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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta as linhas gerais da proposta que queremos 
discutir com a comunidade piraporana que, ao longo da campanha, com 
a participação de técnicos especialistas das diversas áreas da 
administração pública, serão chamados para construir conosco um Plano 
de Governo por uma cidade mais humana, desenvolvida e sustentável. 

Não podemos deixar de enxergar uma sociedade mudada com a 
pandemia da Covid-19, que necessitará de medidas diferenciadas para 
a condução da retomada da economia e de serviços necessários à 
qualidade devida da nossa população.  

Acreditamos que, do poder público à sociedade civil organizada, das mais 
diversas estruturas públicas até o cidadão mais comum, todos devem ter 
espaço e voz nas tomadas de decisão dos rumos de nossa cidade. Temos 
certeza que toda essa interação deve ser permeada por um sentimento 
comum: o de encontrarmos respostas definitivas de curto, médio e longo 
prazo às mais diversas demandas que se impõem na busca de um futuro 
de qualidade para as próximas gerações. 

Assim, o que nos orienta majoritariamente é debater questões que 
envolvam, entre outras, projetos e investimentos em infraestrutura, 
desenvolvimento econômico com foco na geração de emprego e renda, 
crescimento sustentável aliado à preservação ambiental, mobilidade 
urbana como melhoria da qualidade de vida, saúde, educação formadora, 
seja acadêmica, técnica ou profissionalizante, segurança pública como 
garantia de bem estar e assistência social integradora. 

Portanto, trata-se de um documento preliminar que procura atender as 
exigências legais da Justiça Eleitoral, para o registro de nossa 
candidatura à Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus, o qual será 
utilizado como referência nos debates e nas reuniões com a população 
de nossa cidade e com as suas entidades representativas, para a nossa 
trajetória rumo a Administração Municipal nas eleições de 15 de 
novembro de 2020. 
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ANDRÉA BUENO 

 

INTRODUÇÃO 

 
 

Os princípios que norteiam a Administração Pública estão definidos em 
nossa Carta Magna: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade 
e eficiência. São esses os valores essenciais, que devem nortear o dia a 
dia de gestores e servidores públicos. Mas, uma gestão de qualidade e 
de resultados exige mais: organização, percepção e humildade para ouvir 
sugestões por vezes simples, mas que podem resultar na solução de 
problemas complexos. 

A administração pública eficaz e eficiente passa pela diminuição efetiva 
da burocratização, profissionalização e modernização da gestão de 
recursos materiais e humanos. Almeja-se a busca incessante de um 
Estado produtivo pleno, onde os recursos públicos sejam aplicados com 
transparência e racionalidade. 

Por isso, faz-se necessária uma gestão atualizada, planejada e 
coordenada por uma equipe coesa, tecnicamente preparada e 
conhecedora das informações relevantes para enfrentar os desafios do 
cotidiano da cidade. 

Entendemos que a administração municipal necessariamente tem que 
trabalhar com dois horizontes: 

1 - Manter em nível adequado os serviços de rotina prestados à 
população; 

2 - Preparar o futuro da cidade, buscando uma melhor qualidade de vida 
e a preservação do meio ambiente. 

Uma boa administração não pode abrir mão de um bom planejamento, e 
esse por sua vez, requer um diagnóstico realista. Cada vez mais, a 
sociedade se organiza em busca de melhores condições de vida e da 
verdadeira cidadania. Garantir a participação da população na definição 
de prioridades e na consolidação de um orçamento integrado e 
participativo torna-se uma das melhores formas de assegurar a 
construção do futuro desejado para o município onde vivemos. 
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Na elaboração deste Programa de Governo, considerando os aspectos 
supracitados, a Prefeitura manterá os serviços nas áreas de atuação 
(saúde, educação, segurança, transporte coletivo, manutenção de ruas, 
praças e patrimônios públicos, buscando aperfeiçoar aqueles que estão 
deficientes em qualidade ou quantidade). Paralelamente irá promover a 
discussão com a sociedade das diretrizes para o desenvolvimento 
sustentável do município buscando sempre a melhoria da qualidade de 
vida da população piraporana. 

