capim Fino – Valor do investimento
previsto R$ 11.665.156,96
- Projeto para adutora Marechal-Paulicéia com diâmetro de 400mm e Extensão de 4.100 m
- Valor do investimento previsto R$ 2.825.723,13.
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- Projeto para adutora “Torre de TV-Unileste” com 8.500 metros de extensão e diâmetro de
500mm. Valor do investimento previsto R$ 7.048.460,58
- Projeto da adutora “Capim Fino – Torre de TV” com diâmetro de 500mm e extensão de
1.400m – Já licitado - Valor do investimento previsto R$ 1.359.688,31. – Valor do
investimento licitado: 654.180,42.

- Projeto da adutora “Capim Fino – Santa Terezinha” com diâmetros de 400mm e 500mm
e extensões de 2.230m e 1.320m, respectivamente Valor do investimento previsto R$
3.171.548,01.
- Projeto de adutora “Dois córregos-CECAP” com diâmetro de 300mm e extensão de
5.900m. Valor do investimento previsto R$ 2.980.423,61.
- Projeto para substituição da adutora da ETA1-Marechal com 2.100 metros de extensão e
diâmetro de 500mm - Valor do investimento previsto R$ 2.249.491,57

- Ações de troca de hidrômetros antigos como forma de redução de perdas financeiras.
Adicionalmente ações de automação do sistema de hidrômetros vigente;
- Ações de modernização do sistema através de projetos e obras de automação em todas
as unidades (captação, tratamento, preservação).
Habitação
A centralidade deve ser à política urbana municipal, identificando o problema do direito à cidade a
uma grande parcela da população piracicabana. As constantes adulterações da estrutura urbanística
fortaleceram as contradições na produção da cidade, impedindo a construção de uma cidade democrática e
cidadã. Para uma política urbana municipal o atendimento às demandas dos moradores de áreas precárias e
irregulares é que devem se voltar à atenção.
Piracicaba se caracterizou ao longo do último período por uma superprodução de espaço urbano, Os
segmentos que compõem o déficit habitacional do município é o grupo excluído do mercado imobiliário, e
encontram-se nas favelas.
A produção do espaço urbano é um dos elementos chave no processo de acumulação capitalista. A
produção do espaço urbano é uma das dinâmicas centrais das economias municipais, com intensos efeitos
na (re) estruturação de seus espaços territoriais. Assim, a cidade transforma-se numa mercadoria
privilegiada, numa enorme valorização de capitais, com a produção imobiliária se tornando relevante em
termos econômicos e em termos sociais (conflitos urbanos).
A ampliação da atividade imobiliária em Piracicaba resulta numa reestruturação de seu espaço
urbano relacionado tanto às transformações no desenvolvimento capitalista nacional quanto a decisões
municipal, onde se organizaram grupos de interesse de modo a gerar a “máquina de crescimento” municipal.
O município de Piracicaba computa em 2018, segundo dados IBGE, uma população de
aproximadamente 385.000 habitantes, possuindo uma taxa de urbanização de 98%, ainda se constitui uma
rede urbana que congrega 17 municípios, acolhendo pouco menos da metade dos habitantes de sua rede
urbana.
As particularidades de sua estrutura urbana resultam do acelerado processo de urbanização que
vivenciou na segunda metade do século XX. Piracicaba foi campo de significativo crescimento demográfico e
urbano entre as décadas de 50, 60 e 70, pela ocorrência de ter sido um dos municípios que mais se beneficiou
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dos efeitos da desconcentração industrial da Grande São Paulo, tornando-se num relevante polo industrial
do interior paulista.
Esse desenvolvimento econômico do município teve implicações muito desiguais no território. Para
além das indústrias, os problemas das metrópoles também migraram para os centros urbanos favorecidos
pelo processo de desconcentração e interiorização industrial.
O crescimento populacional acompanhou a expansão da urbanização, com a consequente
periferização das camadas de baixa renda, relegadas às franjas da mancha urbana, configurando uma
estruturação do território distinguida pelo padrão centro-periferia de localização das classes sociais.
A primeira favela de Piracicaba surgiu em 1965, hoje Jardim Algodoal, na região norte da cidade. No
ano de 1979 na cidade existiam 22 núcleos de favelas, que abrigavam cerca de 10 mil pessoas. Em 1992 havia
53 favelas, onde residiam 22 mil pessoas. No ano de 2017, dados do Plano Municipal de Habitação de
Interesse Social indicavam 34.614 residentes em favelas.
A partir dos anos 2000 observa-se uma desaceleração do crescimento populacional, com
decorrências importantes para apresentar sobre políticas públicas e planejamento urbano. A cidade vem
experimentando um processo que acarreta à estagnação de seu crescimento populacional, assinalando um
cenário de redução da demanda por habitação e urbanização, mantendo um déficit habitacional centralizado
nos cidadãos de mais baixa renda.
Piracicaba, nesse período, foi palco de uma expressiva produção imobiliária. Houve uma explosão da
oferta de obras imobiliárias, voltadas a possíveis consumidores, transformando a paisagem e reduzindo a
fronteira entre o rural e o urbano. A rede imobiliária, condutora do processo, vem moldando as legislações
urbanísticas conforme os interesses envolvidos na ampliação dos valores fundiários e imobiliários.
Nos primeiros quinze anos do século XXI, foram admitidos mais de uma centena de loteamentos, o
que representou a produção de mais de 30 mil novos lotes. De 2010 a 2015, em termos de produção de
novos loteamentos e número de lotes produzidos, a cidade ficou na segunda colocação dentre todas as
cidades do estado de São Paulo.
A expressiva ampliação da oferta dos loteamentos, numa situação de déficit habitacional, não foi
absorvida pelo mercado da construção civil piracicabana. Esses novos parcelamentos tiveram impacto
expressivo no território municipal, representando uma grande expansão da mancha urbana, distinguida pela
disseminação da urbanização.
Essa expansão imobiliária foi apoiada por instrumentos legais da política urbana municipal. O
perímetro urbano foi expandido em dez ocasiões, entre a aprovação da Lei Complementar 186/06, que
instituiu o novo Plano Diretor do município, e o ano de 2016, convertendo terras rurais em área urbanizável
e viabilizando, legalmente, a disseminação da urbanização. As seguidas ampliações do perímetro
aumentaram a área urbana do município em mais de 30%.
Essa produção exagerou a própria demanda do município. O constante déficit habitacional é produto
da condição social da população de baixa renda que não acessam ao seu direito a habitação. A evolução do
preço da terra urbanizada em Piracicaba entre 2001 e 2015, constata que a superprodução decorreu da
formação de uma ampla coalização de interesses entre os agentes públicos e privados possibilitando
aumentar os lucros dos agentes imobiliários.
A superprodução do parcelamento do solo no município não está associada ao consumo imediato
dessa mercadoria imobiliária, mas às perspectivas econômicas que a abrangem. Totalmente desvinculada
das demandas da população de baixa renda, excluída desse mercado imobiliário, essa produção respondeu
muito mais aos interesses dos empreendedores e dos consumidores que tomaram o espaço urbano como
um excelente investimento.
Na Operação Urbana Corumbataí, proposta pelo Executivo Municipal por meio do Projeto de Lei
