PLANO 65
Programa de Governo

FRANCYS ALMEIDA
PRÉ CANDIDATO A PREFEITO

PLANO DE GOVERNO
Apresentamos a seguir o PLANO 65, elaborado com a participação da
sociedade, a contribuição de especialistas e, principalmente, com a experiência
adquirida pelos representantes do MOVIMENTO 65 nas áreas públicas e privadas
de nosso Município.
Esta nova forma de fazer política e gestão pública em Piracicaba, com ética,
transparência, eficiência, planejamento e, acima de tudo, com respeito ao Cidadão,
deverão reger a nova forma de se fazer gestão pública.

 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO – Principais Propostas
 Implantar uma nova estrutura organizacional que represente uma visão
integrada de gestão, juntando as atuais secretarias, autarquias, conselhos e
outros órgãos da administração;
 Priorizar o comércio local, quer seja na aquisição de merenda escolar, ou de
outros itens para seu funcionamento. Pretendemos buscar mecanismos legais
e transparentes, que dêem prioridade nas compras do município às empresas
instaladas em Piracicaba. Aqui geram empregos e recolhem impostos. Além
de dar mais transparência aos gastos públicos;
 "Rio de Ideias"- Propostas e projetos dos cidadãos interessados em contribuir
para solucionar problemas da nossa cidade;
 Estimular a organização de cooperativas de pequenos e médios produtores,
motivando-os ao investimento em culturas diversificadas, possibilitando a
ampliação do rendimento familiar. Desenvolveremos uma política que dê
oportunidade para que esses cidadãos possam fornecer seus insumos aos
órgãos municipais;
 Além disso, propomos:
 Diante das enormes dificuldades financeiras e no COMPROMISSO COM A
EDUCAÇÃO, o Salário do Prefeito e Secretários NÃO PODERÁ SER MAIOR
QUE O SALÁRIO MÍNIMO NECESSÁRIO PROPOSTO PELO DIEESE,
tendo como base o mês de JANEIRO de cada ano;
 Sugerir aos vereadores e comissionados da Câmara Municipal uma
reavaliação dos salários, diante da necessidade de investimentos em
EDUCAÇÃO E SAÚDE, propomos o teto de um SALÁRIO MÍNIMO
NECESSÁRIO PROPOSTO PELO DIEESE até o final de 2022;
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 Aproximar a administração pública da Sociedade através da criação de
SUBPREFEITURAS e/ou parcerias com Associações de Bairros
consolidadas;
 Modernizar e gerenciar a qualidade e efetividade de atendimento dos diversos
serviços públicos municipais prestados e colocados à disposição do cidadão.
Diminuição da Máquina Pública com Aumento da Eficiência Administrativa;
 Investir na formação e capacitação de servidores, respeitando e estimulando
todas as potencialidades dos funcionários, resignificando a condição de ser
servidor;
 Dar autonomia à CIPA, facilitando dispensa para esta atuar e autoridade para
realizar as vistorias;
 Implantar o programa Café da Manhã (que já é lei);
 FUNCIONALISMO PÚBLICO será uma prioridade, pois para o município bem
servir é necessário valorizar o servidor público municipal;
 ACABAR com as dificuldades criadas pela PREFEITURA DE PIRACICABA
no afastamento de profissionais da educação e servidores públicos em caso
de atestado médico, não devendo a perícia contrariar o atestado emitido pelo
próprio município quer seja em emergência ou atendimento de rotina;
 Os servidores públicos municipais não poderão receber menos do que o
salário mínimo NECESSÁRIO, proposto pelo DIEESE;
 As reposições anuais serão no mínimo compostas por INFLAÇÃO + 150,00;
 Cesta Básica será paga em Ticket, dando opção de escolha para o servidor.

 SAÚDE
A SAÚDE PÚBLICA de Piracicaba precisa ser enfrentada com muita seriedade.
Principal problema relatado pela população é o descaso, e ineficiência do
sistema, diante da necessidade de investimento no SUS. Então, propomos:

 Informatização EFETIVA de toda Rede Municipal de Saúde;
 O SUS PIRACICABANO (planejamento para um período de 10 anos);
 Construirá, em 04 anos, 3 hospitais municipais. Estes hospitais terão
ambiente e recepção confortáveis para garantir um atendimento humano e
decente;
 Centros de diagnósticos serão construídos em cada um destes hospitais,
todos eles com estrutura para atendimento e análise dos exames;
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 Construir 1 grande maternidade municipal para atender através de uma
estrutura que conte com quartos privativos, instalações equipadas para partos
de riscos, UTI neonatal e acompanhamento pós-parto do filho e da mãe;
 Planejar e construir ambulatórios de especialidades envolvendo as 8
principais especialidades: cardiologia, pneumologia, ortopedia, nefrologia,
reumatologia, gastroenterologia, endocrinologia e cirurgia. O SUS
Piracicabano garantirá que hospitais e ambulatórios de especialidade sejam
equipados para realizar exames complementares em tempo adequado,
diminuindo o atual tempo de espera por exames;
 Por uma Piracicaba com mais saúde;
 Mais consultas, medicamentos, exames e vagas hospitalares;
 Atendimento em saúde integral com serviços de fisioterapia, fonoaudiologia,
nutrição, odontologia, psicologia e terapia ocupacional;
 Prevenção das doenças ocupacionais (LER/DORT; intoxicações, etc);
 Instalações de saúde e educação em boas condições para atendimento mais
digno à população;
 Incentivo ao esporte para crianças e jovens nas escolas e centros esportivos;
 Atividades físicas orientadas para adultos em praças, parques e centros
esportivos;
 Estímulo às atividades artísticas e culturais em espaços públicos;
 Projeto "Seja Bem-vindo" - Caixa do recém-nascido (enxoval básico),
orientação para aleitamento materno e acompanhamento vacinal;
 Casa da Ativa Idade - Centro de Convivência do Idoso para atendimento
durante o dia (Um para cada 50.000 habitantes);
 Aumentar as unidades de AMAs (Atendimento Médico Ambulatorial) e UPAs
(Unidades de Pronto Atendimento);
 Ampliará os horários de funcionamento de todas as AMAs até as 22:00h;
 Definir que pelo menos uma AMA de cada região fique aberta 24 horas em
sistema de rodízio com as outras unidades;
 Construir mais unidades de UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para atingir a
proporção ideal da OMS (Organização Mundial de Saúde) de 1 UBS para
cada 20 mil habitantes;
 Buscar verbas federais para as UBS que atendem em regime de consultas
marcadas e as UPAS que atendem as urgências primárias. Essa medida
propiciará a redução da demanda dos Prontos Socorros que poderão servir
de retaguarda para as emergências mais graves atendidas nas UPAS;
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 Dobrar o número de leitos hospitalares públicos para que se atinja a
proporção próxima da ideal, que é de 2 leitos públicos para cada 1000
habitantes. Atualmente não temos uma idéia real e transparente dessa
situação;
 Ampliar o número de CAPS (Centro de Apoio Psicossocial);
 Implantar serviços odontológicos nas UBS e plantões de Emergência
Odontológica nos Prontos Socorros da Prefeitura;
 Implantar nas novas unidades criadas um modelo de gestão público/estatal
eficiente e de qualidade;
 Integrar as unidades de saúde do município através da total informatização do
setor para que qualquer unidade tenha acesso ao histórico de atendimentos e
diagnósticos anteriores desses pacientes. Aumentará, com isso, o controle
das autoridades sobre o funcionamento do sistema. Valorização e Formação
para os Profissionais de Saúde;
 Completar o quadro de profissionais das UBS, através de Concursos
Públicos, para otimizar o seu funcionamento com profissionais qualificados;
 Valorizar os servidores públicos da saúde através de aumento salarial,
investimento nos planos de carreira, formação continuada e realização de
concursos públicos;
 Incentivar a ampliação da formação de profissionais de saúde através da
criação de cursos técnicos de enfermagem nas regiões não centrais da
cidade;
 Realizar campanhas de comunicação para que médicos e profissionais de
saúde trabalhem nas regiões periféricas da cidade. Para os que optarem pelo
trabalho na periferia, deve-se promover incentivos. Melhoria da Gestão e
Ampliação das Verbas para a Saúde Municipal;
 Defender a modificação da Lei de Responsabilidade Fiscal nos artigos que
impõem as atuais limitações de gastos com Saúde Pública;
 Criar a Fundação Municipal de Saúde, ou adaptar a uma Autarquia Hospitalar
Municipal, para gerir com mais agilidade e eficiência as unidades de saúde
pública do município;
 Ampliar as verbas para o abastecimento das farmácias das UBS, aumentando
a variedade e a quantidade de remédios e insumos oferecidos pela prefeitura
para a população. A mudança do perfil epidemiológico da população
brasileira, com maior predomínio de doenças crônicas e degenerativas e o
aumento da expectativa de vida da população devido ao desenvolvimento
econômico e social do país, exigem maiores investimentos, diversificação e
quantidade de fármacos destinados ao tratamento dessas doenças crônicas,
como diabetes Mellitus e a Hipertensão Arterial.
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 Modernização do sistema de agendamento de Consultas, Exames e
procedimentos/internações;
 Modernizar e ampliar o Centro de Especialidades Odontológicas, construindo
um novo prédio para um atendimento de qualidade aos usuários do SUS;
 Modernizar as Unidades de Pronto Atendimento e desenvolver ações para
melhorar o atendimento da população;
 Implantar novas unidades do Programa de Saúde da Família e Centro de
Referência à Atenção Básica para ampliar o atendimento preventivo com
qualidade e diminuir a distância de deslocamento da população;
 Pensando exclusivamente nas crianças, implantar em Piracicaba o
Hospital Público Pediátrico, colocando em prática as tendências
mundiais em cuidados infantis;
 Modernizar e ampliar o Programa de Atendimento Domiciliar oferecida na
moradia do paciente e caracterizada por um conjunto de ações de promoção
à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, com garantia da
continuidade do cuidado e integrada à Rede de Atenção à Saúde;
 Buscar recursos e parcerias para ampliar de forma significativa a realização
de cirurgias de Média e Alta Complexidade;
 Criação da RESERVA MUNICIPAL DA SAÚDE, para ser utilizada em casos
de Calamidade Pública e ações emergenciais.

 EDUCAÇÃO
A EDUCAÇÃO PÚBLICA de Piracicaba conta com uma grande rede de escolas
que precisa de atenção efetiva. A educação é o presente, mas também é o
futuro de uma cidade, de um Estado, de um País. Por essa razão é que vamos
investir maciçamente na Educação Pública. Então, propomos:

 Utilização dos recursos do FUNDEB, os quais se aproximam de 200 milhões
anuais, na capacitação dos profissionais da educação, aplicando apenas os
60% para os salários, utilizando os 40% como a lei sugere, em investimentos
para a EDUCAÇÃO PÚBLICA;
 Até o final de 2023 termos todas as crianças em TEMPO INTEGRAL nas
escolas públicas municipais, revolucionando o ensino no município, dando
oportunidade igual para as MÃES TRABALHADORAS, quer formal ou
informalmente;
 Ampliar imediatamente o horário de unidades estratégicas para atender as
mães trabalhadoras;
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 Plano de Carreira dos Profissionais da Educação, com amplo debate e
ouvindo os profissionais da Educação;
 Diminuir as atribuições dos Orientadores de Alunos e Auxiliares de Ação
Educativa e equiparando na Referência Salarial 8-A aos moldes do Agente de
Saúde do Escolar e do Monitor de CEC;
 Não permitir salas com quantidade de crianças que dificulte a qualidade do
ensino, dando oportunidade as professoras e demais profissionais para
elaborar um PLANO DE AÇÃO para reduzir a lotação em salas, evitando
desgaste aos profissionais e eventuais acidentes;
 Montar um Conselho Permanente de REMOÇÃO, com a participação de
setores da Educação e Funcionalismo;
 Ações emergenciais para manutenções preventivas nas escolas públicas
municipais, com a participação da sociedade civil e empresas na reforma de
escolas;
 Diminuir o déficit de vagas em CRECHES ampliando a oferta de vagas em
tempo integral, estabelecendo prazo conforme a Lei para que todas as
crianças tenham vaga em tempo integral nas escolas;
 Criação de uma equipe de formação continuada para trabalhar diretamente
com os professores, capacitando os professores de maneira ampla de acordo
com a realidade das escolas e reduz o custo com a contratação de
palestrantes esporádicos que desconhecem a realidade do nosso ensino
público municipal;
 Será prioridade as crianças, projetos sociais para tirá-las das ruas. A melhor
forma de evitar que nossos filhos sejam cooptados pela marginalidade, é
mantê-los o maior tempo possível dentro das escolas e espaços públicos, sob
os cuidados de profissionais dignamente remunerados. Pretendemos
complementar a educação de nossas crianças com música, artes plásticas e
atividades esportivas.
 Uma equipe de manutenção do ambiente escolar preventiva e não corretiva
(que aparece apenas quando surgem problemas);
 Reconhecer o apoio/técnico-administrativo como suporte para fins de
recebimento do FUNDEB;
 Instituir o Programa Integrado de Acompanhamento Pedagógico
estabelecendo a política de melhoria contínua do aprendizado e do trabalho
do professor;
 Acabar com a progressão continuada no município, prática que impossibilita o
aprendizado do aluno, já que prioriza o avanço de etapas escolares mesmo
que o aluno não tenha aprendido;
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 Realizar atividades lúdicas de afirmação do conhecimento e exercício
cotidianamente como gincanas culturais, olimpíadas científicas, feiras de
ciências, etc;
 Promover os Jogos da Primavera e os Jogos para os estudantes “Eficientes
com Limitações”, com a participação de todas as escolas municipais, e que
terá campeonatos esportivos, apresentações musicais e teatrais, etc;
 Incluir a Educação Ambiental e o Teatro no currículo escolar, desenvolvendo
o conhecimento artístico através da música, verbalização, expressão corporal,
dança, artes plásticas, entre outros;
 Garantir a prática da Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da História
e Cultura Afro brasileiras;
 O desenvolvimento da Ciência e Tecnologia em nossa cidade é fundamental
para que tenhamos indústrias. Para isto é essencial que o município incentive
a formação de recursos humanos qualificados, aplicar e estimular à criação
de conhecimento destinado à solução de questões pertinentes à cidade;
 Piracicaba precisa ter em suas escolas laboratórios que incentivem o
aprendizado e o estudo da ciência, computação, entre outros. Para o
desenvolvimento de tecnologia, deve-se criar a Secretaria de Ciência e
Tecnologia, com o objetivo de fomentar a pesquisa, incentivar inovações
tecnológicas e estimular empresas de alta tecnologia em nossa cidade.
Formação de recursos humanos – Nível Básico;
 Atuar junto a Secretaria de Educação para equipar todas as escolas
municipais com laboratórios de física moderna e óptica, química, biologia,
matemática e computação. É fundamental que o sistema educacional
municipal funcione de forma que os estudantes tenham a possibilidade de
frequentar os quatro laboratórios. Uma formação científica profunda desde o
ensino fundamental, baseada em laboratórios e realização de experimentos
por parte dos alunos, deverá contribuir para a formação de um espírito crítico
na população;
 Nestes laboratórios, deve-se:
1. Expandir bibliotecas para todas as escolas municipais;
2. Sugerir que os estudantes façam experimentos utilizando transistores,
assim, produzindo circuitos lógicos, para que aprendam como funciona um
computador. Física Moderna, Óptica e matemática oferecem as bases
científicas de diversas tecnologias utilizadas e que participam da
economia atual;
3. Preparar o estudante para a manipulação genética de sistemas celulares,
dissecar organismos, etc., nos laboratórios de biologia;
4. Preparação os alunos para a programação de computadores, utilizando-o
como ferramenta nos laboratórios destinados a informática.
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 Será criada a Secretaria de Ciência e Tecnologia do município de Piracicaba,
que terá como objetivo fomentar através de ações específicas o aumento e o
desenvolvimento de indústrias na cidade e capacitação profissional;
 Estimular a instalação e formação de empresas de alta tecnologia no
município de Piracicaba. Isto, além de aumentar a capacidade produtiva de
nossas indústrias, promoverá vantagem competitiva para o setor;
 Criar incubadoras em todas as regiões abrangidas pelas subprefeituras,
apoiando novos projetos relacionados a tecnologia e desburocratizando os
serviços administrativos para o pequeno e médio empresário;
 Incentivar e apoiar as empresas nacionais para patentear idéias e invenções
através de apoio informativo, jurídico e informativo de centros de apoio
localizados nas incubadoras. É possível catalogar este material para consulta,
estimulando novas invenções, protegendo-as e, possivelmente, as vendendo;
 Fomentar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas a energia nuclear em
conjunto com o IPEN;
 Aumentar a freqüência das aulas de Educação física nas escolas, ocupando
os horários ociosos dos estudantes e diminuindo o índice de crianças nas
ruas. Além disto, isto melhora o desempenho escolar dos alunos e a sua
socialização;
 Inserir nas aulas de Educação Física modalidades esportivas diferenciadas,
como hóquei, entre outros. É importante ressaltar que a prática de atividades
físicas nas escolas diminuirá a obesidade entre as crianças e adolescentes de
nossa cidade, diminuindo o gasto em saúde pública;
 Exigir a construção de mais quadras poliesportivas nas escolas junto a
secretaria de Educação. Elas devem ser quadras poliesportivas em todas as
escolas com tamanho oficial e piso adequado para a prática de esportes
como futebol, basquete, handebol, vôlei e o desenvolvimento de outras
modalidades como hóquei, entre outros;
 Construção de academias públicas na cidade com atendimento profissional
especializado;
 Fomentar e apoiar projetos nas áreas de esporte e atividade física;
 Equipar e adequar todas as escolas municipais com espaços e equipamentos
que propiciem o aprendizado e o desenvolvimento pleno da capacidade dos
alunos, perfilando uma NOVA ESCOLA;
 Quadras poli esportivas em todas as escolas com tamanho oficial e piso
adequado para a prática de esportes como futebol, basquete, handebol, vôlei
e o desenvolvimento de outras modalidades como hóquei, entre outros;
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 Auditórios que comportem no mínimo 20% do total de alunos da escola,
propiciando a prática das Artes Cênicas através de estrutura adequada e
professores responsáveis para o ensino;
 Biblioteca, cdteca e dvdteca com materiais de qualidade em cada unidade de
ensino;
 Laboratórios de física, química, biologia e informática em cada escola,
ampliando e colocando em prática a teoria dada em sala de aula;
 Salas de enfermagem, atendimento com equipe multidisciplinares que conte
com pediatras, psicólogos, dentistas, fonoaudiólogos e assistentes sociais
nas escolas, proporcionando que equipes multidisciplinares da saúde façam
parte do acompanhamento e tratamento da saúde dos alunos e professores
no ambiente escolar;
 O cuidado com a saúde do aluno e dos professores da escola é de grande
importância para a melhoria do aprendizado e do rendimento escolar. O
atendimento e a avaliação psicológica dos professores, devido aos altos
índices de burnout e depressão, é importante para todo o ambiente escolar, já
que pode afetar diretamente a qualidade do ensino;
 Instalar câmeras de vídeo e monitoramento nas dependências internas e
externas de todas as escolas, aumentando a segurança das mesmas, sendo
que o monitoramento será centralizado por região em Gabinetes de Gestão
Integrada com a participação dos conselhos tutelares regionais e juizado de
menores, evitando que haja retaliação local sobre os professores ou diretores
por parte do crime organizado;
 Limite de alunos por sala de aula. Nos jardins de infância, para crianças de 0
à 3, no máximo 8 crianças por atendente. Caso as crianças tenham mais de
3, mas menos de 6 anos, as salas dos jardins de infância deverão ter 25
crianças para cada professor. Atualmente se pratica um limite maior de
crianças por professor que consideramos insuficiente e inadequado para
cuidar dos pequenos. O número de crianças por professora (ou professor)
deve possibilitar atenção, responsabilidade e interação com as crianças e
suas famílias;
 A composição dos grupos ou das turmas de crianças deve levar em conta
tanto a quantidade equilibrada de meninos e meninas como as características
de desenvolvimento das mesmas;
 Garantir que as crianças de mesma família, irmãos, freqüentem a mesma
unidade de educação, até o limite da faixa etária de atendimento dessa
unidade. Atualmente não se prioriza que irmãos possam estar juntos no
mesmo equipamento, o que pode dificultar a adaptação da criança na
unidade, uma vez que inicialmente todas as demais crianças lhe são
estranhas, distantes de seu ambiente familiar;
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 Agrava-se a isso, o fato da mãe ou responsável ter que se tensionar para
garantir levar as crianças para diferentes endereços, dificultando ainda mais a
condição dessa mulher estudar ou trabalhar adequadamente;
 Garantir que nessas unidades educacionais haja salas de música, salas de
educação artística, áreas de lazer, parque infantil, jardins, quadras de
esportes, salas de cinema e de leitura, enfermaria, consultório médico e
dentário;
 As crianças merecem ter sua formação integral garantida, com acesso às
condições para desenvolver seu corpo e sua mente de forma saudável,
criativa e coletiva, em ambientes limpos, claros e com alimentação saudável,
respeitando-se sua maturidade emocional e física. A educação infantil é um
direito humano e social de todas as crianças até seis ano de idade, sem
distinção de origem, cor da pele, nacionalidade, sexo, de deficiência física ou
mental, nível socioeconômico ou classe social;
 Criar o Fundo Municipal Soberano da Educação revertendo 2% dos
impostos municipais para investir em capacitação de professores, plano
de carreira e inclusão de pessoas de baixa renda e com deficiência em
Universidades Estaduais e Federais;
 As doações para o FUNDO MUNICIPAL SOBERANO DA EDUCAÇÃO
poderão ser feitas por empresas, através de autarquias e pela sociedade
civil, o incentivo que será dado a população exigir a nota fiscal, evitando
a sonegação, aumentando ainda mais os recursos do FUNDO, que em 04
anos será próximo de 160 milhões;
 Compromisso Público de reverter a integridade dos vencimentos como
Prefeito ao FUNDO MUNICIPAL SOBERANO DA EDUCAÇÃO,
incentivando a todos os demais cargos comissionados a colaborar
espontaneamente com o FUNDO até atingir os principais objetivos, a
saber, o PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS, TOTALIDADE DE
CRIANÇAS EM PERÍODO INTEGRAL e INFORMATIZAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DE TODA REDE PÚBLICA MUNICIPAL;
 Avaliar e propor o piso salarial R$ 6,3 mil aos professores da Rede
Municipal de Educação com 40 horas, até Agosto/2022, não podendo o
Professor receber menos de 50% do salário dos vereadores a partir de
Janeiro/2021;
 Aplicar de forma efetiva os recursos do Governo Federal e Estadual na
educação infantil e fundamental do Município, mostrando os resultados com
ampla transparência;
 Melhorar ainda mais a qualidade e acesso à Educação para atender a
TODOS, envolvendo aluno, educadores e familiares;
 Criação de cursos pré-vestibulares para alunos carentes em 4 áreas da
cidade para oportunizar a todos, com a participação de estudantes de
licenciatura de último ano para desenvolver a livre docência;
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 Feiras vocacionais para alunos do 1º ano de ensino médio, para que o aluno
direcione seu caminho a partir deste ciclo para a Educação profissional,
técnica, superior ou empreendedorismo;
 Modernizar a estrutura para o levantamento e sistematização de informações
e dados relacionados ao sistema da educação em Piracicaba com
transparência;
 Ampliar e incentivar os CONSELHOS DAS ESCOLAS, com incentivos fiscais
as empresas que investirem ou doarem recursos aos conselhos, os quais são
formados por pais, funcionários e professores com o objetivo efetivo de
administrar cada uma das escolas de Piracicaba com a devida autonomia;
 Aplicar e cumprir a Lei Brasileira de Inclusão para Educação no Município de
Piracicaba, fazendo diagnóstico sobre acessibilidade e mobilidade nas
unidades de ensino e atendendo as crianças com deficiência por meio da
Inclusão;