 
 

 
Diretrizes da Administração 

Acreditamos que a razão básica de atuação de qualquer administração 
pública, deve ser a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com 
atendimento adequado das necessidades básicas e respeito à dignidade 
da população e ao dinheiro público. Decorre desta crença, o 
reconhecimento da importância de atuar no sentido de diminuir ou 
eliminar as desigualdades entre cidadãos e entre regiões. Esta é a diretriz 
básica considerada na elaboração deste Plano de Governo. 

Outro de nossos pilares fundamentais é a adoção do desenvolvimento 
sustentável para o município de Pirapora do Bom Jesus. É fundamental 
que os recursos naturais do município sejam colocados a serviço da 
criação de oportunidades de emprego e renda, dentro de uma perspectiva 
de preservação ambiental. 

A eficiência da administração municipal será implementada com a 
utilização de recursos adequados de tecnologia da informação, visando à 
redução os gastos e agilizando os serviços publicos oferecidos 
administração governamental. Assim todas as unidades organizacionais 
da Prefeitura Municipal deverão dispor de recursos tecnológicos, para 
otimizar a tramitação dos processos, e garantir maior transparência e 
agilidade no atendimento ao público. 
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Missão: 

“Promover programas, projetos e serviços públicos de qualidade, 
visando o desenvolvimento social, cultural e econômico do Município, 
visando à valorização do ser humano e sua harmonia com o meio 
ambiente, visando à qualidade de vida da comunidade piraporana.” 

Visão: 

“Ser uma gestão que busca a sustentabilidade do Município, a 
excelência na prestação de serviços à comunidade e a valorização do 
ser humano em um governo participativo”. 

Valores: 

“Ética; Inclusão; Participação; Responsabilidade; Valorização do Ser 
Humano; Cuidado com o Meio Ambiente.” 

 
 
 
 
 

 

1. SAÚDE 

Nosso objetivo é buscar uma gestão pública integrada e efetiva, que 
concretize mudanças na vida da população, com políticas de 
modernização administrativa que garantam qualidade, agilidade e 
eficiência no atendimento ao público, valorizando os servidores e 
colocando o cidadão como foco de toda ação realizada na área da saúde. 

Nossas propostas de melhorias para a área de Saúde foram divididas em 
três pilares fundamentais: 

I - Ampliação dos serviços de atenção primária à saúde: 

➢ Fortalecer o programa ESF - Estratégia de Saúde da Família 
como importante modelo de atenção à saúde em Pirapora do 
Bom Jesus, sobretudo nos bairros de maior vulnerabilidade; 

➢ Ampliar e melhorar o atendimento nas UBSs – Unidades 
Básicas de Saúde; ampliando o numero de médicos 
plantonistas especialidade em pediatria e ginecologia. 
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➢ Construir uma UBS-Unidade Básica de Saúde no bairro Parque 
Paiol, com horário de funcionamento 24 horas. 

 
➢ Criar o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e desenvolver 

e implantar programas de prevenção e tratamento da 
dependência química e alcoólica, bem como orientação e 
acompanhamento familiar, em grupos de apoio; 

 

 
II – Ampliação do atendimento de especialidades: 

➢ Criar o atendimento de cardiologia no município; 

➢ Ampliar as especialidades médicas oferecidas à população; 

➢ Ampliar o atendimento de saúde bucal nas unidades de saúde 

➢ Criar centro cirúrgico para pequenas cirurgias. 

➢ Criar atendimento móvel de fisioterapia, fonoaudiologia e psiquiatria 
para pacientes pós-Covid. 

III – Reestruturação do atendimento de urgência e emergência: 

➢ Readequar e melhorar o atendimento prestado pelo Pronto 
Socorro Municipal; 

➢ Equipar unidades com respiradores e monitores; 

➢ Melhorar e ampliar o Serviço Móvel de Atendimento de 
Urgência – SAMU; 

➢ Contratar laboratórios para agilizar resultados de exames. 