Complementar 015/17 tem, dentre seus objetivos, “produzir unidades habitacionais de interesse social para
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o atendimento da demanda habitacional de interesse social existente no Município de Piracicaba” (Art 4º,
Inciso I). A proposta carrega uma série de problemas e contradições.
O primeiro deles tem origem na acepção do instrumento utilizado para a aprovação da proposta.
Segundo o Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/01), as Operações Urbanas Consorciadas seriam
caracterizadas como o “conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com
a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo
de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização
ambiental” (Art. 32, § 1º).
As Operações Urbanas Consorciadas preveem dois tipos de medidas:
I - a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem
como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente; e
II - a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a
legislação vigente.
A proposta constante do PLC 015/17 não se enquadra em nenhuma dessas situações, pois a área que
se sugere a construção trata-se de área rural, descontínua do tecido urbano concretizado da cidade de
Piracicaba.
A gleba, Zona Especial de Interesse Social 2 AA – Corumbataí, incorporada ao perímetro urbano e
regulamentada, fez parte do PLC 015/17. A proposta apresenta o objetivo de “fomentar uma urbanização
crescente no bairro Corumbataí, de forma organizada e planejada, inserindo melhorias no entorno com
ocupação já consolidada”. Trata-se de área rural, marcada pelo cultivo de cana de açúcar, em que se faz
ausente qualquer tipo de ocupação urbana.
A ocupação do entorno só aconteceu por meio da inauguração de conjuntos habitacionais de
iniciativa pública: o Mário Dedini (1994), Bosques do Lenheiro (1997) e Jd. Gilda (2006). Nas ultimas duas
décadas a expansão urbana naquele setor da cidade só foi possível através de ações habitacionais
promovidas pelo município.
Tal proposta apresenta problemas ambiental e social. O problema ambiental é pelo fato daquela
porção norte do território piracicabano estar inscrita no Zoneamento Urbano como uma ZOCFA – Zona de
Ocupação Controlada por Fragilidade Ambiental. A distinção da Zona desaprova o tipo de empreendimento
que se apoia, ao afirmar que esta é representada por áreas “que embora possuam condições de
infraestrutura, apresentam fragilidades ambientais, com solo sujeito a altos índices de erosão, não
recomendável para o adensamento populacional”.
O problema social, o estudo denominado IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social aponta essa
região da cidade como um dos principais bolsões de vulnerabilidade do município. Acrescentando baixa
escolaridade, e índices elevados de pobreza, resulta na concentração de empreendimentos habitacionais de
interesse social numa mesma região da cidade representando uma das mais problemáticas sociais e de
segurança pública do município.
A questão do empreendimento é a extração das rendas fundiárias decorrentes da conversão das
terras agrícolas em urbanas. Seus impactos serão sentidos e administrados por toda a sociedade
piracicabana.
O déficit habitacional não é produto de subprodução de espaço urbano. A cidade de Piracicaba foi
palco de uma explosão imobiliária que vem reestruturando seu território. Essa produção, vinculada à lógica
do espaço enquanto mercadoria e investimento mantêm excluídos da cidade diversos segmentos sociais.
Quanto mais se produz espaço urbano, mais distantes do acesso à cidade ficavam os segmentos de baixa
renda da população.
Os impactos decorrentes dessa iniciativa serão altamente maléficos, pelos custos ambiental e social.
A aprovação do empreendimento, nessa localização, será um drama urbanístico, ambiental e social.
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9 - Política Municipal de Cultura
Mais do que colocar eventos culturais ao alcance de todos, a ação da prefeitura deve permitir aos
cidadãos desenvolver suas próprias práticas culturais, favorecendo a melhoria da qualidade de vida. A cultura
no município deve ter lugar não apenas na secretaria ou instituições afins, realizadas n nem deve se restringir
às atividades culturais nos “templos” da cultura (biblioteca, museu, teatro, centro cultural), mas extravasar
para as casas, as ruas, o bairro, a escola, a igreja, a câmara de vereadores, as secretarias, as associações e
sindicatos. A função da cultura é estimular o cidadão a atingir sua cidadania e tomar parte da dinâmica da
cidade.
A política cultural quase sempre é pautada por uma preocupação em conservar o patrimônio cultural
e oferecer atividades de artistas consagrados. O mercado de consumo de bens e serviços culturais e o circuito
de distribuição dos produtos culturais (teatros, salas de exposição, auditórios, bibliotecas, museus) se
desenvolvem e os grupos produtores de cultura encontram apoio. Isso pode ser conseguido com a realização
de shows públicos, espetáculos teatrais abertos ao público.
Uma ação cultural nesse modelo ainda é somente um passo inicial acerca da democratização da
cultura, possibilitando aos cidadãos participarem da vida cultural do município, apropriando-se de
instrumentos e meios necessários para ampliar suas próprias práticas culturais. Um método para esse fato é
a promoção de atividades culturais onde o público seja participante ativo, estimulando a cultura local a partir
de suas referências, sem descartar a arte chamada “erudita”. O núcleo deste entendimento é trabalhar com
a cultura local, destacando a cultura para todos, onde as participações na criação e nos processos culturais
são mais importantes.
Para realizar uma política cultural focada na democracia cultural é preciso situar alguns princípios:
1. Associar a Política Cultural do município ao processo de desenvolvimento local (econômico, social,
político);
2. Adotar o pluralismo e a diversidade culturais, respeitando as distintas identidades e formas de
expressão;
3. Não impor pautas, estéticas, gostos literários ou orientações culturais, considerando a autonomia
das diferentes manifestações culturais. O Poder público não produz cultura;
4. Descentralizar as atividades culturais;
5. Fomentar a conexão cultural/social na esfera da vida cotidiana; e
6. Incluir a participação da sociedade como entrada essencial no procedimento de elaboração de
políticas culturais.
O município poderá atuar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Autorizando o acesso aos bens culturais e aos equipamentos;
Garantindo infraestrutura para atividades culturais comunitárias;
Democratizando a informação cultural no município;
Definir canais e formas de debates e participação nas decisões culturais;
Descentralizar os serviços culturais;
Resgatar as culturas de comunidades abandonadas, origens e legados culturais;
Integra-se aos debates e intervenções relativos ao desenvolvimento municipal ou regional
(consórcios, orçamento participativo, convênios, câmaras, etc.);
Apoiar grupos e movimentos na formação de redes e entidades culturais independentes;
Estimular a formação cultural da população e dos agentes culturais;
Fomentar a apropriação cultural de espaços públicos; e
Divulgar e estimular o trabalho das comunidades locais e de artistas não consagrados.

