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INTRODUÇÃO 

  

No poder municipal em Pirapora do Bom Jesus desde janeiro de 2014, temos 

buscado avançar em todas as frentes da administração pública: educação, 

saúde, esporte e lazer, cultura e turismo, infraestrutura são algumas das 

áreas onde conseguimos vitórias significativas, apesar de toda crise 

econômica que se abateu sobre o Brasil nos últimos anos. Tivemos que 

colocar as contas em ordem para poder retomar o significativo apoio dos 

governos estadual e federal, o que nos possibilitou realizar obras importantes 

para nossa população.  

 

Nosso plano é continuar avançando, com honestidade, transparência e, 

acima de tudo, com amor por nossa cidade. Apresentamos a seguir algumas 

de nossas próximas metas:  

 

SAÚDE ACOLHEDORA PARA TODOS  

Continuar sendo defensores da saúde pública como direito do cidadão;  

Nossa meta para a saúde é o acesso universal, igualitário e gratuito a todos 

os cidadãos, com ênfase também na prevenção, para uma melhor qualidade 

de vida de nossa população;  

A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela 

humanização do atendimento. Desde a recepção nas unidades básicas de 

saúde até o atendimento médico, o serviço continuará sendo aperfeiçoado e 

realizado com zelo e respeito ao cidadão de Pirapora do Bom Jesus.  

 

SEGURANÇA PUBLICA 

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS:  

 Ampliar equipes de atendimento do PSF (Programa de Saúde da 

Família).  

 Construir novo Pronto Atendimento /Pronto Socorro.  
 

 Manter, melhorar e ampliar atendimento de especialidades no AME.  

 
 Implantar especialidades: Cardiologia, Endocrinologia, Oftalmologia.  
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 Manter, melhorar e ampliar atendimento de Psicologia, Fisioterapia e 
Fonoaudiologia.  

 

 Melhorar e ampliar a frota de veículos e ambulâncias.  
 

 Implantar Atendimento Domiciliar.  
 Manter e melhorar/ampliar o fornecimento de consultas, 

medicamentos e exames.  

 

 Informatização em todas Unidades de Saúde.  

 

 Wi-fi livre  a todos os cidadãos  em todos os orgãos da municipalidade. 

 

 Ampliar mutirões de prevenção a Dengue, Zica e Chikungunya.  

 Implantar sistema de comunicação via SMS (mensagem de celular) 

com pacientes (agendamento de consultas, resultados de exames e 

outros serviços).  

 Implantar e aprimorar programas de qualidade no atendimento aos 

pacientes do município.  

 Buscar o atendimento em pediatria no Pronto Socorro todos os dias.  

 Adquirir novas vans para transporte de pacientes.  

 Adquirir novas ambulâncias.  

 Garantir para os pacientes os medicamentos de uso contínuo 

(hipertensão, diabetes entre outros).  

 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  

Continuaremos buscando a excelência nos serviços educacionais, apoio aos 

corpos docente e discente, criando novos espaços, melhorando os serviços de 

transporte de alunos, ampliando ainda mais a qualidade da merenda escolar, 

oferecendo mais vagas e investindo na melhoria organizacional das escolas.  

 

 Construção, através de Convênio com o Estado, de duas escolas 

estaduais para descompartilhar as Emefs Profa Nercy Amélia Marteline 

Daher e Renato Tonolli Brito Pedro.  
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 Construção da Emef Irmã Maria Nila Pontes no Parque Payol, para 

melhor atendimento aos alunos do Ensino Fundamental desta 

Unidade Escolar em área já adquirida pela prefeitura. Esta escola será 

construída nas proximidades da nova Creche do Bairro.  

 

 Adequação do prédio antigo da Emef Maria Nila Pontes, após sua 

construção no Parque Payol, para iniciar um Projeto Piloto de uma 

Escola de Tempo Integral para atender alunos do Ensino 

Fundamental.  

 

 Ampliação de espaços físicos em Unidades Escolares com 

disponibilidade de área para construção, como na Creche Padre 

Agostinho, EMEI Dom Alderico entre outras.  

 

 Manutenção e pequenos reparos em todas as Unidades Escolares do 

município durante todo o ano letivo.  