 CULTURA E TURISMO
A Cultura traz para a sociedade um conhecimento e uma riqueza sem igual. A
solução cultural é a melhor arma de que dispomos para combater os graves
problemas socioeconômicos de nossa cidade, pois a cultura interfere na
autoestima de maneira surpreendente, atribuindo valor, identidade, disciplina e
motivação para mudar. Já o Turismo é um importante transformador de
economias e sociedades, promovendo a inclusão social, gerando
oportunidades de emprego e renda. Então, propomos:
 Ampliação e modernização dos Centros Culturais nos bairros de Piracicaba,
oferecendo atividades e eventos diversos a família;
 Incentivar Feiras e Eventos nas Periferias, com investimento da Secretaria de
Cultura;
 Avaliação da possibilidade de mudar o atual teatro para o ENGENHO
CENTRAL, deixando o espaço para escoamento de água (Piscinão);
 Participação e valorização de diversas entidades culturais, dando pluralidade
a Cultura Local;
 Criar uma linha de ônibus específica aos fins de semana e feriados para as
regiões do Horto e de Tanquinho, muito importante para fomentar o turismo
natural e rural da cidade;
 Criação do CENTRO DE CONVENÇÕES DE PIRACICABA, atraindo eventos
de toda a região;
 Investir nas ações culturais de instituições religiosas, valorizando eventos
nacionalmente reconhecidos, como por exemplo o “VALENTES DE JOSUÉ”,
além de inúmeros outros de diversas instituições;
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 Incentivo as companhias de dança, grupos de teatro e associações culturais
para que, em parceria com o Poder Público, amplie o acesso e produção
cultural em Piracicaba;
 Descentralizar o Projeto Guri para que atenda os bairros mais carentes de
Piracicaba, dando oportunidade às crianças e jovens;
 Estimular as manifestações artísticas e culturais designadas como folclóricas:
cururu, cana verde, batuque, congada, etc;
 Criar um canal de TV Municipal para o desenvolvimento da arte, cultura e
educação no município;
 Regularizar e valorizar as rádios comunitárias;
 Criação de um estúdio onde a comunidade mais carente possa utilizar para
realizar seu trabalho, criação álbum e música e clipe;
 Valorizar projetos de Hip&Hop da cidade; visando o desenvolvimento
humano, a prefeitura vai apoiar e disponibilizar os espaços públicos, como
centros comunitários, escolas, varejões, etc. Exemplos como a Casa do Hip
Hop, onde as crianças e adolescentes encontram apoio e acolhimento para o
seu desenvolvimento físico e intelectual devem ser espalhados pelos quatro
cantos da cidade.
 Reformular e intensificar a divulgação do Calendário de Eventos do município
como forma de incrementar o turismo;
 Incentivar o turismo rural, de negócios e o regional por meio de Parcerias
Público Privado;
 Revitalizar, por meio de parcerias, os complexos turísticos de Piracicaba (Rua
do Porto, Parque do Mirante, Parque do Engenho Central).

 MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA
Mobilidade Urbana é um grande gargalo da nossa cidade. O transito intenso
dentro e fora dos horários de pico, ônibus lotados, de baixa qualidade e pouca
circulação e a péssima qualidade das vias públicas e da sua manutenção. Por
isso, precisamos rever a forma de gestão da nossa Mobilidade Urbana e Infraestrutura. Então, propomos:
 IMEDIATO rompimento de contrato com a empresa TUPI;
 Com participação da sociedade, revisar o Plano Diretor de Mobilidade
Urbana;
 Circuito Duas Rodas Caipira – Bicicletas - Exigirá que as empresas e os
órgãos públicos municipais destinem espaços adequados à guarda das
bicicletas (Bicicletário). Pesquisas mostram que o número de usuários
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aumentaria muito se as pessoas tivessem onde guardar em segurança a sua
bicicleta;
 Desenvolverá campanhas institucionais usando os espaços públicos como
terminais, postos de saúde, escolas e universidades para motivar a população
usar a bicicleta;
 Realizará campanhas publicitárias junto aos condutores de veículos
motorizados para que respeitem, protejam e dêem passagem aos condutores
de bicicleta;
 Ampliará e regulamentará o uso de bicicletas nas vias públicas;
 Aumentarão de forma significativa as ciclovias no perímetro urbano,
utilizando-se de vias já disponíveis e que ainda não possuem espaço para a
circulação das mesmas;
 Desenvolverá um sistema de sinalização e regulamentação para a
identificação do ciclista e sua bicicleta;
 Ampliará o sistema do CIRCUITO PIRA DUAS RODAS para mais locais na
cidade e milhares de bicicletas serão disponibilizadas em pontos da cidade.
Sistema similar aos de grandes centros no qual um morador pode pegar a
bicicleta em um ponto, se deslocar e entregá-la em qualquer outro ponto
dirigido pela prefeitura da cidade;
 Por meio de financiamentos e parcerias, executar Plano de Recuperação
Asfáltica nos bairros de Piracicaba;
 Criar por meio de parceiras Público-Privada e Financiamentos, o Plano de
Drenagem em Vias Públicas que hoje apresentam grandes problemas com
enchentes;
 Reavaliar o contrato com a empresa de Transporte Urbano de Piracicaba,
buscando novas alternativas;
 Por meio de parcerias, viabilizar o Veículo Leve sobre Trilho (VLT) ou
BRT (Bus Rapid Transit), os melhores modais para a mobilidade urbana
nas grandes cidades, ligando os extremos de nossa cidade, sendo
inicialmente o valor da passagem R$ 2,00 e não devendo passar de R$
3,00 até 2023.

RAPIDÃO CAIPIRA (IMPLANTAÇÃO ATÉ 2023)


Reorganizar todo o sistema de transporte público com base no conceito
de que quem deve circular é o usuário, com segurança, conforto,
agilidade e baixo custo;



O atual sistema de transporte de ônibus prioriza a pulverização do
número de linhas de forma benéfica para o empresário às custas de
inúmeros transtornos aos usuários;
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Não tem sistema estruturado e inteligente de linhas e controle
operacional, inviabilizando a vida de mais do trabalhador piracicabano;



A proposta é construir um novo sistema, o RAPIDÃO CAIPIRA (Rede
Ativa Planejada e Integrada De Ônibus), que transformará o atual
sistema de transporte urbano da cidade em uma rede ativa de
corredores com linhas exclusivas, como um metrô de superfície em VLP
(Veículo Leve sobre Pneus), ou BRT (Bus Rapid Transit);



Em cada corredor trafegará somente uma linha em traçados circulares e
radiais, que se cruzam e encontram em terminais e paradas inteligentes
de integração da rede, utilizando veículos bi ou tri articulados com
acessibilidade, tecnologia embarcada, informatizada e com controle
operacional centralizado, aumentando o fluxo de velocidade dos ônibus
de forma ágil e racional que serão alimentados de forma capilar por
ônibus menores, vans e ciclovias geridos pela Secretaria de Trânsito de
Piracicaba;