IV- Unidade de Vigilância de Zoonoses 

 
Visando o trabalho preventivo, curativo e de conscientização ao 
trato com os animais: 

 
➢ Criar o Conselho Municipal de Proteção Animal; 
➢ Criar protocolo de atendimento aos casos de abandono, maus 
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tratos e doenças; 
➢ Promover parcerias com Ongs Municipais e Regionais, para 

realizar eventos para adoção de animais; 
➢ Promover campanhas de conscientização sobre os cuidados e 

respeito aos animais; 
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2. EDUCAÇÃO 

O sistema de educação como principal construtor do futuro de nossa 
sociedade, deve ter como objetivo responder as necessidades 
educacionais do município, tendo em vista a melhoria na qualidade da 
educação em todo o sistema de ensino de forma participativa. 

Acreditamos que juntos, governo e sociedade civil, pais, alunos, 
professores e demais profissionais da educação devem participar na 
definição de políticas públicas para educação, com o propósito de reduzir 
as desigualdades sociais e regionais, e superar a descontinuidade do 
trabalho na educação do município de Pirapora do Bom Jesus. 

Nossas propostas de melhorias para a área de Educação se concentram 
em três pilares fundamentais: 

I – Valorizar o Profissional da Educação: 

•  Implantar efetivamente o Plano Municipal de Carreira do 
Quadro de Magistério da Prefeitura Municipal - QMPM e reavaliar 
pontos específicos que se fizerem necessários; 

•  Implantar programas e conceder incentivos para 
aperfeiçoamento e qualificação continuada dos profissionais da 
educação; 

•  Melhorar e fortalecer os programas de gratificação e 
bonificação dos profissionais da educação. 

II – Melhorar a Infraestrutura do Ensino: 

•  Adequar as instalações escolares para atender aos requisitos 
de acessibilidade e melhores condições de aprendizado; 

•  Construção de Unidades Escolares para atendimento da 
demanda escolar, dando atenção especial à demanda de creches. 

•  Introduzir a Gestão Democrática na administração das 
Unidades Escolares. 
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• III – Aumentar a Qualidade na Educação: 

• Construir escolas nos bairros onde há demanda; 

• Construir Escola Técnica no Municipio. 

•  Implantar programas educacionais de pesquisa e ciência nas 
escolas através de parcerias com instituições de ensino superior; 

•  Resgatar a educação musical na rede municipal de ensino, 
previsto em lei federal; 

•  Ampliar a oferta de vagas para alunos com necessidades 
especiais; 

•  Retornar o ensino profissionalizante no município em parceria 
com instituições que são referência nesse segmento – SENAI, e 
outros. 

• Promover a readequação em escolas para período integral no ensino 
fundamental, priorizando as matrículas de mães que trabalham. 

• Retomar o Programa Pira para Todos, com critério referente ao 
número de faltas e desempenho escolar. 

 
3. SEGURANÇA 

Toda pessoa tem o direito de estar seguro em sua residência, trabalho e 
enquanto transita pelas ruas da cidade. Para tanto optamos por colocar 
em prática políticas de Segurança Pública eficazes, com o objetivo de 
garantir a qualidade de vida, e tranquilidade dos cidadãos. 

Nossas propostas de melhorias para a área de Segurança se concentram 
em três pilares fundamentais: 

I – Combate à Criminalidade: 

✓  Solicitar parcerias para a implementação do programa 
Operação Delegada no Município, a fim de incrementar o 
policiamento ostensivo-preventivo e buscando aumentar a 
percepção de segurança das respectivas comunidades; 

✓ Aumentar o salário dos guardas civis municipais; 
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✓ Ampliar o efetivo da Guarda Municipal; 

✓ Criar postos permanentes de serviços nos bairros; 

✓  Aprimorar os serviços e qualificar continuamente a Guarda Civil 
Municipal para atuar de forma preventiva e comunitária, promovendo 
assim a cultura da paz em toda cidade; 

✓  Instalar central de monitoramento e câmeras de vigilância em 
pontos estratégicos da cidade e elaboração de mapas digitais. 

✓  Ampliar o número de Guardas Civis Municipais nas Unidades 
Escolares Municipais. 