Para realizar estas ações, a prefeitura pode trabalhar com leis de incentivos e fundos culturais, estabelecer
parcerias com outras esferas de governos, trabalhar em conjunto com empresas que operem com projetos
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culturais específicos estendendo para projetos sociais, realizar intercâmbios artístico-culturais tendo em vista
o estabelecimento de consórcios intermunicipais de cultura e estabelecer trabalhos com outras secretarias
viabilizando ações como, por exemplo, meio ambiente (cultura ambiental) ou esporte (cultura esportiva).

Lei de incentivo à Cultura
A carência de recurso é um dos principais problemas encarados pelos gestores da política cultural e
pelos que estão comprometidos com a produção cultural. Os governos enfrentam uma crônica falta de
recursos para investimentos, impedindo ampliar orçamento das áreas de cultura como seria desejado. O
patrocínio ou a participação de capitais privados no financiamento de produções culturais ainda é
embrionário. Essas dificuldades em obter recursos atingem produções culturais de vários portes.
É necessário criar formas para captar recursos que atraiam investidores e patrocinadores,
dinamizando a produção cultural no município, sem provocar sobrecarga e aproveitando mais eficazmente
o potencial dos produtores, sem depender, necessariamente, de verbas estaduais e federais.
O princípio adotado é da renúncia da prefeitura de arrecadar impostos em valores correspondentes
ao total ou a parcelas dos valores de investimentos ou patrocínios em produções culturais.
Exemplo de Lei
Lei n0 10.923 de 30 de dezembro de 1990
Dispõe sobre incentivo fiscal para a realização de projetos culturais, no âmbito do Município de São Paulo.
Art.1 – Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, incentivo fiscal para a realização de projetos
culturais, a ser concedido à pessoa física ou jurídica domiciliada no Município.
O incentivo fiscal referido no caput desse artigo corresponderá ao recebimento, por parte do empreendedor
de qualquer projeto cultural no Município, seja através de doação, patrocínio ou investimento, de
certificados expedidos pelo Poder Público, correspondentes ao valor do incentivo autorizado pelo Executivo.
Os portadores dos certificados poderão utilizá-los para pagamento dos Impostos Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISS e Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, até o limite de 20% (vinte por cento)
do valor devido a cada incidência dos tributos.
Para o pagamento referido no parágrafo anterior, o valor de face dos certificados sofrerá desconto de 30%
(trinta por cento).
A Câmara Municipal de São Paulo fixará, anualmente, o valor que deverá ser usado como incentivo cultural,
que não poderá ser inferior a 2% (dois por cento) nem superior a 5% (cinco por cento) da receita proveniente
do ISS e do IPTU.
Para o exercício de 1991, fica estipulada a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) da receita proveniente
do ISS e do IPTU, excluindo-se o valor destinado ao FUNTRAN.
Art.20 – São abrangidas por esta lei as seguintes áreas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Música e dança;
Teatro e circo;
Cinema, fotografia e vídeo;
Literatura;
Artes plásticas, artes gráficas e filatelia;
Folclore e artesanato; e
Acervo e patrimônio histórico e cultural, museus e centros culturais.
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Art.30 – Fica autorizada a criação, junto à Secretaria Municipal de Cultura, de uma Comissão, independente
e autônoma, formada majoritariamente por representantes de setor cultural a serem enumerados pelo
Decreto regulamentador da presente lei e por técnicos da administração municipal, que ficará incumbida da
averiguação e da avaliação dos projetos culturais apresentados.
1. Os componentes da deverão ser pessoas de comprovada idoneidade e de reconhecida notoriedade
na área cultural.
2. Aos membros da Comissão deverão ter um mandato de 1 (um) ano, podendo ser reconduzidos, não
será permitida a apresentação de projetos durante o período de mandato, prevalecendo essa
vedação até 2 (dois) anos após o término do mesmo.
3. A Comissão terá por finalidade analisar exclusivamente o aspecto orçamentário do projeto, sendolhe vedado se manifestar sobre o mérito do mesmo.
4. Terão prioridade os projetos apresentados que já contenham a intenção dos contribuintes
incentivadores de participarem do mesmo.
5. O Executivo deverá fixar o limite máximo de incentivo a ser concedido por projeto, individualmente.
6. Uma parcela dos recursos a serem destinados ao incentivo deverá ser destinada para a aquisição de
ingressos.
Art.40 – Para a obtenção do incentivo referido no artigo 10, deverá o empreendedor apresentar à Comissão
cópia do projeto cultural, explicando os objetivos e recursos financeiros e humanos envolvidos, para fins de
fixação do valor do incentivo e fiscalização posterior.
Art.50 – Aprovado o projeto, o Executivo providenciará a emissão dos respectivos certificados para a
obtenção do incentivo fiscal.
Art.60 – Os certificados referidos no Artigo 10 terão prazo de validade, para sua utilização de 2 (dois) anos, a
contar de sua expedição, corrigidos mensalmente pelos mesmos índices aplicáveis na correção do imposto.
Art.70 – Além das sanções penais cabíveis, será multado em 10 (dez) vezes o valor incentivado o
empreendedor que não comprovar a correta aplicação desta Lei, por dolo, desvio do objeto e/ou dos
recursos.
Art.80 – As entidades de classe representativas dos diversos segmentos da cultura poderão ter acesso, em
todos os níveis, a toda documentação referente aos projetos culturais beneficiados por esta Lei.
Art.90 – As obras resultantes dos projetos culturais beneficiados por esta Lei, serão apresentadas,
prioritariamente, no âmbito territorial do município, devendo constar a divulgação do apoio institucional da
Prefeitura do Município de São Paulo.
Art.100 – Fica autorizada a criação, junto à Secretaria Municipal de Cultura, do Fundo Especial de Promoção
das Atividades Culturais – FEPAC.
Art.110 – Constituirão receitas do FEPAC, além das provenientes de doações orçamentárias e de incentivos
fiscais, os preços da cessão dos Corpos Estáveis, teatros e espaços culturais municipais, suas rendas de
bilheteria, quando não revertidas a título de cachês, a direitos autorais e à venda de livros ou outras
publicações e trabalhos gráficos editados ou co-editados pela Secretaria Municipal da Cultura, aos
patrocínios recebidos, à participação na produção de filmes e vídeos, à arrecadação de preços públicos
originados na prestação de serviços pela Secretaria e das multas aplicadas em consequência de danos
praticados a bens artísticos e culturais e a bens imóveis de valor histórico, quando não seja receita do
CONPRESP, o rendimento proveniente da aplicação de seus recursos disponíveis, além de outras rendas
eventuais.
Art.120 – Caberá ao Executivo a regulamentação da presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar de
sua vigência.
Art.130 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Consórcios Intermunicipais de Cultura
A necessidade de investimentos na área cultural, na maior parte, supera a capacidade do município em
recursos financeiros e humanos. Em vista disso, geralmente, as políticas culturais não tem continuidade de
uma gestão para a outra, impossibilitando o planejamento de longo prazo. Por outro lado, a falta de
integração entre municípios gera disputas pela atração de espectadores para os eventos.
Os consórcios intermunicipais de cultura é uma alternativa para a solução desses problemas. As
possibilidades de atuação conjunta de municípios através de consórcios são amplas: preservação do
patrimônio histórico, formação e promoção de eventos e atividades, instalação de equipamentos culturais.
Visa curtas ações pontuais, a programas de extensa duração, com intenso controle sobre o planejamento e
administração dos municípios.
Estabelece uma agenda coletiva de eventos e atividades para os municípios consorciados, evitando disputas
por atração de espectadores (um calendário comum, sem coincidência de datas para festas tradicionais e
regionais beneficia a população, pois terá as alternativas mais bem distribuídas ao longo do ano).
Favorece a oferta de serviços culturais públicos, diminuindo os custos fixos e os investimentos, reduzindo o
custo unitário de produção e distribuição dos serviços (teatros, bibliotecas, museus, centros culturais, áreas
de lazer, etc. podem ser consorciados).
Funcionando como centros articuladores de políticas culturais, os consórcios intermunicipais têm o objetivo
de planejar e avaliar a gestão de cultura, com a elaboração de normas e diretrizes de financiamento de
projetos e estabelecimento de convênios culturais.