 

 Ampliação do horário de funcionamento das Creches Municipais, no 

período das 7 horas às 19 horas, para melhor atendimento das mães 

que trabalham e dependem de condução para retorno em sua 

residência.  

 

 Extensão gradativa de atendimento nas creches nos períodos de 

recesso e férias escolares para que as mães que trabalham neste 

período. Esta extensão não apresentará prejuízo aos gestores, 

professores e funcionários.  

 

 Reestruturação do organograma da Secretaria Municipal de Educação, 

com a orientação de um Núcleo Pedagógico, composto de professores 

especialistas, completando todas as disciplinas, com a finalidade de 

melhor atendimento e acompanhamento nas Unidades Escolares, 

promovendo também a formação continuada dos docentes.  
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 Manutenção da extensão da Etec no município, em parceria com o 

Centro Paula Souza, visando promover a qualificação técnica de 

nossos jovens.  

 

 Informatizar a Secretaria de Educação e as Unidades Escolares, 

conectando em rede e disponibilizando serviços e consultas de sua vida 

funcional a todos os professores e funcionários das Unidades 

Escolares, otimizando assim suas solicitações.  

 

 Dar continuidade à implantação gradativa de atendimento aos ciclos 

nas Unidades Escolares, a fim de garantir o vínculo do aluno e a 

melhoria de seu processo de ensino/aprendizagem, sem a necessidade 

de transferi-lo após o Ciclo I para outra Unidade Escolar da rede 

municipal. Visa também atender o aluno dentro de seu bairro.  

 

 Dar continuidade as alterações realizadas no Quadro Curricular da 

rede municipal, mantendo aulas de Psicomotricidade e Inicialização 

Musical na Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas) e no 1º Ano do 

Ensino Fundamental, visando a melhoria da alfabetização das 

crianças nesta faixa etária no futuro.  

 

 Manter o Programa Mais Educação nas escolas de Ensino 

Fundamental que fazem parte do projeto  PLANO  DIRETOR DO 

MUNICIPIO, promovendo aulas de reforço escolar e oficinas escolhidas 

de acordo com a realidade e necessidade de cada uma, no contra turno 

escolar.  

 

 Estender a parceria com a Secretaria de Esportes para implantação do 

judô em outras escolas da rede, como já está ocorrendo na Emef 

Renato Tonolli Brito Pedro, no contra turno das aulas. Estender 

também para outras escolas, aulas de Fitness para as mães de alunos 

nos bairros onde há demanda, no período noturno.  

 

 Investir na formação e qualificação dos profissionais da educação, 

buscando parcerias com a Diretoria de Ensino da região, outras 



6 
 

prefeituras, Universidades, Faculdades com polo no município, ONGs, 

Editoras.  

 

 Garantir como instrumento de pontuação no tempo de serviço dos 

docentes, todos os cursos com no mínimo 30 horas, Aperfeiçoamento, 

Extensão, Pós Graduação, Mestrado, Doutorado que cada um venha 

realizar, incentivando assim sua formação e capacitação.  

 

 Realizar de forma gradativa processo seletivo para escolha da equipe 

de gestão das escolas, nas funções de Diretor, Assistente e 

Coordenador, Pedagógico, seguindo critério de experiência para a 

função pretendida, com validade de um ano. Esta proposta visa dar 

oportunidade a todos os docentes da rede municipal, sem nepotismo 

ou apadrinhamento político.  

 

 Criação de um Centro de Atendimento aos alunos com necessidades 

de acompanhamento de profissional, como: Psicólogo, Fonoaudiólogo, 

Psicopedagogo e Terapeuta, nas dependências da EMEE Vereador Luiz 

Carlos Domingues, em pelo menos duas vezes por semana.  

 

 Continuar com o atendimento de uma merenda saudável e de 

qualidade, com acompanhamento da Nutricionista, com refeições 

balanceadas e que atendem às necessidades de nossos alunos.  

 

 Com a criação do Núcleo Pedagógico na Secretaria de Educação, 

elaborar e organizar com os profissionais de cada área, material 

didático em forma de apostila, pautado no Currículo Nacional, a fim de 

criar material de acordo com nossa necessidade, incluindo a História 

de nosso município.  