II – Fortalecer as Ações Preventivas: 

✓  Elaborar o Plano Municipal de Segurança, baseado no diagnóstico 
da violência urbana, com o objetivo de ampliar as políticas públicas 
de segurança; 

✓  Criar projetos destinados à prevenção, controle e contenção da 
criminalidade por meio do Programa Nacional de Segurança Pública 
com cidadania (PRONASCI); 

✓  Ampliar parcerias nas escolas municipais com programas de 
prevenção como o Programa de Educação e Resistência às Drogas 
- Proerd e Jovens Construindo a Cidadania - JCC da Polícia Militar. 

II – Cidade Mais Segura: 

✓ Ampliar a vigilância, com a Guarda Civil Municipal ecâmeras de 
monitoramento, nos espaços públicos de lazer, como praças e 
parques e centros esportivos; 

✓ Aumentar a eficiência na gestão da iluminação pública do município, 
ampliando a rede de iluminação pública e a substituição por 
lâmpadas mais eficientes e econômicas para todas as regiões da 
cidade; 

 
✓ Estruturar, capacitar e especializar o efetivo e adequar a Defesa Civil às 

necessidades do Município; 
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4. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

O governo deve agir e transformar a realidade conforme as necessidades 
da população. Planejar estrategicamente o rumo a ser tomado é requisito 
fundamental para se buscar o crescimento ordenado, o desenvolvimento 
sustentável e o bem estar social e econômico do município, focando na 
geração de emprego e renda e respeitando suas características e 
peculiaridades. 

Pirapora do Bom Jesus possui características que a colocam em um 
cenário propício ao desenvolvimento dos mais variados setores da 
economia como fontes geradoras de emprego e renda. Assim, nossas 
propostas para o desenvolvimento econômico e sustentável da cidade e 
a geração de emprego e renda se concentram em três pilares 
fundamentais: 

I – Fortalecer a Economia da Cidade: 

✓ Formular e executar políticas que visem o crescimento e desenvolvimento 
sustentável dos setores industrial, comercial, tecnológico, agropecuário e 
turístico; 

✓ Atualizar os procedimentos e legislações que dificultam, atrasam, oneram 
e desestimulam os investimentos na cidade; 

 
✓ Promover capacitação profissional por meio de parcerias com instituições 

de referência visando à inserção no Mercado de trabalho; 

II – Apoiar Iniciativas Empreendedoras: 

✓ Estimular os microempreendedores, artesãos e profissionais 
autônomos auxiliando no acesso ao crédito e microcrédito, mediante 
apoio na elaboração projetos; 

✓ Elaborar e implantar programa de incentivo ao associativismo e o 
cooperativismo. 
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III – Inovação Promovendo o Desenvolvimento do Município: 
 

✓ Criar leis de incentivos fiscais para empresas que gerem empregos 
no município; 

 
 

✓ Dinamizar e diversificar a economia da cidade com vistas a gerar 
empregos adequados a todos os perfis existentes no mercado de 
trabalho; 

✓ Elaborar um Plano Municipal de Turismo, que inclua as mais diversas 
áreas do setor, como o turismo ambiental, cultural, histórico e de 
negócios, atraindo investimentos para a construção de um centro de 
convenções e ampliando o parque hoteleiro da cidade; 

 
✓ Formular e implantar políticas públicas de desenvolvimento rural 

visando à ampliação e fortalecimento das atividades agropecuárias do 
Município e estimular a agricultura familiar e pequenos produtores. 

 
✓ Criar o Programa Cidade Digital com a disponibilidade de internet 

gratuita em todos os bairros. 

 

 
5. MOBILIDADE URBANA 

Um projeto adequado de Mobilidade Urbana deve prever um conjunto de 
medidas visando melhorar o acesso das pessoas, as condições dos 
transportes e a fluidez do trânsito, garantindo o direito de ir e vir com 
qualidade e segurança. 

Fundamentado nessas premissas, nosso programa para Mobilidade 
Urbana está estruturado em três pilares principais: 

I – Melhorar o Sistema de Transporte: 

✓ Reestruturação e ampliação das linhas so expresso 
Piraporano, promovendo gratuidade da passagem; 

✓ Construção de Terminal e Pontos de Ônibus com identificação dos 
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itinerários; 

✓ Buscar novas linhas intermunicipais, como até a Fazendinha, em 
Santana de Parnaiba; até o Tamboré, em Barueri e em linhas 
diretas para São Paulo. 