 HABITAÇÃO
Segundo o relatório de 2016 do Programa das Nações Unidas para os
Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT), existem 881 milhões de pessoas
vivendo em favelas nas cidades dos países em desenvolvimento, e se estima
que até 2025 é provável que outras 1,6 bilhão de pessoas precisem de moradia
adequada e acessível. Então, propomos:
 Em médio e longo prazo zerar o déficit habitacional do Município, com
incentivos a famílias de baixa renda para adquirir sua CASA PRÓPRIA;
 Regularização de loteamentos, Plano de Regularização Fundiária:
 Será criado o Conselho Público de Regularização de Terrenos Para a
Habitação Popular, com representantes de diversas secretarias para
aprovação e/ou adaptação de espaços para atender a demanda. O objetivo é
desburocratizar a regularização de terrenos em nossa cidade;
 O conselho deverá:
1. Criar um comitê municipal que atue com transparência, descentralizado e
trabalhe conjuntamente com os órgãos públicos para a aprovação de
projetos de habitacionais, envolvendo as concessionárias de água, luz,
gás e outras. Neste caminho, é necessário que a seja feita uma revisão
das áreas ambientais do nosso município e que a burocracia seja
diminuída através da revisão da forma de financiamento para as famílias;
2. Promover a regularização jurídica e social da terra, possibilitando a
escrituração das famílias que não possuem o documento necessário.
 Proibição de novos empreendimentos serem construídos sem no mínimo 01
(UMA) Escola Pública e 01 (UM) Posto de Saúde no raio de 2 km;
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 Avaliação de Impactos Ambientais na construção de novos Condomínios;
 Incentivar HORTAS COMUNITÁRIAS MUNICIPAIS, nas áreas institucionais
dos Condomínios, até a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA definir o
que será feito do local;
 Incentivos Fiscais para Condomínios que revitalizarem áreas de lazer e
massa asfáltica nas proximidades de seu empreendimento em um raio de 1
km;
 Isenção para Condomínios Populares da TAXA DE ESGOTO; tendo em vista
que os empreendimentos devem fazer a manutenção necessária a cada 06
(seis) meses;
 Estimular a Habitação de Interesse Social, voltada à população de baixa
renda que não possui acesso à moradia formal e nem condições para
contratar os serviços de profissionais ligados à construção civil;
 Reestruturar a Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional, tornando
a autarquia uma efetiva ferramenta para aquisição da casa própria, por meio
dos Programas Sociais do Governo do Estado e Governo Federal;
 Ampliar e fortalecer o Programa de Urbanização e Regularização Fundiária de
Núcleos Informais de Interesse Social (NIIS), através de recursos Municipais,
Estaduais e Federais.

 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Conviver em harmonia com a natureza é algo que tem sido muito valorizado na
atualidade e influencia até mesmo na economia do país. Então, propomos:
 Imediato rompimento com a empresa AMBIENTAL;
 O tratamento da água deve ser considerado como uma questão de saúde
pública. O tratamento dos esgotos, este monopólio privado, deve voltar a ser
controlado pelo Município;
 Adotaremos uma política de preservação e tratamento da água, com a
finalidade de reduzir os gastos da população;
 Para isso, pretendemos buscar soluções desenvolvidas por pesquisadores e
ambientalistas nacionais, visando implantá-las no município. Dessa forma,
acreditamos proporcionar solução para um dos problemas mais candentes da
atualidade: a escassez de água potável no planeta;
 PROJETO HORTA MUNICIPAL - Criação de hortas urbanas nos bairros, que
visem gerar empregos nas comunidades, aumentar a educação sócioambiental e encurtar a cadeia de distribuição de alimentos;
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 Investir na inovação e desenvolvimento tecnológico, buscando inserir com
qualidade a região de Piracicaba no cenário da revolução 4.0, desenvolvendo
a indústria, mas também a área rural e urbana;
 Reduzir o impacto que essa indústria 4.0 implementada na lógica do grande
Capital, criaria essa grande "massa de desajustados". Por isso ir além da
indústria, e buscar capacitação tecnológica para todos (as);
 EXECUÇÃO de todos os GRANDES DEVEDORES do SEMAE, revertendo
os fundos ao aprimoramento da rede e subsídio a famílias carentes;
 Reavaliar todos os contratos de parceria relacionados a ÁGUAS DO
MIRANTE;
 Reavaliar todos os contratos de parceria com a empresa AMBIENTAL,
acionando judicialmente quando necessário;
 Revisão do sistema de tarifas e controles de consumo de água e esgoto dos
imóveis de Piracicaba;
 Revitalizar o Rio Piracicaba;
 GRATUIDADE para famílias de baixa renda e em vulnerabilidade social;
 Reavaliar os termos da Parceria Público Privada do Lixo para a redução dos
custos da coleta e tratamento;
 Recuperar a mata ciliar dos cursos d’água no âmbito do município, em
parceria com proprietários de terras, empresas, ONGs, etc.;
 Repensar o funcionamento dos Eco pontos Municipais, podendo avaliar o
incentivo a cooperativas ou terceirização dos mesmos, com mais segurança,
controle e organização;
 Ampliar a recuperação de áreas verdes e nascentes no Município de
Piracicaba.

 SEGURANÇA PÚBLICA
A Constituição Federal de 1998 prevê como dever do Estado garantir
segurança pública aos seus cidadãos. No entanto, de acordo com a
Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o 9° país mais violento no
ranking mundial divulgado em 2018, pelo relatório anual da ONG. Então,
propomos:
 Criação da Secretaria de Segurança Pública;
 Valorizar e incentivar a estrutura da GUARDA MUNICIPAL, especializando
cada vez mais os profissionais com cursos específicos;
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 Investir na formação do efetivo da Guarda Civil, Os servidores públicos
municipais de segurança não poderá receber menos do que o salário
mínimo NECESSÁRIO, proposto pelo DIEESE;
 Revisar o Estatuto da Guarda Civil Municipal e adequá-lo à legislação federal,
de formar a estimular seus componentes e ampliar a segurança no município;
 Garantir o pagamento do Adicional de Periculosidade de 30% aos Guardas
Civis, garantindo assim o cumprimento da Lei Federal 12.740/2012.