 

 Solicitar junto ao Departamento Jurídico, revisão e atualização do 

Estatuto do Funcionário Público para posterior discussão e aprovação 

do Novo Plano de Carreira dos Profissionais da Educação, através da 

minuta existente. A partir da aprovação, iniciar uma política salarial 

dentro das possibilidades do orçamento.  
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ESPORTE E LAZER  

 

 Expandir as atividades da Academia de Artes Marciais para a região do 

Parque Payol.  

 

 Reformar , revitalizar  IMPLANTAR  ESPORTES NAUTICOS E Piscina 

Municipal.   CEREP   ( CENTRO DE RECREAÇÃO DE PIRAPORA  ) 

 

 Ampliar a Escolinha de Esportes para a região do Parque Payol na nova 

Arena e Campo do Km 50, continuando a parceria com o SESI no 

programa Atletas do Futuro.  

 

 Instalar duas novas academias de ginástica ao ar livre no Campo do 

Km 50 e na Praça da Bíblia no Parque Payol. Se possível, também em 

dois outros bairros de Pirapora.  

 

 Realizar novos eventos em parceria com a APIPA – Associação de 

Parapente e Proteção Ambiental de Pirapora, como o Agita Pira, eventos 

Off Road,  Ciclismo Caboclo , trilhas  romeiros da fé entre outros.  

 

 Realizar eventos esportivos diversos em parceria com entidades e 

empresas esportivas como passeios e competições ciclísticas, corrida de 

montanha entre outros.  

 

INFRA-ESTRUTURA GERAL  

 Recapear ruas da região do Parque Payol, Bandeirantes, Itaquara Park 

e Green Hills.  

 

 Concretar e construir vielas na mesma região.  

 

 Asfaltar as ruas restantes como a Rua Bahia, Avenida Marginal, Ruas 

José Matias, Jamil Daher, Green Hills, Mamaia entre outras  murar 

lotes lindeiros e executar calcadas dos lotes lindeiros  no enterno da 
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cidade e separando a via garantindo maior segurança aos romeiros e 

transeuntes que visitam Pirapora anualmente.  

 

 Revitalizar e modificar a Praça dos Poderes Municipais com arquitetura 

histórica  Barroca e representativa da fundação Bandeirante .  

 

 Expansão da rede de distribuição de água para o Laranjeiras. Com 

revisão hídrica as necessidades dos habitantes daquela área  

municipal. 

 

 Asfaltar a Rua Novo Mimoto.  

 

 Asfaltar a antiga Travessa Floriano Peixoto, atual Rua Joaquim 

Antonio dos Santos (Joaquim Bravo).  

 

 Pavimentar a Avenida Cônego Henrique Van Kasteren, na Vila Nova. 

 

 Recapar diversas ruas do Bairro Vila Nova.  

 

 Recapar todo o Conjunto São Benedito.  

 

 Construir o Terminal  e abrigos dos pontos de Ônibus do Jardim Bom 

Jesus.  

 

 Recapar todas as ruas do Jardim Bom Jesus.  

 

 Construir a quadra de esportes e revisar toda infra  da Rua 4 no Jardim 

Bom Jesus, com a instalação de uma Praça Digital com wi-fi livre.  

 Pavimentar a Vila das Flores.  

 Concluir a Unidade da Saúde da Família do Jardim Bom Jesus.  

 

 Reurbanizar as praças do município.  

 

 Instalação de novas câmeras de monitoramento via rede de fibra ótica.  
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 Ampliar a rede de iluminação pública nos bairros Laranjeiras, Fundão 

e Estrada da Aparecidinha.  

 

 Implantação da coleta seletiva de lixo, incentivando ações e empresas 

de reciclagem.  

 

 Dar ênfase e criar   o posto municipal da Guarda mirim de Pirapora de 

apoio ao turista, como  Criar o  Grupo Bandeirantes  de Pirapora de 

escotismo em trabalho Social aos munícipes e visitantes com 

supervisão da PM  comando Militar do Estado de São Paulo, em  

sintonia ao Comando  da Secretaria de Segurança Municipal e Guarda 

civil Municipal. 