III – Mobilidade com mais Qualidade: 

✓ Criar a Lei Municipal de Acessibilidade, que deverá dispor sobre a 
eliminação de barreiras arquitetônicas em edificações e logradouros 
de uso público; 

✓ Ampliar espaços de pedestres seguros e acessíveis, principalmente as 
calçadas, priorizando ações de acessibilidade; 

 
 

6. CULTURA E TURISMO 

A cultura, como política pública, historicamente, foi relegada a plano 
inferior pelos governos brasileiros. Vamos implementar o inicio de uma 
nova etapa na história piraporana legitimando a cultura como política 
pública: 

[a] consolidando mecanismos de fomento e; 

[b] garantindo meios de viabilização pela implementação de 
instrumentos, programas e projetos culturais. 

Destacamos que entendemos a cultura como um direito social e 
instrumento de inclusão e de cidadania. Por isto, vamos desenvolver 
ações que garantam o acesso e a participação da comunidade nas 
diversas formas de expressão cultural. 

Nossas propostas para fortalecer a Cultura e levá-la a todos os 
piraporanas se concentram em três pilares fundamentais: 

I – Consolidação da Cultura Local: 

✓ Garantir recursos e melhorar a Infraestrutura dos espaços voltados 
à prática de atividades culturais; 

✓ Apoiar e incentivar a valorização e a difusão das diversas 
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manifestações culturais de nossa cidade; 

 

✓ Implementar ações de preservação da memória cultural e artística.  
 

 

II – Apoio à Cultura Piraporana: 

✓ Criar oficinas culturais nos bairros; 
✓ Resgatar Projeto Guri; 
✓ Criar programação permanente para a Casa do Samba; 
✓ Dar apoio e suporte ao Grupo Cultural Samba de Roda; 
✓ Promover projeto de incentivo à formação de novos grupos de 

Samba de Roda, com capacitação por meio dos integrantes mais 
antigos; 

✓ Promover a valorização, resgate e ampliação do Programa de 
Escola de Artes Sacras, com ampliação do número de alunos e 
novos cursos com foco neste segmento; 

✓ Retomar o projeto Natal Luz de Pirapora, por meio de programação 
especial e inclusão da festividade no calendário anual municipal; 

III – Cultura para Todos: 

✓  Instituir no município o Projeto “RODAS DE LEITURA”: espaço 
onde se possa ler ou reler livros com a utilização de tecnologias 
modernas, incluindo biblioteca virtual; 

✓  Instituir no município a Feirinha Artesanal Noturna, com 
barracas artesanais, comidas típicas e shows musicais. 

IV- Infra Estrutura para o Turismo: 

✓ Ampliação de banheiros públicos no centro da cidade; 
✓ Reforma e revitalização dos Pontos Turísticos- Portal dos Romeiros, 

Escola de Arte Sacra, entre outros; 
✓ Criar atividades na Casa da Cultura nos finais de semana, de acordo 
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com a programação das romarias; 
✓ Construção de novos espaços voltados ao lazer na Praça do 

Encontro, com ponto fixo de base da guarda municipal e melhora da 
iluminação pública. 

 
 
 

7. MEIO AMBIENTE 

O respeito ao meio ambiente está diretamente ligado à qualidade de vida 
das gerações do presente e do futuro. Vamos executar e apoiar 
programas e projetos inovadores que comprovem ser plenamente 
possível o desenvolvimento do município de forma moderna e 
sustentável, tendo em vista a melhor qualidade de vida para nossa 
população. 

Nossas propostas para o Desenvolvimento Sustentável e respeito ao 
Meio Ambiente do município se concentram em três pilares fundamentais: 

I – Saneamento Ambiental: 

✓  Criar o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico 
Ambiental traçando diretrizes e metas; 

✓  Melhorar o sistema de drenagem de águas pluviais baseado 
em diagnóstico correto da situação atual; 

✓  Criar a coleta seletiva de lixo em toda a cidade, incentivando e 
fortalecendo os projetos de geração de emprego e renda, baseados 
no cooperativismo e associativismo; 

 
 

II – Respeito ao Meio Ambiente: 

✓  Regulamentar o Fundo Municipal do Meio Ambiente que tem 
como objetivo assegurar recursos financeiros necessários às ações 
voltadas ao controle, fiscalização, defesa e a recuperação do meio 
ambiente; 

✓ Elaborar e implantar políticas de incentivo à proteção das
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diversas áreas de importância ambiental, Áreas de Proteção 
Permanente - APPs, mananciais, nascentes, reservas florestais; 

✓  Implantar uma política municipal de Educação Ambiental para 
atender a todas as faixas etárias, no âmbito da educação formal e 
não formal e que abranja mais segmentos sociais, possibilitando a 
criação de consciência ambiental coletiva. 