 ESPORTE E LAZER
A Constituição de 1988 definiu o esporte como direito individual e, na sua
dimensão de lazer, como direito social. Esporte e Lazer são direitos porque
são necessidades humanas e, assim, devem incumbir o Estado a desenvolver
políticas públicas que garantam o acesso da população. Então, propomos:
 Avaliar e reorganizar as estruturas e complexos esportivos existentes no
Município de Piracicaba;
 Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais,
potencializando a descoberta de talentos, fortalecendo o desporto de base;
 Buscar parcerias para dar auto-suficiência ao complexo do Barão de Serra
Negra e apoio ao XV de Piracicaba;
 Fortalecer a parceria com Universidades e instituições voltadas a cultura,
esporte e lazer, promovendo a inclusão social em bairros e comunidades
carentes;

 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
 Busca do Pleno Emprego e incentivo ao Empreendedorismo, capacitando e
orientando quem tem aptidão e interesse em empreender;
 Articular com entes públicos e privados, nacionais ou estrangeiros, para a
promoção de oportunidades de negócios e de geração de emprego e renda;
 Atrair investimento novos investimentos e apoio às empresas instaladas no
município, proporcionando inclusive isenções nos primeiros anos;
 Apoio ao micro e pequeno empresário ampliando os incentivos para expansão
dos negócios e geração de emprego;
 Intensificar as políticas públicas de apoio à produção de hortifrutigranjeira;
 Consolidar os Distritos Industriais existentes para receber as empresas
instaladas em regiões urbanas em conflito de vizinhança.
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 DESENVOLVIMENTO RURAL
 Otimizar a aplicação da lei que possibilita que a receita de arrecadação do
Imposto Territorial Rural (ITR) permaneça integralmente no município;
 Intensificar a manutenção e melhorais das estradas rurais;
 Ampliar e melhorar a segurança das estradas rurais;
 Apoiar o pequeno produtor rural e sua família;
 Criação do projeto AGROPIRA valorizando o pequeno produtor rural.

 CONTROLE, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR
Fiscalização e Controle é extremamente importante para o bom andamento da
Gestão Pública. Dessa forma, a transparência das informações auxilia o Gestor
Público e a Sociedade. Então, propomos:
 Criação da Secretaria Municipal de Controle Geral - Será responsável pela
análise e acompanhamento de todos os compromissos assumidos pela
Administração do Município, no que se refere à regularidade da sua
execução; pela fiscalização dos demais órgãos integrantes da estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal e, também, pelo atendimento às
determinações dos Tribunais de Contas e outras instituições voltadas para o
controle da atuação governamental; Também compete a instauração e
instrução de procedimentos administrativos destinados à apuração de
responsabilidades de servidores, agentes políticos e demais pessoas físicas
ou jurídicas vinculadas, de qualquer forma, à execução de obra ou prestação
de serviço público; A atribuição de prestar informações, bem como de receber
e encaminhar as queixas e reclamações formuladas pela população, sobre
eventuais omissões ou deficiências na prestação dos serviços a cargo do
Município;
 Realizar reuniões públicas com associações, centros sociais e outras
organizações, com participação efetivas dos Conselhos Municipais, para que
apresentem propostas e solicitações para análise do Executivo;
 Reformular os sites e portais da Prefeitura de Piracicaba, suas secretarias e
autarquias, facilitando acesso e fiscalização do cidadão as informações do
Executivo;
 Fortalecer o Orçamento Participativo ampliando o debate e transparência das
informações.
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 INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Promover o protagonismo da pessoa com deficiência e sua efetiva
participação na sociedade é extremamente importante. Portanto, o Poder
Público deve ser referência na concepção e execução de políticas públicas em
prol da acessibilidade e dos direitos da pessoa com deficiência. Então,
propomos:

 Propor a criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência –
SMPED;
 Centro Especializado para Crianças Autistas, dando possibilidade da mãe
trabalhadora se manter no mercado de trabalho e se capacitar;
 Ampliar a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, por todos os
meios legais que se fizerem necessários;
 Fortalecer a implementação de políticas de interesse das pessoas com
deficiência;
 Promover e apoiar atividades que contribuam para a efetiva a inclusão
cultural, econômica social e política das pessoas com deficiência garantindo a
representação dessas pessoas, nas áreas de Saúde, Habitação, Transporte,
Educação e outras.