 

CULTURA E TURISMO  

 Concluir todo o processo para tornar Pirapora Município de Interesse 

Turístico o que possibilitará o investimento em diversas melhorias no 

setor.  

 

 Criação da Casa do artesão.  

 

 Instalação de Núcleo permanente de pesquisa histórica e tradição 

folclórica de Pirapora.  

 

 Criação de Pontos de Culturas, locais estratégicos por toda cidade, 

onde terão uma agenda com atividades diversificadas culturais.  

 

 Reativação do Conselho Municipal de Cultura.  

 

 Criação do Agente Cultural e Turístico para atendimento e 

monitoramento de visitantes em nosso município.  

 

 Instalação de Totens ilustrativos explicativos de pontos turísticos e 

festejos tradicionais.  
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 Fomentar o grupo Samba de Bumbo de Pirapora através da valorização 

de seus mestres.  

 

 Reestruturar a Casa do Samba para que, além de um ponto de 

encontro do samba Paulista, ela se torne um Museu do Samba de 

Pirapora.  

 

 Tornar o Samba de Bumbo de Pirapora e seus mestres um Patrimônio 

Imaterial de nossa Cidade.  

 

 Proporcionar atividades na Casa do Samba voltadas ao Lazer 

(Apresentações de Grupos), à educação (Vivência dos mestres de 

Samba e seus discípulo) e cultural (Encontro de tradições).  

 

 Criação da Banda Marcial de Pirapora, resgatando as tradições.  

 

 Criar um calendário Literário nas Bibliotecas, onde acontecerão 

encontros com escritores, ilustradores, contadores de histórias e 

outros.  

 

 Criar um programa de incentivo a leitura, onde teremos pontos que 

poderão ser revertidos em peças teatrais, exposições, concertos, 

musicais e outros.  

 

 Criar a Agenda Cultural da Casa da Cultura (apresentações de teatro, 

cinema, standups, concertos, etc.).  

 

 Implantação Projeto - Cinema na Praça  grátis .  

 

 Implantação de um Núcleo Musical/Cultural junto a Arena paiol.  

 

 Apoiar as oficinas culturais e implantar novas como cinema, fotografia, 

dança, Hip Hop, culinária típica, instrumentos musicais.  

 



11 
 

 Criar um programa de incentivo cultural para as doceiras, artesões e 

grupos folclóricos do municipio.  

 

 Implantação do Programa Cultura da Paz. Em conjunto com as igrejas  

 

 Criação do coral do Servidor Público.  

 

 Criação do Festival da Cultura Popular de Pirapora do Bom Jesus.  

 

 Criar a Semana da Bíblia.  

 

 Recuperar e ampliar os equipamentos culturais da cidade de Pirapora 

do Bom Jesus. Restauro do coreto na praça principal e Payol 

 

 Criar o Portal da Cultura e Turismo para acesso digital aos bens 

culturais, incluindo filmes, música, livros, bibliotecas, museus, 

arquivos públicos e históricos  todo acervo da  memória da cidade.  

 

 Criar concurso literário. Causos populares da terra.  

 

 Criar programa de circulação das artes emergentes (arte urbana, hip-

hop, arte digital, design  gráficos ).  

 

 Apoiar as festas religiosas tradicionais: AVIVA, Semana Santa, Corpus 

Christi, mês do Sr. Bom Jesus, Natal da fé Viva, Halleluia.  

 

 Efetivar o calendário Cultural e realizar uma ação eficaz de divulgação 

regional e estadual junto a secretaria de estado.  

 

 Apoiar a implantação da Marcha para Jesus.  

 

 Calendário de apresentações no Coreto durante todo o ano.  

 

 Implantação de estratégias com atividades culturais e turísticas, para 

os meses de menor fluxo.  
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 Programa de incentivo ao turista para o consumo no comercio local.  

 

 Implantação do Festival Gastronômico de Pirapora do Bom Jesus.  

  

 Criar o núcleo de cabeções, onde faremos oficinas e vivências e outras 

atividades relacionadas a esta tradição piraporense  

 

 Festival de talentos (música, teatro, dança, canto, artes plásticas, 

literatura e outras expressões culturais).  

 

 Reestruturação e melhorias dos banheiros Públicos.  

 

 Criação de uma marca para identificar o artesanato local.  