Convênios Culturais
O convênio é um acordo firmado entre a Prefeitura Municipal ou seus entes da administração direta e
indireta e uma entidade da administração pública municipal, estadual, federal ou distrital ou organizações
particulares sem fins lucrativos, para buscar objetivos de interesse comum entre as partes.
O convênio pode ser considerado um negócio jurídico de cooperação, no qual todas as partes trabalham
juntas para alcançar determinada finalidade pública, ou seja, há o inter-relacionamento múltiplo de
cooperação mutua, uma vez que cada participante tem relação jurídica com todos os integrantes do convênio
para a efetivação do interesse público.
A celebração de convênio não depende da realização de licitação prévia, ainda que o art.116 da Lei Federal
n0 8.666/1993 estabeleça que o procedimento licitatório é aplicável aos convênios.
Essa situação se justifica uma vez que os convênios, por sua natureza, não são firmados em razão de
competitividade pela oferta da melhor proposta, mas de um ajuste de vontades previamente acertado.
Ação Cultural Descentralizada
A construção de uma política de Descentralização Cultural é um mecanismo eficiente de democratização da
cultura, pois permite que todos os cidadãos tenham acesso às atividades de formação, aos programas
artísticos e aos projetos culturais, promovendo uma maior integração com a população e a dando espaço às
manifestações da comunidade local. Visa dar transparência e visibilidade às ações de governo e coloca a
disposição da população os equipamentos públicos de cultura.
Os objetivos dessa política são: abrir espaços para que a sociedade local e o cidadão participem de fóruns e
da formulação de políticas e projetos culturais para a região ou bairro bem como para a gestão dos
equipamentos; estender e multiplicar a ação de secretarias e fundações transpondo os “nichos” culturais
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centrais aprofundando as relações com os diversos atores locais, como sindicatos, movimentos sociais,
associações, entidades.
Com essa política revitalizam-se as diversas atividades locais, valorizam-se as expressões culturais das
periferias da cidade promovendo o acesso a toda a população à informação e à criação cultural, além de
estimular a produção local.
Para implantar uma política de descentralização é necessária a demarcação dos locais a partir de critérios
socioculturais, organizações coletivas, e a geografia do município e que haja pelo menos um agente cultural
em cada local onde funcionará essa atuação, sendo regulada por quatro diretrizes:
1. A informação como direito do cidadão, potencializando a atuação dos agentes culturais também
como cidadãos;
2. A formação cultural que garanta ambientes mentais e físicos para a criação artística, empregando
oficinas culturais;
3. Garantir a distribuição e a circulação dos bens culturais produzidos na cidade e região; e
4. A possibilidade de organização da ação cultural através de autogestão de grupos, movimentos e das
comunidades, bem como de seus respectivos projetos culturais.
Exemplo de Ação Cultural Descentralizada
Escola das Artes
Uma iniciativa que fez muito sucesso, em Jaguariúna, a Escola das Artes conta com diversos profissionais
habilitados pelo processo de credenciamento da Secretaria de Turismo e Cultura. O processo conta com uma
Comissão de Seleção para o Chamamento Público, nomeados por portarias assinadas pela prefeitura, cujo
objetivo principal é a seleção de profissionais interessados em apresentar propostas de desenvolvimento de
oficinas e prestar serviços como oficineiros da Escola das Artes de Jaguariúna. Os interessados apresentam a
SETUC (secretaria de turismo e cultura) todas as documentações necessárias para o credenciamento, que
são informadas no Edital de Chamamento publicadas na Imprensa Oficial do Município através do site da
Prefeitura. A documentação conta com o preenchimento de alguns anexos, proposta de oficina contendo
descrição sucinta da oficina, incluindo objetivo, o método a ser aplicado, a justificativa e a descrição das
atividades, o currículo técnico e artístico detalhado e atualizado, contendo a formação e experiência, títulos
e documentações e fotografias e vídeos. Dadas todas as documentações, cabe à Comissão fazer a devida
avalição de cada oficineiro inscrito e assim, por meio de publicação na Imprensa Oficial do Município, divulgar
os professores credenciados e habilitados para que se comesse a realização das oficinas.
O processo de inscrição dos alunos interessados pelas oficinas da Escola das Artes é realizado pelos
funcionários da Secretaria de Turismo e Cultura nos dias divulgados nas redes sociais e imprensa do
município. Pessoas de todas as idades podem se inscrever, sabendo que a Escola possui mais de 30 cursos
para atender todos os diferentes públicos da cidade. Sendo eles:
Teatro, Teatro Musical, Circo, Ballet, Jazz, Sapateado, Dança de Salão, Dança de Rua, Dança Contemporânea,
Dança do Ventre, Teclado, Piano, Sanfona, Musicalização Infantil, Coral Jovem e Adulto, Técnica Vocal,
Bateria, Contrabaixo Elétrico, Viola Caipira, Violão, Guitarra, Cordas (Violino, Viola Clássica, Violoncelo,
Contrabaixo), Sopros (Trompete, Trombone, Trompa; Saxofone, Tuba), Madeiras (Flauta, Flautins, Clarinete,
Oboé), Percussão (Tímpano, Tambor, Caixa, Triangulo, Prato e Carrilhão), Artesanato (Biscuit, Patchwork,
Feltro, Decopage, Bordado, Pintura em Gesso e Madeira), Desenho, Artes Plásticas (Pintura em Tela e Tecido),
Adereços Cenográficos; (Artes Esculturais), Inglês, Espanhol, Italiano, Capoeira, Gastronomia, Maquiagem,
Fotografia, Cinema, Artes Digitais, Pilates, Ritmos e Matrizes Africanas.
Casa de Cultura
Na maioria dos municípios faltam equipamentos e programas culturais que alcancem a maior parte da
população, impedindo o acesso à produção e expressão culturais. As Casas de Cultura são um recurso que
proporcionam diversas oportunidades de forma integrada, direcionando-se o enriquecimento da expressão
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cultural da população, valorizando-se atividades de formação, debate e promoção da produção local,
tornando-se um modelo para a comunidade local, constituindo-se um espaço onde os cidadãos atuem
organizada e coletivamente.
É necessário que a casa de cultura seja um lugar onde os produtores de cultura da região, não só artistas,
mas também professores, estudiosos e pensadores possam criar núcleos de produção, debate, crítica e
divulgação de suas experiências de formação e análises de informação.
A Casa de Cultura deve ter uma dinâmica própria, antecipando a autonomia na relação com a prefeitura
através da inclusão de representantes da sociedade na gestão e no planejamento das atividades da Casa de
Cultura. Esses representantes devem participar do Conselho Gestor e de grupos ou comissões temáticas,
responsáveis pela programação e organização das várias atividades, incorporando a equipe dirigente da casa
e realizando suas reuniões abertas a todos os cidadãos.
A função do Conselho Gestor é determinar atividades e prioridades da casa, desenvolvendo as propostas de
atuação e programação, tenham elas origem no governo local, em movimentos, instituições ou produtores
culturais (coletivos ou individuais) ou em outras instâncias de discussão e formulação (Conselho Municipal
de Cultura), abrindo-se a participação dos cidadãos ao planejamento, à programação, à organização e à
gestão das várias atividades da Casa de Cultura.
Para determinar o local de instalação de uma Casa de Cultura, é preciso considerar as demandas existentes
nos bairros ou distritos do município avaliando a presença de imóveis que possam receber esse uso. A
instalação de uma Casa de Cultura auxilia em projetos de recuperação de áreas submetidas à deterioração
de seus usos. Imóveis municipais que são subutilizados podem ser aproveitados.
Exemplo de Casa de Cultura
Casa de Cultura do Hip Hop
A Associação Comunitária, Cultural, Educacional e Política a Casa de Cultura Hip Hop de Piracicaba é uma
ONG instituída em 2009. A organização atendemos cerca de 300 crianças e jovens com atividades de arte,
cultura, comunicação, esporte, lazer, cidadania e educação para o trabalho á partir dos 5 elementos da
cultura hip hop Grafite, Dj, breaking dance, Mc’ e Consciência. A metodologia da CASA é pautada na educação
integral em prol do fortalecimento das famílias e comunidades.
Todas as ações da Casa de Cultura Hip Hop de Piracicaba são pautados pela Convenção Internacional dos
Direitos da Criança (ONU, 1989), Constituição Federal Brasileira (1989), Estatuto da Criança e do
Adolescente (1990) e Estatuto da Igualdade Racial.
Missão - Contribuir para a formação cultural e educacional de crianças e jovens para que possam atuar com
autonomia na transformação de suas realidades assim como contribuir para a construção do Movimento e
da Cultura Hip Hop em nível local, regional e nacional; Contribuir com a Diversidade Cultural apoiando
movimentos sociais e populares assim como promover o esporte como meio de desenvolvimento físico,
cultural e social de seus associados e de toda a comunidade; Contribuir todas as formas de discriminação
racial, étnica, de gênero e social enquanto obstáculos à construção da cidadania e constituição dos direitos
fundamentais.
Visão - Ser reconhecida como organização que desenvolve e dissemina práticas que contribuem para a
transformação social á partir de ações culturais da cultura do hip hop. Valores - Diversidade, Ética,
Transparência, Perseverança e Solidariedade, Autonomia e Independência e Liberdade.
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10- Esporte e Lazer

O PDT enxerga o esporte como mecanismo de inclusão social e promoção da
saúde, especialmente a saúde preventiva.
Preocupado com o desmonte do esporte que vem sendo promovido em todos os
níveis governamentais, o PDT criou o MOVIMENTO ESPORTE PARA O FUTURO.
Referido movimento foi criado pelo atleta Raphael Valloury Garcia, conhecido como
Dom Garcia, campeão mundial de boxe pela World Boxing Union. O PDT de Piracicaba
aderiu ao Movimento Esporte Para o Futuro, pois comunga da mesma visão, enxerga o
esporte como fundamental para a vida dos seres humanos.

Fundamental porque através do esporte podemos tirar crianças das ruas, afastálas das drogas, dar a elas uma esperança de futuro. Fundamental porque o esporte
promove qualidade de vida e saúde, diminuindo doenças, inclusive psicológicas.

