É com muito orgulho que apresentamos a seguir o:

PLANO 25
EXPERIÊNCIA PARA UM NOVO COMEÇO.
Ele foi elaborado com a participação da sociedade, com a contribuição de especialistas,
com base nas iniciativas de planejamento como o PIRA 21 e principalmente com a
experiência público-privada de mais de 30 anos adquirida pelos representantes do
DEMOCRATAS PIRACICABA.

Boa leitura.

O Plano 25 foi construído sobre os seguintes fundamentos:

- PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE;

- PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO;

- REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL;

- TRANSPARÊNCIA E O COMBATE A CORRUPÇAO;

- INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE POR MEIO DA MUDANÇA E
RENOVAÇÃO.

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
Incentivar a participação da sociedade na vida pública fomentando a organização das
associações de bairro e fortalecendo as já existentes, para que participem da tomada de
decisão do poder público e que possam, no futuro, intervir nas soluções dos problemas
que afligem sua região de forma objetiva e participem da gestão dos equipamentos
públicos que servem estes locais.
Todas as organizações da sociedade civil, além dos conselhos participativos existentes,
terão a oportunidade de eleger suas prioridades levando em conta as estruturas e
possibilidades orçamentárias do Poder Público, devendo ser estimuladas as parecerias
com entidades públicas e privadas para planejar, organizar e prestar serviços à
sociedade em todas as áreas da Administração Pública.

PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO
Estabelecer um plano de 25 anos para a cidade com metas e indicadores, referendado
pela sociedade e incorporado à legislação municipal como uma ferramenta de
ordenamento das ações do Executivo Municipal, coordenado e fiscalizado pelo Poder
Legislativo e por toda a sociedade.
Este plano deve projetar uma visão de longo prazo para o município, no qual a população
possa vislumbrar Piracicaba se transformando numa das melhores cidades do Brasil,
com melhor qualidade de vida. Entendemos que esta é a única forma de eliminar os
graves déficits em setores essenciais para a população, pois em planos de apenas um
governo, de quatro anos, nunca será possível resolver desigualdades sociais e graves
problemas do município.
O plano será da sociedade e os vereadores deverão garantir, por meio das leis e da
fiscalização, a sua execução. Metas e indicadores permitem que todos possam
acompanhar a sua realização. Ademais, como irá tratar de aspectos considerados
prioritários pela sociedade, espera-se que haja garantia de continuidade por parte do
Poder Executivo nas futuras administrações, independente de ideologias ou partidos
políticos.

REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL
A Pandemia e a crise econômica que vem pela frente trará enorme desafio para a
Prefeitura. Viveremos os próximos anos com escassez de recursos.
Desta forma, se faz necessário uma ampla reforma administrativa nos órgãos públicos
para que possamos aproveitar ao máximo os poucos recursos disponíveis.
Para que possamos ir de encontro à solução dos nossos problemas precisamos de um
novo modelo que permita olhar a cidade de forma sistêmica e integrada, uma gestão
com muito foco e planejamento.
A descentralização administrativa através da criação de ZELADORIAS DE
BAIRRO/SUBPREFEITURAS e integração e/ou fusão das secretarias municipais e
autarquias, possibilitando a REDUÇÃO de suas estruturas, será fundamental para
garantir a sociedade uma prestação de serviços de qualidade.

TRANSPARÊNCIA E O COMBATE A CORRUPÇAO
Vivemos um momento crítico da política e da sociedade brasileiras. A sociedade não
aceita mais os velhos hábitos da política e os escândalos de corrupção que nos
assombram todos os dias. Implantaremos ferramentas de gestão que deem total
transparência a todos os processos públicos como: compras, licitações, gastos, etc. de
forma simples, de tal forma que o cidadão comum possa facilmente acompanhar a
aplicação dos recursos públicos, que na verdade são seus.
Da mesma maneira, será criado um conjunto de indicadores e metas em cada área, para
garantir um acompanhamento da execução das ações e dos resultados obtidos em
benefício da população.
Criaremos um Comitê que envolva todas as secretarias, desenvolvendo aplicativos que
facilitem o acesso às informações e aos serviços públicos para todo cidadão através da
internet e mídias digitais, de forma simples, além de aperfeiçoar o Portal da
Transparência.
Todas as ferramentas a serem criadas também significarão instrumentos de controle e
evitarão ao máximo o desvio das finalidades da gestão e dos recursos públicos,
colaborando com o combate efetivo a eventuais atos de corrupção.

INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE ATRAVES DA MUDANÇA E DA
RENOVAÇÃO
O gasto público do município subiu consideravelmente nos últimos anos, porém a
capacidade de investimento do Poder Público Municipal diminuiu. Precisaremos ser
mais eficientes, colaborativos, inovadores e criativos para sair dessa situação e retomar
as possibilidades de investimentos públicos e privados e o crescimento sustentável da
nossa cidade. Todo nosso programa está pautado nestas novas iniciativas.
Com isso, pretendemos reerguer Piracicaba e tornar o nosso município um dos melhores
do país, com gestão pública eficiente, economia forte, qualidade de vida aos cidadãos e
ambiente saudável. Todos nosso PLANO 25 está pautado com estas iniciativas e
princípios. E assim vamos em busca de uma PIRACICABA mais feliz.

AÇÕES SETORIAS
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Integração das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social.

SAUDE













Mapear e reduzir o déficit de infraestrutura e pessoal por região;
Aperfeiçoar o cadastro informatizado do Cartão SUS;
Aperfeiçoar o sistema para agendamentos de consultas, exames e
procedimentos/internações;
Elaborar programa para redução de filas em nossas UPA’s;
Assegurar o fornecimento de medicamentos essenciais à população e trabalhar
para que os governos estaduais e federal garantam o fornecimento de
medicamentos de alto custo;
Implantar o PROGRAMA PREVENIR voltado à prevenção e promoção da saúde,
visando o aumento da imunidade da sociedade, em especial dos cidadãos da
melhor idade e com doenças crônicas, por meio de novas abordagens e da
melhoria da qualidade e da eficiência do atendimento básico de Saúde;
Buscar parcerias público-privadas com associações e entidades voltadas à Saúde;
Elaborar plano de formação continuada dos profissionais de saúde para
assegurar a qualidade dos serviços e a valorização dos profissionais.
Em conjunto com o Conselho de Proteção e Defesa dos Animais e Centro de
Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, elaborar um plano de curto, médio
e longo prazo para o atendimento da necessidade dos animais, com especial
ênfase à castração de animais;
Ampliar parcerias com as clinicas locais para castração de animais domésticos.

EDUCAÇÃO







Diminuir o déficit de vagas em creches e na educação infantil por região,
ampliando, dentro das possibilidades orçamentárias, as vagas de tempo integral
para as mães trabalhadoras, através de parcerias com entidades privadas de
capacidade e idoneidade comprovada;
Atuar para garantir uma melhoria permanente na qualidade da educação por
meio de parcerias com entidades renomadas voltadas à educação, da formação
continuada dos professores e do estímulo à participação da sociedade nos
conselhos das escolas;
Garantir condições adequadas de infraestrutura, materiais e manutenção das
escolas, assegurando as melhores condições de trabalho aos profissionais da
educação;
Criar um programa permanente de aperfeiçoamento para os profissionais da
educação;

ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL










Criar o Programa Voluntário voltado para aposentados e para a melhor idade
com a finalidade de inseri-los em atividades sociais;
Criar o Programa Família nos Bairros e Igrejas para oferecer palestras, cursos e
atividades de cultura, esporte e lazer;
Estabelecer parceria com o Ministério Público e Poder Judiciário visando
melhorar os projetos de atendimento à população carente e desassistida, entre
outros, evitando a judicialização das demandas sociais
Manutenção do apoio às entidades sociais para o desenvolvimento de suas
atividades, fundamentais na parceria com o setor público para o enfrentamento
das graves questões sociais;
Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social, em particular as que
recebem o Bolsa Família ou outro programa de renda mínima, com oferecimento
de alternativas para o seu autos sustento e desenvolvimento de seus filhos;
Interação com todos os conselhos envolvidos nas questões dos direitos sociais e
humanos existentes no município;
Elaborar projetos de formação mínima educacional e profissional para os grupos
sociais alijados do mercado, de modo que possam exercer alguma atividade
remunerada;
Incentivar a formalização via microempreendedor individual, oferecendo-lhe
todo tipo de apoio técnico para formalização.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Criação da Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda,
Turismo e Agricultura e Abastecimento.

GERAÇÃO EMPREGO E RENDA


Propor à Câmara Municipal a criação de uma agência de promoção do
Investimento - Investe PIRA para:
1) Atração de novos investimentos para o município;
2) Apoio às empresas instaladas no município;
3) Promoção do desenvolvimento e melhoria da competitividade do setor
produtivo municipal;
4) Prospecção, no Brasil e no exterior, de oportunidades de investimentos para
o município;
5) Estabelecer e manter intercâmbios com organismos de atuação similar,
agentes financiadores e de fomento e outros organismos nacionais e
internacionais que concorram para os mesmos objetivos.
 Consolidar os Distritos Industriais existentes para receber as empresas instaladas
em regiões urbanas em eventuais conflitos de vizinhança;





Integrar ações entre o setor público, o privado, os ICT’s e demais entidades de
formação profissional (SENAC, SEBRAE, etc.), visando identificar oportunidades
de negócio, aprimoramento da gestão e capacitação da mão-de-obra;
Incentivar, por meio de parcerias, a reurbanização da área central, estudando a
possibilidade de criação de novos espaços de moradia, estacionamentos e a
melhorias da circulação viária local.