 

 Implantação de lixeiras e coleta estratégica para os comerciante.  

 

 Programa de acompanhamento na permanência das Romarias em 

nossa cidade com o apoio da diretoria das Romarias.  

 

 Implantação de Portais nas entradas da cidade Monitorada.  

 

 Implantação do Guarda Patrimonial de ronda .  

 

 Implantar Programa de Marketing Turístico, voltado ao religioso, 

educacional, aventura e ecológico.  

 

 Implantação do Projeto Intercâmbio Cultural e Turístico.  

 

 Implantar Programa de capacitação e orientação aos Comerciantes e 

ambulantes.  

 

 Desenvolver junto a Secretaria Municipal de educação o programa de 

educação patrimonial.  
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 Implantação da Virada cultural de Pirapora .   

 

 Implantar programa de incentivo/ retorno ao turista que visita nossa   

cidade.  

 

 Criação do Programa Visita Dirigida em nossa cidade.  

 

 Criação e implantação da Cartilha do Bom Romeiro.  

 

 Criação da Semana do Romeiro/Turista, onde acontecerão 

atividades e ações envolvendo as Romarias e turistas de nossa 

cidade.  

 

 

PLANOS GERAIS  

 

 Ampliar o efetivo da Guarda Civil  e mirim Municipal.  

 

 Instalar novos pontos de parada de viatura em todos os bairros  

 

 Reformular o transporte escolar.  

 

 Castrar 400 animais  ( câes ) por ano.  

 

 Implantação do telefone 0800 para atendimento a população.  

 

 Qualificar e treinar o funcionalismo público.  

 

 Incentivar a criação da Associação Comercial de Pirapora.  

 

 Criação do CONSEG PAYOL 

 

 Fornecer uniformes escolares através da oficina de corte e 

costura da  secretaria Municipal  de desenvolvimento econômico 

e promoção social de Pirapora .  



14 
 

 

 Buscar e  implantar  novas empresas no município, para ampliar 

a arrecadação e geração de novos empregos. Dando inclusive a 

oportunidade ao comercio ambulante  trabalho informal 

organizado  e proporcionando  aos munícipes devidamente 

treinados nas oficinas da Prefeitura com certificações diversas e  

com cadastro ÚNICO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL 

MUNICIPAL  registrado participativo  o que contribuíra de forma 

fundamental  a geração do  emprego e Renda bem como  uma 

forma de  geração de impostos aos cofres públicos do Municipio 

alavancando o princípio de melhorias e retornos aos 

investimentos aos munícipes em programas da frente social de 

inclusão do cidadão. 

 

 Criação de uma política de gestão participativa do comércio local 

e ambulantes com cadastramento e uniformização.  

 

 Criação de uma política de gestão participativa da Segurança 

Publica.  

 

 Criação de uma política de gestão participativa  de Obras e 

Serviços. 

 

 Criação de uma política de gestão participativa na câmara dos 

vereadores.  

 

 Criação de uma política de gestão participativa do Fiscal de Rua 

e Vizinhança Obras , Serviços , Saúde  e  Segurança pública 

 

 Criação do CONSEG   Municipal  dos   Bairros. 
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PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Número 20 – 

Diretório Municipal de Pirapora do Bom Jesus – SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALVAO & 

DE CASTRO  

PREFEITO  E VICE   PARA GOVERNAR COM 

 

AMOR TRABALHO SAUDE E JUSTIÇA 

 



16 
 

GALVAO – CANDIDATO A PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS – SP     

e VICE  JAIME J. DE CASTRO  

2020 

Todos os direitos autorais reservados jjc. 

 

2020  UM LIDER MUNICIPAL.  
 
Dia desses me perguntaram sobre as características que busco em um PREFEITO.  

Começo a pensar nisso e lembro-me de tudo o que tem acontecido no país nestes últimos 

anos. A quantidade de brasileiros que se manifestaram empunhando diversas bandeiras e 

desejos de mudança, em todos os setores da sociedade. 

  

O Brasil mudou, e vamos ter uma noção do país que se projeta já nas próximas eleições. 

Felizmente, a apatia da maior parte dos brasileiros chegou ao fim e nos demos conta de que 

nós devemos construir o país que queremos.  