III – Mais qualidade de vida: 

✓  Criar e manter espaços verdes dotados de estrutura para a 
prática de atividades de lazer, esportes e entretenimento da 
comunidade, firmando parcerias, com o poder público e com a 
sociedade civil; 

✓  Implantação de frentes setorizadas de serviços para 
manutenção sistemática da limpeza geral da cidade, de bueiros, 
bocas de lobo, córregos, rios, lagoas, remoção de lixo, entulhos, 
capinação, poda de árvores, varrição das ruas; 

 
 

8. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 

Pirapora do Bom Jesus convive e reproduz as desigualdades e 
mecanismos de exclusão social, cuja multidimensionalidade está 
estreitamente relacionada à baixa renda monetária e dificuldade de 
acesso às políticas sociais. Portanto, consideramos que as marcas 
significativas para a nova gestão devam priorizar: ações que consolide 
uma cidade socialmente mais justa e com melhor qualidade de vida. 

Nossas propostas de melhorias para o Desenvolvimento e Inclusão Social 
em Pirapora do Bom Jesus se concentram em três pilares fundamentais: 

I – Ações de Proteção Social: 

✓  Aprimorar e implantar políticas de assistência ao idoso, 
portadores de deficiência, crianças e adolescentes e à família em 
situação de vulnerabilidade social; 

✓ Construir de forma intersetorial o Banco de Dados Social – 
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instalação do Cadastro Social, alimentando-o com dados de todas as 
secretarias que operam políticas sociais; 

✓  Ampliar atendimento às famílias e indivíduos que se encontram 
em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, 
necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar 
de origem; 

II – Ações Sócio Assistenciais: 

✓  Equipar e informatizar os Serviços de Assistência Social para o 
acompanhamento de projetos e programas e produção de 
indicadores, que garantam o planejamento das ações e identificação 
e prevenção das situações de risco e vulnerabilidade social e seus 
agravos; 

✓  Planejar e executar o processo de cadastramento das famílias 
de baixa renda, utilizando o Cadastro Único de Programas Sociais 
para conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias. 

III – Aprimorar a Gestão do Desenvolvimento Social: 

✓ Criar a Coordenadoria da Mulher; 
✓ Criar o Conselho da Mulher; 
✓ Fortalecer os Conselhos Municipais; 
✓ Promover encontros e fóruns de discussão voltados à igualdade de 

direitos e empoderamento da mulher; 
✓ Promover parcerias de cursos voltados à geração de renda, 

desenvolvimento e trabalho para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social; 

✓ Estabelecer e manter relações de parcerias com iniciativa privada, 
visando à inclusão no mercado de trabalho de pessoas portadoras 
de deficiência e mobilidade reduzida; 

✓ Desenvolver em conjunto com a Secretaria de Saúde e Educação, 
programa de prevenção e tratamento ao uso de álcool e drogas, bem 
como orientação e acompanhamento familiar, em grupos de apoio. 

✓ Implantar a padaria Comunitária; 
✓ Criar o Programa da Patrulha e Guia Mirim, visando inibir o número 

de crianças e jovens nas ruas, nos finais de semana (flanelinhas), 
de acordo com o ECA-Estatuto de Crianças e Adoslescentes; 
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✓ Dar mais suporte ao Conselho Tutelar, principalmente nos finais de 
semana. 

 

 
9. GESTÃO PÚBLICA 

Avançar ainda mais na evolução da gestão pública, priorizando a 
produtividade e qualidade, depende basicamente de utilizar modernas 
ferramentas informatizadas e contar com instalações adequadas. O 
fundamental é o conjunto de servidores públicos motivados, preparados 
e conscientes de sua missão de contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida da comunidade. 