Preocupados com os rumos do esporte na cidade de Piracicaba, coletamos
informações, e vimos sérias deficiências. O primeiro problema detectado é que a Secretaria
de Esportes está alocada no guarda-chuva da Secretaria de Saúde.

Apesar do esporte ser usado como mecanismo de promoção de saúde, as pastas
da Saúde e do Esporte têm pautas específicas e muito diferentes umas das outras.
A Secretaria de Saúde possui pauta muito específica e complexa, que merece
atenção única, não comporta outras pastas sob a sua estrutura. A junção destas pastas
acaba relegando o esporte ao segundo plano.

Mas os problemas seguem, quando se fala em esporte de rendimento, algumas
das deficiências que detectamos, são a falta de infraestrutura para esportes os atletas, a
falta de investimento nos atletas, dentre outras.

Temos em nossa cidade atletas que começam a se destacar no cenário nacional e
até internacional, mas que têm sofrido com a falta de infraestrutura de treinamento, falta de
apoio da Prefeitura, por isso acabam sendo incentivados a deixarem nossa cidade para
conseguirem melhores condições de treinamento, migrando para cidades que tratam o
esporte com a seriedade merecida.
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Além da falta de estrutura para treinamento, outro problema detectado foi a forma
de apoio aos atletas, que têm sido contratados como professores, através de chamamento
público. A filosofia dos chamamentos públicos aberto até aqui tem privilegiado o menor
custo, em detrimento da qualidade do projeto.

Em termos de esporte de base, os problemas começam no começo, com o perdão
da redundância, os centros esportivos de treinamentos estão, em geral, nas áreas centrais,
sendo que os atletas da base estão na periferia, e é comum vermos a reclamação de que
o atleta da base não tem condições financeiras de chegar aos centros de treinamentos.
Ainda no esporte e lazer, a Prefeitura distribuiu academias ao ar livre e mini arenas,
porém, vemos uma situação de abandono, algumas virando centro de consumo de drogas.
Há ainda outros problemas detectados e para dirimi-los estruturamos as seguintes
propostas:

- Desvinculação da Secretaria de Esportes da Secretaria da Saúde, passando o
esporte a ser tratado como prioridade.
- Trazer os atores do esporte na cidade, profissionais de alto rendimento, diretores
de esporte de clubes sociais, professores de educação física, escolinhas de futebol e de
outros esportes, enfim, todos os interessados para a criação de um projeto municipal, que
devolva à cidade seu reconhecimento público de referência esportiva, que voltemos a ser
a cidade do basquete masculino e feminino, do futebol, do tênis de mesa, do taekwondo,
dentre outros. Cidade que já produziu grandes campeões.

- Mudança na filosofia de chamamentos públicos para que sejam aprovados os
melhores projetos, aqueles com maior potencial de resultados e de beneficiamento da
população.
- Parcerias público privada com universidades locais para criar um programa no
qual o aluno de educação física e o recém-formado possam começar a trabalhar nas
diversas estruturas existentes na cidade, como academias ao ar livre, quadras de areia,
quadras, ginásios, campos de futebol, parques, com atividades de lazer e esportivas,
proporcionando atividades com segurança e qualidade.
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- Criar parceria com academias locais e centros esportivos, de todas as
modalidades, para aproveitar possíveis horários vagos, e preenchê-los com atletas que
necessitem desse incentivo.
- Estimular convênios entre os clubes da cidade e o executivo para aproveitar suas
estruturas para fomento do esporte de base.
- Criar estrutura para auxiliar atletas a montarem projetos na busca de recursos da
lei de incentivo ao esporte.
- Criar a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, lei nos moldes na lei de incentivo
ao esporte do governo federal, em que empresas possam investir recursos no esporte de
base em troca de benefícios fiscais.
- Criação de um projeto piloto para levar esporte aos bairros, aproveitar 4 estruturas
existentes nos quatro cantos da cidade, aparelhá-las e humanizá-las.
- Criação do passe atleta, para trazer os atletas dos bairros para as estruturas
centrais, tendo ida e volta gratuita de ônibus urbanos até o local de treinamento e direito a
uma alimentação balanceada.
- Tratar o esporte nas escolas com seriedade, pois, muitas escolas estão sem
professores de educação física, que são substituídos por professores sem nenhuma
formação na área.
- Criação de campeonato nas diversas modalidades esportivas, que envolvam as
escolas tanto da rede pública quanto da rede privada, com o objetivo de descobrimento de
novos talentos.
- Criar uma Bolsa Universidade para atletas, através de parceria com as
universidades locais, como forma de incentivar que o atleta de rendimento permaneça em
Piracicaba e nos represente em campeonatos, como, por exemplo, Jogos Regionais e
Jogos Abertos.
- Aproveitar programas, trabalhos já desenvolvidos e aperfeiçoá-los, nada que seja bom e
produtivo deve ser descartado.
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11- Meio Ambiente - Uma Piracicaba Sustentável

Cenário
A primeira divisão físico-territorial de organização do município é Área Rural e Área Urbana.
Dois pontos são de suma relevância a proteção hídrica e ambiental, de núcleos urbanos,
urbanos isolados e de desenvolvimento rural.
Em recente estudo técnico foi possível diagnosticar bacias hidrográficas que necessitam de
preservação devido à relevância dos seus recursos hídricos como produtoras de água para
abastecimento público.
As áreas de risco podem ser divididas em inundação, solapamento ou deslizamento, onde
se pretende elaborar um programa de risco para cada uma destas áreas, podendo
estabelecer restrições quanto ao uso e ocupação do solo. O mapeamento das áreas de
vulnerabilidade permite que sejam adotadas políticas públicas específicas para cada área
apontada no mapa, visando reverter o quadro socioeconômico- territorial existente.
Outra questão pertinente é a Regularização Fundiária em Piracicaba, que precisa de
mecanismos e critérios para tratar da incorporação dos loteamentos irregulares e a titulação
de seus ocupantes. Vale lembrar que somente com a regularização dos núcleos urbanos
informais consolidados seus moradores terão a possibilidade de conquistar a propriedade
individual dos seus imóveis.
A ideia é permitir maior adensamento populacional nas regiões onde há infraestrutura
disponível e controlar o adensamento nas regiões mais periféricas. Para que isso seja
possível deve levar em consideração os parâmetros urbanísticos (exemplo: coeficiente de
aproveitamento do lote), e os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto das Cidades.
O Rio Piracicaba fornece 20m3 por segundo, o Sistema Cantareira tira dos formadores do
Rio Piracicaba em torno de 28m3 por segundo, ou seja, o sistema Cantareira tira mais que
um Rio Piracicaba dos seus formadores para abastecer São Paulo.