 

Agora, no momento em que muitos bradam contra a corrupção  A FALTA DA PRESENÇA 

DOS GESTORES DA SAÚDE  e o oportunismo (e não há como discordar desse coro já  

Roco ), precisamos escolher, dentre outros cargos, a pessoa que vai governar o nosso  

município  nos próximos quatro anos. 

 

A corrupção – em todas as suas variações  - foi uma das palavras mais ouvidas dos últimos 

anos em nosso meio no município . Porém, quando busco as palavras que podem guiar meu 

pensamento sobre o representante que desejo, palavras fortes e positivas me vem à mente. 

Uma delas é a empatia.  

 

Quando há empatia, não há espaço para corrupção. 

 

O dicionário define a palavra empatia como a “habilidade de imaginar-se no lugar de 

outra pessoa”.  

 

É fato que São Paulo  é um estado rico de  interior complexo, e não é possível governá-lo 

só com boa vontade.  

 

Porém, mais do que um simples gestor, nesse momento de turbulência e incertezas, 

precisamos de um  líder.    E o líder não apenas administro, ele também  têm que inspirar  

cada cidadão nos seus atos por que não influenciar o seu caráter. 



17 
 

 

 

Para ser fonte de inspiração nessa lida , é preciso estar perto, conhecer as necessidades de 

cada grupo de pessoas, conhecer os desejos e sonhos da população e mais, saber sobre 

coisas que as pessoas precisam e nem se dão conta.  

 

O ¨ Estar a frente ¨.  Esse é o líder que eu quero.  

 

Alguém que sabe que o  que é baixo orçamento para algumas áreas , é um desafio e não 

uma desculpa.  

 

Se não é possível fazer tudo, é preciso fazer algo. 

 

As grandes promessas são desnecessárias.  

 

A maior parte das pessoas sabe de cor da situação econômica do país.  

 

O líder não promete o impossível, ele aponta o que é possível e trabalha por isso.  

 

A Transparência também é uma boa palavra, ela demonstra que o Prefeito não subestima o 

conhecimento daqueles a quem busca liderar. 

 

Talvez, não seja possível mudar tudo, mas ainda que as mudanças pareçam pequenas 

agora,           aos poucos         o futuro chegará.  

 

Acredito que o que falta para a maior parte dos representantes eleitos no Brasil de meu Deus  

é compromisso. E quando digo isso, vou além do compromisso com as propostas e com 

aqueles que me   elegerão em 2020.  

 

O Prefeito eleito não governa apenas para os que o escolheram.  Ele lidera um Municipio o 

inteiro. 

 

E este é o grande desafio: um Prefeito é  feito para todos.  

 

Se a indústria e o setor agrário precisam ser fortalecidos para aquecer a economia, os 

profissionais liberais, os trabalhadores e os pequenos produtores precisam de incentivo.  
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Se as medidas de segurança pública são urgentes, os professores e alunos das escolas 

públicas precisam ter a oportunidade , por meio da educação, construir o futuro que 

queremos e desejamos.  

 

Ainda que exista a necessidade de responsabilidade fiscal, o acesso à saúde é um direito 

de todos. 

 

O desafio não é pequeno. Mais do que um representante que faça um bom governo em 

quatro anos, o que quero é um líder que deixe um legado para o futuro, o início do que 

podemos ser – e podemos ser muito se estivermos unidos ao proposito.  

 

Um Dia me pergutaram na rua  -  O que busco em um  Prefeito ?  

 

Não creio que o que eu desejo seja diferente do que querem todos os  Piraporanos .  

 

Porque no final das contas, quando olhamos para as demandas pessoais com as quais 

temos que lidar todos os dias, o nosso desejo se resume em uma única palavra 

esperança. Justiça. 

 

Por tanto ;  Mais que um plano de governo, eu tenho um projeto de futuro 

 
Novas oportunidades, nova visão  Geo política, novo jeito de trabalhar, novas tecnologias, 
novos modelos de gestão, novas ferramentas.  
 
É assim que se faz um governo verdadeiramente inovador.    E é assim que faremos um 
novo município de pirapora. 
 