TURISMO





Revisar e priorizar as ações do Plano de Diretor do Desenvolvimento Turístico de
Piracicaba com a finalidade de atrair mais turistas e gerar mais empregos no
município;
Intensificar a divulgação do Calendário de Eventos do município como forma de
incrementar o turismo e o emprego, além de melhorar o sistema de sinalização
das rotas e locais turísticos;
Por meio de Parcerias, incentivar o turismo rural, de negócios e o regional;
Com o Programa Voluntário para aposentados e melhor idade, inseri-los no
atendimento ao turista nos principais pontos turísticos na cidade.

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



Intensificar as políticas públicas de apoio à produção de hortifrutigranjeiros,
buscando estimular também a produção orgânica e sua disponibilidade na venda
através dos varejões municipais;
Elaborar um plano de manutenção e melhoria de estradas rurais que contemple
a participação da Prefeitura, de empresas privadas e Governo do Estado, e que
envolva na discussão os usuários e população rural para sugestão de prioridades
e melhores alternativas para ampliar e melhorar a segurança das estradas e o
escamento da produção local.

SEGURANÇA


Integração das forças de Segurança Pública do município em parceria com:
Bombeiros/CDP/Guarda Municipal/Ministério Público/OAB/Poder
Judiciário/Policia Civil/Policia Federal/Policia Militar/SEMUTTRAN e entidades
organizadas da sociedade;
 Implantação do CENTRO DE INTELIGÊNCIA INTEGRADA (CIIP);
 Estudo de viabilidade da Criação da Secretaria municipal de Segurança Pública;
 PROGRAMA CIDADÃO voltado à conscientização da sociedade no cumprimento
do código de postura de Piracicaba e seu monitoramento;
 Convênio com a Marinha do Brasil para a Guarda Municipal fiscalizar o Rio
Piracicaba;
 Criação da Casa de Acolhimento as Mulheres;
 Implantar programas de Vizinhança Solidária/Vigilantes de Quarteirão;
 Ampliar o Monitoramento Eletrônico para outras áreas da cidade e
informatização das bases com dados integrados entre todas as policias;





Parcerias com entidades Públicas e Privadas para ampliação dos sistemas de
segurança municipal e na Criação da Escola Única de Formação de policiais e
Guardas civis;
Convênio com a Guarda Municipal para patrulhamento do transito.

PLANEJAMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO,
MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO.
Integração das Secretarias municipais de Obras, Meio Ambiente, Transito e das
autarquias SEMAE, EMDHAP e IPPLAP.
Revisar todo sistema de nomenclatura de bairros e logradouros, consultando a
população, e estruturando todos os órgãos públicos e privados para adotarem a nova
nomenclatura.

HABITAÇÃO


Utilizar a legislação existente para resgatar a qualidade de vida nas Comunidades
com infraestrutura adequada, promover a regularização fundiária de ocupações
irregulares e enfrentar a questão dos loteamentos rurais;



Associar-se aos planos estadual e federal de habitação popular, sempre que houver,
visando à redução do déficit habitacional nas faixas de renda mais baixas;
Revisar o cadastro dos pretendentes de casa própria da EMDHAP, de tal forma que
reflita as condições sociais das famílias e estabeleça melhor os critérios de
necessidade;





Fazer cumprir e fiscalizar o cumprimento das diretrizes e normas do Plano
Diretor da cidade;



Adequar, sempre que necessário, o Plano Diretor da Cidade para que seja estimulado
o crescimento ordenado do município e ofereça opções de moradia próximas dos bens
e serviços públicos e do emprego.

SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VIÁRIA







Reavaliar todos os contratos de parceria relacionados à manutenção e limpeza
de vias públicas, corte de mato, fornecimento de água, coleta e tratamento de
esgoto e coleta de disposição de resíduos (lixo);
Revisar o sistema de tarifas e controles de consumo de água e esgoto dos imóveis
de Piracicaba;
Implantar nova sistemática e planejamento para pavimentação e recape de vias
públicas para evitar transtornos à população e, principalmente, garantir a
segurança do cidadão;
Ampliar e priorizar programas educacionais e campanhas para aumento da
reciclagem do lixo doméstico e industrial (coleta seletiva);
Fazer parcerias com associações de bairro e entidades privadas para
manutenção de áreas verdes e praças públicas;
Dar prioridade absoluta ao combate às perdas d’água, além de manter e ampliar
o fornecimento de água, coleta e tratamento do esgoto, com aumento na
eficiência e na qualidade dos serviços prestados;




Aperfeiçoar o funcionamento dos Ecopontos;
Fazer cumprir e fiscalizar o cumprimento das diretrizes e normas do Plano
Diretor da cidade;

MOBILIDADE URBANA





Reavaliar o contrato com a empresa de ônibus no que tange às obrigações
relativas à idade mínima da frota, números de ônibus em circulação, horários de
funcionamento, cobertura por região, rotas urbanas e rurais, de acordo com a
demanda e planejamento futuro baseado no crescimento demográfico das
regiões.
Avaliar possibilidades de implantação de novas formas de transporte público
como vans, micro-ônibus e ônibus articulados;
Avaliar quais as possibilidades de ciclovias integradas, levando-se em
consideração a configuração viária do município.

TRÂNSITO





Reavaliar todas as estruturas de trânsito, faróis, radares e lombadas, visando
dar fluidez ao sistema de tráfego da cidade e segurança tanto aos motoristas
quanto aos transeuntes;
Elaborar plano de revisão e colocação de placas de denominação de ruas e
avenidas, assim como para placas de sinalização de trânsito e placas de
orientação aos motoristas;
Manter campanhas permanentes de educação para o trânsito e dar especial
atenção aos programas do Centro Infantil de Educação para o Trânsito.

CULTURA, ESPORTE E LAZER (CEL)
Estudo de viabilidade de Fusão das Secretarias municipais de Esporte e Lazer com a Ação
Cultural.
Dar prioridade absoluta a programas de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) que promovam a
inclusão social em bairros e comunidades carentes;
Estabelecer parcerias com entidades privadas no desenvolvimento de projetos de CEL;
Manter os espaços existentes e criar novos espaços públicos voltados a CEL em parceria
com associação de bairros;
Firmar parcerias com universidades e instituições voltadas à cultura, esporte e lazer
visando o desenvolvimento profissional nas áreas de CEL;

CULTURA



Manter e aperfeiçoar todas as atividades culturais que compreendem o
calendário cultural do município;
Fazer parcerias com o setor privado visando otimizar a utilização de espaços
como o Engenho Central, teatros, biblioteca e museus da nossa cidade.

ESPORTE




Apoiar as competições das diversas modalidades esportivas;
Manter e ampliar parcerias com Ligas Amadores de esporte;
Buscar parcerias para dar autossuficiência ao complexo do Barão de Serra Negra
e apoio ao XV de Piracicaba.

GESTÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E O FUNCIONALISMO


Estudo de viabilidade de Integração ou Fusão das Secretárias municipais de
Administração, Finanças e Transportes Internos;



Elaborar um programa com a participação dos servidores públicos, a ser utilizado
por todas as áreas da Prefeitura, para aumentar a eficiência dos serviços, o
pronto atendimento dos cidadãos e valorizar o funcionalismo com base nos
resultados;



Desenvolver um plano de aperfeiçoamento permanente dos quadros técnicos e
administrativos da Prefeitura e das autarquias, de acordo com as necessidades
de cada servidor e associadas às necessidades dos serviços públicos
Exigir total transparência das contas públicas e dos atos públicos, de fácil acesso
aos cidadãos;




Atuar para evitar o desvio de recursos públicos e punir severamente qualquer
ato de corrupção, mau uso ou desvio de finalidade na utilização de recursos
públicos;



Revisar contratos de longo prazo para verificar se atendem aos critérios da nova
gestão;



Criar o PROGRAMA CONECTAR para dispor de espaços públicos com acesso de
WIFI aos cidadãos;



Dispor de sistemas e de tecnologias necessárias não somente ao melhor
funcionamento dos serviços públicos, à democratização dos serviços disponíveis
à população, assim como à utilização dos cidadãos para o acesso a todo tipo de
informação, de comunicação com o Poder Público e de acesso aos serviços
públicos;



Elaborar e implantar o planejamento estratégico PIRA 25, de acordo com as
prioridades estabelecidas pela sociedade local;



Criação de uma estrutura de controle autônoma de CONTRATOS PÚBLICOS de
alto valor para dar transparência, controle e garantia de qualidade na prestação
de serviços com preços justos.

PLANO 25

EXPERIÊNCIA PARA UM
NOVO COMEÇO.
Faça, você também, parte deste novo projeto.

Luciano Almeida
Gabriel Ferrato

Piracicaba, 14 de novembro de 2020.