Hídrico
Atualmente o SEMAE é o responsável pelo tratamento Hídrico e ainda adota um formato
convencional que é físico, químico e clássico. Vale lembrar que é um ótimo tratamento. No
entanto ele não considera um fator determinante no tratamento, visto que o Rio Piracicaba
tem muitas algas nessa época do ano e muita carga orgânica, o chamado dbo. Por isso, o
Rio de Piracicaba não é a fonte de abastecimento do município, e a principal fonte coletora
é o Rio Corumbataí. A bacia do Rio Piracicaba tem água possui água dele é muito melhor
para o abastecimento do que Rio Piracicaba.
Só que não se leva em conta que o Rio Corumbataí apresenta problemas de assoreamento,
falta de mata ciliar, é um manancial que já vem sofrendo muito. Antes de chegar em
Piracicaba ele passa por Rio Claro, que é uma cidade sem tem tratamento terciário. O que
significa: Água com fósforo e nitrato, para tirá-los dentro de um tratamento físico e químico
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básico não é fácil, não é simples, a estiagem gera o problema de se tratar essa água, por
conta desse contaminantes.
Na época de baixas não é possível tratar o Rio Piracicaba, pois não temos um sistema de
tratamento terciário, diferente do convencional que é o adotado pelo SEMAE adota, essa
forma de tratamento seria com osmose reversa e nanoinfiltração. Outro agravante do
tratamento físico químico com estiagem é a turbidez (sólidos em suspensão), quando se
tem barro na água é muito mais fácil de tratar.
Arborização
Em Piracicaba temos o Viveiro Municipal, que presta um bom serviço, mais ainda precisam
de melhorias. A sociedade tem acesso as mudas que têm interesse e disponibilidade, só
que falta educação ambiental e conhecimento técnico. O cidadão retira as mudas, mas não
recebem informações do que precisam fazer, faltam técnicas de irrigação, informações do
local em que elas serão plantadas, tudo isso precisa ser preparado antes.
Ao retirar uma muda de planta a pessoa precisaria receber mais um aprofundamento mais
técnico em cima da arborização das cidades, hoje o sedema bate de porta em porta, se a
pessoa aceitar planta-se a árvore, sem preocupação com o tamanho que a árvore vai ficar,
sem preocupação com o espaço para a raiz crescer, sem pensar nos problemas com a
fiação local.
No momento Piracicaba precisa ter um plano plurianual de arborização, com objetivos e
metas claras e alcançadas para termos uma cidade arborizada. É necessário se
diagnosticar os bairros menos arborizados e se criar um padrão de arborização, usando o
viveiro de mudas para abastecer o sistema. Uma opção para essa realização é para isso
pode-se captar verbas do FEHIDRO, verbas do consórcio do PCJ, verbas de áreas de app,
projetos com fundações de fora do país, tudo com um plano de metas alcançáveis.
Cada árvore necessita de uma dimensão de espaço para sua raiz, para a raiz absorver
nutrientes, então ela começa a quebrar a calçada em busca de nutrientes quando não há
espaço.
Árvores primárias são menores.
Árvores secundárias precisam de um cuidado maior senão elas morrem.
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Como em outras áreas, o primeiro problema que se detecta para se falar em Meio
Ambiente é a falta de transparências nos dados apresentados pela Prefeitura de Piracicaba.
Piracicaba somente avançará se for uma CIDADE TRANSPARENTE.
Segundo o Boletim nº 242, de dezembro de 2019, produzido pelo Observatório
Cidadão de Piracicaba, que é uma rede de entidades e cidadãos interessados em contribuir
com os processos de transparência pública e participação social do município, composto
por entidades sérias como CASVI, Imaflora, PASCA, Pira 21, Florespi, OAB/SP Piracicaba
e UNESP/Rio Claro, o melhor nível de transparência alcançado pelo Poder Executivo de
Piracicaba é de 48%, conforme segue:

E, quando se fala em Meio Ambiente não é diferente, faltam transparência e
informações sobre a Parceria Público Privada do SEMAE e Águas do Mirante, em relação
ao plano de arborização da cidade, dentre outras.
Outro problema que se detecta, é a falta de integração entre as secretarias
municipais, falta de diálogo e trabalhos coordenados. Para se fazer um bom diagnóstico e

2

https://www.imaflora.org/public/media/biblioteca/5e286209b8b37_Relatorio_transparencia_pref_SAIDA_compresse
d.pdf
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apresentar soluções na questão ambiental, é primordial que haja integração das
secretarias, pois não se pode tratar o meio ambiente como algo a parte, fora do contexto.
A pauta ambiental tem que dialogar com as demais áreas do município, por
exemplo, não se pode dissociar o meio ambiente do saneamento, saneamento, da gestão
de resíduos sólidos, da área jurídica. Quando se fala em educação ambiental, tem que
haver integração com a secretaria da educação, de secretaria de cultura. Porém,
infelizmente, não é o que se assiste hoje em Piracicaba.
Apesar do famoso rio que corta a cidade e que lhe dá o nome, Piracicaba tem
sofrido com falta de água, há notícias de bairros que chegam a ficar dias sem água. Porém,
o executivo tem feito ouvidos moucos, e tem empurrado o problema, sem apresentar
solução séria e convincente, apesar de “rios” de dinheiros gastos.
O meio ambiente em Piracicaba clama por mudanças bruscas e urgentes!
As mudanças que Piracicaba precisa:

1ª.

TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES

Piracicaba somente avançará sendo uma CIDADE TRANSPARENTE. A
transparência das informações permite que os problemas sejam detectados, haja
planejamento, tomada de decisões e ações e que os rumos sejam corrigidos.

2ª.

INTEGRAÇÃO ENTRE SECRETARIAS

Conforme apontamos no diagnóstico feito acima, a pasta do meio ambiente precisa
dialogar e tomar medidas coordenadas com as demais secretarias, pois o meio ambiente
não pode ser tratado isoladamente.

3ª.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Projeto a ser desenvolvido especialmente com a Secretaria de Educação e com a
Secretaria de Cultura para enraizar a educação e a cultura de preservação do meio
ambiente em crianças, jovens e adultos.
Em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, integrando
entidades como FIESP, CIESP, SIMESPI, ACIPI, dentre outras, promover a discussão e o
debate sobre a preservação dentro das empresas.
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4ª.

CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Para aprovação de novos empreendimentos imobiliários, especialmente os
condomínios e loteamentos de médio e alto padrão, precisa ser obrigatória a apresentação
de projeto de captação e reaproveitamento da água das chuvas.

5ª.

PROJETO DE ARBORIZAÇÃO

No quesito arborização, em estudo feito pelo consórcio PCJ, Piracicaba possui
níveis de arborização piores do que a cidade de São Paulo.
Recentemente, foi feito plano de arborização por empresa especialmente
contratada para esse fim. Colocar referido plano em aplicação é essencial, pois, não se
pode jogar fora o que já se fez, porém, além de colocá-lo em ação e vamos aprimorá-lo
para melhorar sua eficácia.
Vamos promover o reflorestamento das áreas de preservação permanentes –
APPs, recuperação de nascentes, arborização de ruas e avenidas e arborização das áreas
rurais, dos produtores de bens ambientais.
Criar metas de arborização por bairro a fim de que seja traçando plano plurianual
com metas atingíveis e dando-lhe andamento sustentável.

6ª.

TELHADO VERDE

O conceito de telhado verde tem relação com o principal material que compõe esse
tipo de cobertura: plantas. Ao invés de se usar telhas de cerâmica, aço ou qualquer outro
material duro, usa-se vegetação aparente.
O objetivo não é só decorativo, mas, visa à economia de energia, tornando a
edificação sustentável e aliada do meio ambiente.
Alguns sistemas de telhado verde são inteligentes o suficiente a ponto de reter um
pouco da água de chuva para irrigar a planta em tempos secos.
Algumas vantagens do telhado verde:
a) Conforto térmico e acústico. Como é feito de vegetação, impede que o calor
entre, tornando a temperatura interna mais agradável, e propicia a diminuição do som no
ambiente interno, conferindo ao local o baixo índice de ruído, aumentando qualidade de
vida e bem-estar de quem ocupa o prédio.
b) Retenção de água da chuva para irrigar a vegetação do telhado em épocas de
seca é uma grande vantagem que tira a preocupação de como manter o telhado bonito e
vivo.
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c) Diminuição da poluição ao redor do prédio por conta do processo de fotossíntese
que a vegetação do telhado realiza normalmente.
O poder executivo pode incentivar essa prática concedendo incentivos fiscais, que
vão desde a diminuição de burocracia até o desconto em impostos, especialmente no caso
de novos empreendimentos imobiliários, que apresentem o projeto nesse sentido.

7ª.

RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme conceituado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por
resíduos sólidos se entende: “todo material, substância, objeto ou bem descartado
resultante de atividades humanas em sociedade”.
O resíduo descartado pode ser útil para outras pessoas, quer na sua forma original,
quer por meio de transformações.
Ademais, a gestão inadequada desses resíduos pode acarretar impactos ao meio
ambiente, como contaminação de corpos d’água, atração de vetores de doenças (insetos,
roedores e urubus), geração de gases poluentes, etc.
Por isso, implantaremos plano de gestão de resíduos sólidos, já nos primeiros dias
de governo.

8ª.