 INCLUSÃO SOCIAL
 Todos os cargos comissionados deverão contar com 50% de mulheres,
desde o mais alto escalão até os demais funcionários, sendo uma forma de
fazer justiça em virtude da maioria da população ser composta por mulheres;
 Combate as Drogas:
1. Criar um sistema de disque-denúncia municipal específico para o
combate ao tráfico. Este sistema estará acoplado aos de denúncia da
Polícia Civil;
2. Fazer campanhas publicitárias e oficinas para estimular a denúncia dos
pontos de venda da droga;
3. Fazer em convênio com o Estado um levantamento sobre a eficácia
apurando os resultados dos novos métodos de denúncia e combate.
4. Ressocialização, trabalhar em parceria com as instituições religiosas para
dar oportunidade de atender a usuários de drogas e moradores de rua,
com auxílio de especialistas e trazendo palavras de fé e ânimo para
mudar a vida dessas pessoas que momentaneamente passam por essa
situação;
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5. Construir um Centro de Reabilitação Municipal, em parceria com setores
privados e instituições, em busca de saídas para quem precisa de ajuda e
não tem oportunidade de mudar de vida;
6. Atuar junto aos poderes Estadual e Federal e Judiciário para iniciar um
debate em direção a uma mudança na estrutura carcerária em nosso
município;
7. Estimular, junto as outras esferas de poder, a criação de duas colônias
penais onde além do atendimento médico aos delinquentes adictos, eles
serão estimulados a fazer cursos profissionalizantes e a realizar trabalhos
no estilo de Colônias Penais. Hoje, o déficit de vagas em penitenciárias
em São Paulo é de 64 mil segundo as fontes oficiais. A superlotação das
cadeias somente prejudica a ressocialização dos delinquentes,
principalmente dos adictos;
8. Criar e exigir na cidade e seu entorno unidades produtivas industriais ao
lado de todas as penitenciários e centros de detenção provisórios para
socializar os detentos. Isto se deve ao fato de que a droga e sua
dependência são fatores de desestruturação social e atingem a condição
humana dos dependentes. Neste sentido, que o seu combate passa pela
socialização dos indivíduos atingidos por elas e que a terapia mais eficaz
é a que mais produz socialização, ou seja, a humanização através do
estímulo à produção, ao trabalho e à criatividade;
9. Atuar no sentido de que os pólos industriais sejam também centros que
forneçam trabalho aos presidiários e os recebam quando forem liberados.
Que a adequação profissional dos prisioneiros esteja sob orientação das
empresas beneficiadas com os pólos industriais e tecnológicos a serem
criados pelo poder público municipal. Além disto, exigir que o vínculo
empregatício seja assinado em carteira de trabalho para facilitar a
ressocialização do dependente preso.
 Criar a Coordenadoria da Igualdade Racial para propor, articular e executar
políticas públicas voltadas para a defesa dos direitos étnicos e raciais
seguindo três eixos: implementação do projeto "Educar para Igualdade",
promoção da igualdade racial e combate ao racismo e a discriminação;
 Mínimo de 30% dos cargos comissionados para afrodescendentes; em
todos os escalões do governo;
 Criar o Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBTI+ com
serviços e atendimento específicos para vítimas de discriminação e violência
com base na orientação sexual e/ou identidade de gênero, com programas de
capacitação e inclusão;
 Reativar a Coordenadoria da Juventude para articular, discutir, fomentar,
formular e implementar políticas públicas intersetoriais e diversas para
atender a juventude;
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 Construção da Casa da Mulher Piracicabana com serviços e atividades
para estímulo da autonomia da mulher e também voltada para a prevenção e
combate à violência contra as mulheres;
 Secretaria Municipal da Mulher; Haverá a Secretaria Municipal da Mulher,
com dotação orçamentária e com a responsabilidade de formular, coordenar e
articular as ações e políticas públicas que promovam a igualdade entre
mulheres e homens. A Secretaria da Mulher será um órgão vinculado ao
poder executivo e Incluirá a perspectiva da superação da desigualdade entre
homens e mulheres em todas as formulações das políticas públicas que
outras secretarias devem implementar. As ações da Secretaria serão
norteadas pela promoção da autonomia econômica e financeira das
mulheres, da equidade de gênero, raça e etnia nas relações de trabalho, de
políticas de ações afirmativas que reafirmem a condição das mulheres como
sujeitos sociais e políticos e do direito à vida na cidade com qualidade e
acesso a bens e serviços, entre outras. O desafio da Secretaria é de criar
mecanismos institucionais de defesa dos direitos da mulher onde todas
estejam representadas - mulheres índias, negras, idosas, jovens mulheres,
com deficiência, ciganas, profissionais do sexo, rurais, urbanas e alcançar
esses objetivos, garantir sua implementação, o acesso aos direitos sociais,
políticos, econômicos, culturais e ambientais para todas as mulheres. Cabe a
Secretaria da Mulher da cidade de São Paulo:
 Centros de Referência da Mulher em todas as regiões organizadas pelas
subprefeituras, com o objetivo de garantir a implementação do plano de
governo da condição feminina: integração e capacitação profissional e
educacional para os postos de trabalho da região; atendimento,
encaminhamento;
 Propor, coordenar e monitorar a execução de Políticas Públicas levando em
conta a condição feminina, em todas as esferas da administração pública. É
necessário que em cada órgão da administração pública da Prefeitura de São
Paulo exista a preocupação constante em atender as necessidades das
mulheres, visando sua emancipação enquanto cidadã, exercendo suas
capacidades;
 Viabilizar projetos de formação e qualificação profissional para as mulheres,
visando à inserção das mesmas no mercado formal de trabalho, buscando
desenvolvê-los diretamente, bem como através de parcerias que envolvam
órgãos do governo municipal, do governo estadual, governo federal,
instituições de ensino superior, empresas e organizações não
governamentais;
 É fundamental que haja contratação de mão de obra feminina nos núcleos
industriais que implantaremos nos bairros. Para tanto, será necessário
investimento em sua qualificação profissional;
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 Para que as mulheres que tem exercido profissões que são uma reprodução
do trabalho que já desenvolvem no âmbito do lar, dos serviços domésticos,
tenham oportunidade de se desenvolverem em outras áreas profissionais;
 Promover em parceria com as demais Secretarias Municipais cursos de
capacitação sobre os direitos e a condição feminina para os servidores e
servidoras. Os servidores e servidoras do município carecem de formação e
qualificação para exercer bem seu atendimento à população. Em especial, em
atenção às mulheres;
 Apoiar o município na construção de equipamentos sociais, para facilitar a
inserção e permanência das mulheres no mercado de trabalho formal,
prioritariamente no que diz respeito à garantia de construção e funcionamento
dos jardins de infância, escolas de educação infantil, garantindo formação de
qualidade para seus filhos;
 Bem como, a instalação lavanderias e restaurantes públicos comunitários.
Para que a mulher possa dar sua contribuição criativa e fundamental no
desenvolvimento e crescimento da cidade, será cada vez mais necessário
que o cuidado com a maternidade, com os cuidados e afazeres domésticos
sejam assumidos pela sociedade, pela prefeitura, para que ela possa ter
tempo de se dedicar à sua formação, qualificação e à ocupação das vagas de
trabalho que terá condições de disputar.
 Projeto Internet Para Todos: Onde todos os setores públicos, terminais
rodoviários, postos de saúde, varejões municipais e escolas, contarão com
internet de qualidade e gratuita.

 DEFESA DOS ANIMAIS
 Fortalecer o trabalho realizado pelo do Canil Municipal reconhecendo e
incentivando os funcionários e colaboradores;
 Ampliar o auxílio às entidades que trabalham na Defesa dos Animais em
nosso Município;
 Reconhecer e fortalecer o trabalho dos Protetores Independentes;
 Criação de uma central municipal de doação e acolhimento de animais de rua;
 Ampliar o trabalho de fiscalização de maus tratos em toda cidade.

É preciso adaptar Piracicaba a realidade que emerge e as inovações
necessárias, esse PLANO DE GOVERNO é apenas um norte para que
possamos seguir, no entanto, as adaptações necessárias podem e devem ser
feitas ao longo do tempo e sempre em busca de aprimorar o Serviço Público
Municipal.
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PLANO 65
Programa de Governo

FRANCYS ALMEIDA
PRÉ CANDIDATO A PREFEITO
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