Uma Pirapora que orgulha seu povo é  será uma Pirapora em que o Prefeito  assume o 
seu protagonismo transformador, que levanta a bandeira da coletividade, que respeita o 
dinheiro público e, principalmente, que oferece serviços de qualidade aos seus cidadãos.  
 
Para isso, saúde, educação, segurança, infraestrutura e inovação serão os nossos eixos 
de governo. São os alicerces em que acreditamos para uma Pirapora  mais  forte, 
competitiva, justa e feliz. 
 
Esse é o Prefeito  que vai fazer a diferença e vai virar referência para o Brasil. E para fazer 
a diferença é preciso fazer diferente.     Então, faremos diferente na gestão, planejando a 
médio e longo prazo, facilitando a vida de quem quer empreender, apoiando quem quer 
crescer.  
 
Acreditamos que um governo só é bom quando vira motor de crescimento. 
Quando descomplica.  Quando desburocratiza.  Quando trabalha para as pessoas e não 
para o interesse de poucos   ou próprio  de familiares  e apaziguados . 
 
E para trabalhar para as pessoas é preciso estar ao lado delas.  
 
Essa será mais uma marca desse governo: o diálogo.  
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Afinal, construímos esse plano ouvindo todo o Municipio  e seguiremos assim.  
 
Porque só lado a lado com o povo é possível criar políticas públicas realmente eficientes.  
 
Só ouvindo as pessoas sem distinção social  é possível estabelecer políticas sustentáveis.  
 
Só com as pessoas ao nosso lado é possível mudar a cultura e fazer uma transformação 
política, econômica e social profunda. 
 
Sabemos também, que essa mudança precisa acontecer de dentro para fora.  
 
Como digo desbastar a pedra bruta. 
 
Se o governo pretende ser um vetor de transformação, ele mesmo precisa começar dando 
o exemplo.  
 
E Como?  
 
Revendo e cortando os privilégios, abusos e regalias públicas.  
 
Porque acreditamos que o dinheiro público é do povo, é para fazer política pública e não 
para atender quem está no poder...  
 
Não é justo... usá-lo de outra forma.  
 
Esse será o maior marco, o compromisso e exemplo dessa gestão: dinheiro público 
servindo ao cidadão. Sem exceções , Sem Mi, mi, mi de vereador  e apaziguados doa a 
quem doer. 
 
Sim, estamos propondo uma nova visão de  Municipo . ,  Municipio este que trabalha para 
todos, sem excluídos e  nem privilegiados.  
 
Um Municipio  moderno.  
 
Um   Municipio que respeita os funcionários públicos, que valoriza seus professores, que 
dá condições dignas de trabalho aos seus colaboradores , que cuida do presente e investe 
no futuro. 
 
Queremos construir um Municipio forte, que caminha de mãos dadas com políticas sérias e 
transparentes de parcerias honestas .  
 
Vamos cortar os excessos, rever  todos os processos e eliminar os atrasos e banir a 
corrupção em todos os níveis.  
 
O  Municipio tem de funcionar como uma engrenagem perfeita, sem desperdícios nem 
prejuízos. 
 
Conhecemos o mercado Nacional a situação do Estado e do Município, as previsões e as 
dificuldades. 
 
Sabemos onde estamos pisando.  
 
Criamos esse plano sem fantasias e pirotequinias eleitoreiras ,  porém com objetivos 
possíveis de serem realizados com apoio da população,  comercio e da indústria da nossa 
cidade .  
 
Sem megalomanias, mas com metas  ousadas.   Sem achismos, mas com pesquisas, 
cálculos, projeções e seriedade  na coisa publica  
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Tudo  o que acabo de ler  e transmitir é possível basta competência e vontade .  
 
 
É como projetamos uma nova Pirapora da fé e com fé e muito trabalho   .  
 
É como construiremos uma nova história.  Um novo Descobrimento  
 
Porque chegou a hora  Pirapora do Bom Jesus de inovar-mos , de crescer-mos , de 
investir-mos , de acreditar-mos . 
 
Chegou a hora de mudar-mos,  Dar-mos   O PULO DO PEIXE. 
 
Com as bênçãos de  Nosso Senhor do Pirapora do Bom Jesus.  
 
Assim Seja. 
 