TRATAMENTO DE ÁGUA

Tratamento osmose reversa e nanoinfiltração, atualmente existe o tratamento de
coagulação e decantação (dosa-se um produto químico para fazer as sujeiras se juntarem
e caírem com o peso delas no fundo do decantador, os contaminantes grudam, se juntam
e caem). Vale lembrar que se há pouca dessa sujeira não se consegue fazer essa reação
físico química, por isso se usa o cloro, mas causam os organoclorados, que são
subprodutos que agem com essa contaminação da água, trazendo outros problemas,
exemplo, o cloro reage com um tipo de alga, gerando THN trilometanos, são um dos
problemas principais para o tratamento da nossa água.

179

12- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Integrando tecnologia e inteligência para construção de Gestões Competentes

Ao falar “Cidade Inteligente” o que logo de cara vem em nossa mente são aquelas cidades
futuristas, aquelas cidades todas conectadas, muitas vezes espaçonaves, intimamente
ligado ao conceito exacerbado de tecnologia, quando na verdade a tecnologia é uma
ferramenta da cidade inteligente. Visto que o maior objetivo é construir uma solução que dê
retorno, uma percepção de melhoria dentro do ambiente urbano. Cada vez os mais o
ambiente urbano será repleto de pessoas. Existe um movimento muito forte, e sempre
existirá, de aumento das cidades.
O ambiente rural em um ambiente que está ficando cada vez mais automatizado,
com espaços limitados para que haja a subsistência do ser humano, das suas famílias,
então, a cidade precisa, de fato, de aparelhar ela, precisa se posicionar como um ambiente
acolhedor, e a cidade inteligente vai fazer o uso das tecnologias.
Junto com essa construção tem-se também a ideia de cidades que gerem mais
igualdade entre as pessoas, e a cidade inteligente, por certo, é uma solução absolutamente
essencial para os desafios do século 21. Nunca foi tão importante conseguirmos
compreender o cidadão, todas as suas nuances, todas as suas dores, as suas dificuldades,
sejam elas no trânsito, sejam elas no lixo, sejam elas na qualidade da água, na qualidade
da energia elétrica, de forma que se eu não tiver o meu pessoal, o gestor aparelhado,
devidamente treinado, com a sua mente já voltada para esse tipo de postura, o que
acontecerá e que nós continuaremos surdos aos anseios da sociedade, da comunidade. E
deve-se fazer uso disso para a conversão para uma cidade melhor, para todos nós.
Um dos grandes problemas da atualidade, e que deve ser cada vez mais comum é
a escassez, e quanto menos dinheiro, mais eficazes nós temos que ser, por isso que o
conceito de cidades inteligentes pode nos provocar a uma mudança cultural, para um olhar
muito mais voltado para os desafios futuros.
Cidades inteligentes x Dia a Dia no Brasil
Um exemplo corriqueiro dos dias atuais e da realidade no Brasil é ligado a energia. Nós
jogamos no lixo, no Brasil, uma Itaipu por ano. Pode-se reaproveitar isso para a
administração da cidade, da iluminação pública, é um caminho, é um espaço para
transformar isso em iluminação LED, e pode economizar em até 80% a conta de luz que o
município gasta com essa iluminação.
O governo de Estado de São Paulo criou um centro de mídias para que se pudesse
m 2020 em meio a Pandemia realizar as aulas à distância, no entanto todos foram de
surpresa, os professores, os pais, os alunos ninguém estava preparado para tudo isso. No
Estado de São Paulo, nós estamos falando de 3,5 milhões de alunos que eram para ter
conseguido acessar essa tecnologia disponibilizada, só que não foi isso que aconteceu,
foram 1,7 milhões que conseguiram. E o restante não conseguiu, porque, primeiro não tinha
o equipamento, eles não tinham celulares, não tinham o tablet, não tinham o notebook.
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O segundo problema foi justamente a qualificação digital dos professores. Eles não
receberam essa qualificação, aliás eles não receberam nem o equipamento. Na pandemia,
eles estão usando seus próprios equipamentos, equipamentos pessoais, para dar essas
aulas, tiveram que se reinventar.
O governo disponibilizou um site, que é o centro de mídias SP. Também
disponibilizou as plataformas, o canal YouTube e o Facebook, e também tem as TVs
abertas, a TV Cultura e a TV educação, mas tudo isso foi muito difícil para os professores,
que ficaram extremamente sobrecarregados, e eles não conseguiram dar conta, porque
eles tinham que entender o que estava acontecendo, entender as plataformas, falar com
os alunos, falar com os pais, e foi tudo muito confuso.
Em Piracicaba nós nem tivemos aulas à distância, nem vídeos interativos pedagógicosdidáticos. Nada. Foi simplesmente o pai que foi lá buscar o material escrito para ele ensinar
o filho em casa.
Inteligência: A sociedade está pronta para receber todo esse volume, essa mudança?
Bom, quando tratamos desse assunto é importante que a Pandemia seja tratada como algo
atípico, afinal quem é que estava preparado para uma pandemia?
O governo do estado, em 4 meses, implantou um modelo e atingiu 50% da população
dos estudantes. Não é o número ideal, mas já mostra avanços.
O sistema de justiça, aqui de Piracicaba, junto ao CDP, está promovendo audiências
online com o juiz, o advogado e o detento, e isso está avançando os processos, reduzindo
custos, porque às vezes o detento teria que ser removido lá do CDP para dentro do fórum,
tinha também que dispor de policiais para acompanhar, então economiza no combustível,
economiza nesse policial, que não vai ter que ir junto, economiza o ambiente, a estrutura,
que aceita audiência, economiza energia, água café. Então é o lado positivo.
Eu vou só contar que o prêmio Nobel de 2019 de Economia foi ganho por três
indianos, se eu não me engano, dois indianos e uma inglesa, que fizeram uma filtragem
das dores de cada região, cada microrregião de um município, e em face a diferentes
necessidades, eles capturaram essas necessidades e deram um tratamento específico e
personalizado a cada grupo de desafios, ou seja, o desafio da educação era muito grande
na região, mas não era na região b.
Os desafios de saúde, sem você utilizar recursos tecnológicos, que são o Big Data,
que coleta dados de inteligência artificial para tirar por detrás desses dados as informações
que são mais importantes, hierarquizar isso numa régua, eles conseguiram mostrar que a
eficiência do recurso público era muito melhor utilizado. O que nós não podemos, num país
tão sofrido como o nosso, é desperdiçar, nem se fala em corrupção, não tô colocando opção
sobre a mesa, mas a escassez está diante de todo mundo que estudou economia. A
primeira lei da economia, a lei da escassez, não tem recursos para tudo, e como é que eu
vou fazer esse uso, eu preciso ser abastecido de informações via Big Data e a inteligência
para que eu possa fazer um movimento transformador. Então, a governança anda de mãos
dadas com inovação, governança é transparência, governança é peito aberto, é trazer todo
mundo para melhorar eficiência, para melhorar a transparência, e controle dos recursos
públicos.
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Tecnologia X sustentabilidade: Possibilidade de crescimento
Um dos grandes desafios da tecnologia vai ser crescer e trabalhar em conjunto com
mecanismos sustentáveis, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Computação até montou
uma escola chamada Dom Helder Câmera, lá em Fortaleza, no Ceará, um projeto de
empreendedorismo, que eles realizaram, ganharam em primeiro lugar, o projeto é de
robótica sustentável, do lixo, a educação tecnológica. Então, o que eles estão fazendo é
uma escola da rede municipal, na qual eles estão motivando a parte cognitiva dos alunos
de realizar projetos, de sua autonomia, de criação, onde eles usam equipamentos que são
descartados, placas, circuitos, até de maneira irregular.
Em Piracicaba, o cidadão não tem ciência de onde pode-se descartar computadores velhos,
placas, circuitos, em alguns lugares que recolhem pilhas e baterias, e precisávamos ter, e
ser de conhecimento de todos um local onde esses equipamentos pudessem ser
descartados. Um projeto como o do Ceará por ser da rede pública, acho até que a gente
poderia trazer aqui para Piracicaba, onde os alunos aprendem a fazer robô com o lixo, eles
fazem robô com garrafa pet, com tampinhas, com essas placas e circuitos e monitores e
mouses e teclados, e que são descartados, e isso ativou muito esses alunos, até mesmo
aqueles que eram dispersos das aulas, eles passaram a gostar da aula, porque isso é
tecnologia e ciência puras.
É um grande exemplo da tecnologia e sustentabilidade juntos na escola, na educação,
como incentivo para as crianças criarem, e elas tem aquela satisfação de chegar no final
do projeto. Marca muito quando a gente estava lá no colégio, na aula de ciência, cadê os
laboratórios? Por que 90% da grade curricular tem que ser teórica? Ela não tem que ser
teórica, nós temos que levar esses alunos para laboratórios de ciências, nós temos que
levar esses alunos para laboratório de informática. Mas temos que ensinar a encarar o
mercado de trabalho, e como, digitando, mexendo, com planilha, mexendo com projetos,
isso, lá no futuro, é a parte operacional deles, então é isso que eu acho que tem que
funcionar dentro do poder público, tem que ser introduzida a tecnologia versus
rentabilidade, junto para educação, com a escola, com os professores.
Projeto da iluminação
Foi realizado um projeto a fim de implantar LED de 70 municípios no Brasil, uma estrutura
financeira e jurídica e tecnológica notou-se o despreparo de Piracicaba. Aquele cidadão de
Charqueada, de Águas de São Pedro, de São Pedro, o que eles desejam são diferentes
um do outro, e a partir daí, você buscar a tecnologia adequada para aquela definição que
você colocou, se não for assim, você fica suscetível ao lobby das grandes empresas, que
querem vender aquele produto que ela consegue entregar, e que muitas das vezes ou é
muito para aquela cidade, ou não atende a totalidade das necessidades. Então, esse é um
conceito que eu digo o seguinte, o ideal seria que o governante tivesse uma equipe
preparada para pensar isso antes, e depois buscar tecnologia, então eu diria que
infelizmente a maioria das cidades brasileiras não estão preparadas para isso. Tem
algumas exceções, Curitiba, porque também já tiveram vários urbanistas à frente da
prefeitura, mas a maioria não está preparada, e inclusive as duas maiores cidades do país.
Eu não digo que o governante tem que liderar essa movimentação, mas é necessário que
ele seja a costureira, que vai passar a linha entre todos os conceitos propostos pelo
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cidadão, para que a gente possa transformar isso em algo que seja não uma miscelânea,
mas sim, algo de certa forma que faça sentido para as dores daquela cidade.
A grande maioria dos gestores públicos, eu diria, tem um distanciamento muito grande a
respeito do que está hoje em diante no nosso cenário. Talvez um pouco até mais atrasado,
no que diz respeito aos industriais e os empresários, que também sofrem desse problema,
não sabem muito bem o que está acontecendo. Mas o gestor público tem que se sentir
provocado a caminhar nessa direção, é mais ou menos por aí. Nós temos instrumentos de
participação, o Portal de Transparência, plano diretor, estatuto da cidade, tem de recursos
hídricos, e a questão do planejamento, tem uma base maior hoje.

183

Participaram na elaboração Projeto Municipal de Desenvolvimento do Partido Democrático Trabalhista
de Piracicaba:

Os pré-candidatos e as pré-candidatas:
- José Carlos Pilon Júnior. Pauta: Projeto Municipal de Cultura.
- José Carlos Pilon Júnior. Pauta: Emprego e Renda.
- José Carlos Pilon. Pauta: Habitação em Piracicaba.
- Jhullia Matos. Pauta: Políticas Públicas de Proteção e Defesa dos Animais.
- Jhullia Matos. Pauta: Políticas Públicas para a Diversidade.
- Jhullia Matos. Pauta: Meio Ambiente.
- Vinícius Maria. Pauta: Políticas Públicas para a Juventude.
- Vinícius Maria. Pauta: Educação Pública.
- Max Fernando Pavanello. Pauta: Desenvolvimento de Startups.
- Max Fernando Pavanello. Pauta: Políticas Públicas para as mulheres.
- Max Fernando Pavanelo. Pauta: Meio Ambiente.
- Max Pavanello. Pauta: O Esporte em Piracicaba.
- Marcos Maistro. Pauta: O Esporte em Piracicaba
- Professor Thales André Valle de Campos. Pauta: Mobilidade Urbana.
- Silmara Andreoni. Pauta: Transporte Público.
- Silmara Andreoni. Pauta: Cidades inteligentes e sustentáveis.
- Silmara Andreoni. Pauta: Desenvolvimento Social.
- Ermelinda Esteves (Fátima). Pauta: Políticas Públicas para a 3ª idade.
- Ermelinda Esteves (Fátima). Pauta: Saúde Pública.
- Marco Ferreira. Pauta: Habitação.
- Marco Ferreira. Pauta: Segurança Pública.
- Marco Ferreira. Pauta: Zona Azul.
- Prof. Vagner. Pauta: Agricultura.

Os profissionais e as profissionais consultados:
- Graça Hansen Albaran Santos, Secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna – SP.
Pauta: Projeto Municipal de Cultura e Turismo.
184

- Joaquim do Banco Palmas, Diretor do Banco Palmas. Pauta: Banco Público do
Munícipio de Piracicaba e Geração de Emprego e Renda.
- Evandro Hayashi, Diretor e-usinas. Pauta: Saúde.
- Lucian De Paula, urbanista e arquiteto pela USP, especialista em Economia e Gestão
Urbana pela PUC-S. Pauta: Mobilidade Urbana
- Adalberto Maluf, diretor de marketing e sustentabilidade da BYD. Pauta: Transporte
Público e Cidades inteligentes e sustentáveis.
- Tiago Seydel, Engenheiro Representante Legal da STS Engenharia Ltda. Pauta: Água e
Saneamento básico.
- Francisco Cerignoni, engenheiro agrônomo. Pauta: Acessibilidade em Piracicaba.
- Francisco Cerignoni, engenheiro agrônomo. Pauta: Políticas públicas para Piracicaba.
- Professor Hermas Amaral Germek, engenheiro agrônomo. Pauta: Agricultara, Trabalho
e Renda.
- Euclidia Fioravante, pedagoga. Pauta: Acessibilidade em Piracicaba.
-Mirian Rother, graduada em Comunicação e mestre em Educação. Pauta: Ciclovias em
Piracicaba.
- Mário Polis, empresário. Pauta: Comércio Exterior.
- Leonardo Muniz, jornalista. Pauta: Esporte.
- Mônica Rodrigues Faria Pauta, servidora pública municipal aposentada. Pauta: Em
defesa dos animais.
- Igor Serra – Tecnólogo em Gestão ambiental e pós-graduado. Em Gerenciamento de
Recursos Hídricos. Pauta: Meio Ambiente e sustentabilidade.

Filiados ao Partido Democrático Trabalhista que participaram deste Projeto
Municipal de Desenvolvimento:
- Guilherme Guimarães – engenheiro florestal. Pauta: Agricultura.
- Matheus Begas. Pauta: Emprego e Renda.
- Matheus Begas. Pautas: Cidades inteligentes.
- Bruna Togni. Pauta: Cidades Inteligentes.
- Bruna Togni. Pauta: Cidades digitais.
- Bruna Togni. Políticas Públicas para a Diversidade.
- Sebastiana Aparecida Silveira de Almeida Leme. Pauta: Educação Pública.
- Renata Perazzoli. Pauta: Educação Pública.
- Dom Garcia – medalhista internacional. Pauta: Esporte.
185

- Prof. Cássio Moreira – economista e pós-doutor em História Política. Pauta: Projeto
Municipal de Desenvolvimento.

Deliberações consultadas:
- Deliberações do COMDEF;
- Deliberações do Conselho Municipal do Idosos;
- Deliberações do Conselho da Mulher de Piracicaba.

Arte:
Bruna Togni, Jornalista.
Cristian DeLima, designer.

Elaboração e revisão:
- José Osmir Bertazzoni,
- Carolina Angelelli;
- Bruna Togni;
- José Alexandre Pereira;
- Juliana Aparecida Cordeiro;
- Max Fernando Pavanello.

186