Nossas propostas para a administração pública visam buscar uma gestão 
pública integrada e efetiva, que concretize mudanças na vida da 
população, com políticas de modernização administrativa que garantam 
qualidade, agilidade e eficiência no atendimento ao público, valorizando 
os servidores e colocando o cidadão como foco de toda política realizada. 

I – Respeito, Transparência e Diálogo com o Cidadão: 

✓ Implantar e fortalecer a Gestão Democrática – Controle Social, 
garantindo à população e aos segmentos da comunidade o direito 
de contribuir na formulação, execução e acompanhamento dos 
planos, obras e serviços de desenvolvimento urbano; 

✓ Elaborar e implantar o Programa de Qualificação no Atendimento ao 
Público; 

✓ Criar a Ouvidoria Municipal como um canal de comunicação do 
munícipe e o Governo Municipal com autonomia para análise, 
sugestão e decisão dos procedimentos. 

II – Respeito ao Servidor Público: 

✓  Implantar e aprimorar o Plano de Carreira, Cargos, e Salários - 
PCCS’s, visando à melhor gestão de seus quadros e buscando 
oferecer aos servidores maiores oportunidades de crescimento 
profissional e salarial, com Progressão Funcional e Promoções na 
forma da lei; 
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✓ Diálogo permanente com os servidores, valorizando e respeitando as 
Associações existentes e o Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais; 

✓  Implantar programas e conceder incentivos para 
aperfeiçoamento e qualificação continuada dos servidores públicos, 
visando ao melhor desempenho das funções e atendimento da 
população. 

III – Gestão Pública com mais Eficiência e Qualidade: 

✓ Desenvolver como princípio fundamental da gestão a 
intersetorialidade, ou seja, o desenvolvimento de políticas em 
conjunto com as diversas secretarias; 

✓ Implantar o Plano Municipal de aprimoramento da Gestão 
Pública; com um amplo programa de avaliação direta dos serviços 
públicos pelos cidadãos, estabelecendo metas e indicadores de 
qualidade; 

✓ Informatizar e sistematizar a rede de serviços municipais. 

 
 

 
10. ESPORTE E LAZER 

O esporte significa o alcance do bem pessoal e a integração social. Em 
nosso governo, com sugestões de moradores, de atletas e profissionais 
vamos incrementar programas, oferecendo oportunidades para a prática 
do esporte em toda a cidade. As ações de esporte serão planejadas e 
executadas, de forma integrada, com as demais áreas da administração, 
especialmente com a saúde, educação e assistência social. 

Nossas propostas de melhorias para a área de Esportes e Lazer em 
Pirapora do Bom Jesus se concentram em três pilares fundamentais: 

I – Melhorar a infraestrutura para a prática do Esporte: 

✓  Estruturar plano de reforma e modernização das quadras, 
campos e locais para a prática de esportes existentes na cidade para 
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utilizá-los como Centros de Desenvolvimento de Atividades 
Esportivas; 

✓  Capacitação dos profissionais do Setor de Esporte como 
agentes da cultura esportiva, propagadores e difusores de 
conhecimento e dos benefícios que a atividade física proporciona 
para as pessoas. 

II – Incentivar a prática de Esportes: 

✓  Ampliar a prática de atividades esportivas na rede municipal de 
ensino como parte da formação integral dos alunos, contemplando, 
sem distinção, todas as modalidades esportivas; 

✓  Incluir o município em eventos esportivos, como jogos 
regionais, campeonatos intermunicipais, entre outros, priorizando a 
formação da equipe com atletas da cidade; 

✓  Reorgazinar os campeonatos da categoria amadora de futebol 
de campo da cidade. 

III – Esporte e Lazer melhorando a Qualidade de Vida: 

✓  Criar, em parceria com a área da saúde, programa de práticas 
corporais e de lazer com vista à promoção da saúde e melhoria da 
qualidade de vida; 

✓  Criar programas voltados ao esporte para a Terceira Idade e 
para Pessoas com Deficiência e Mulheres; 

✓  Incentivar a prática de esportes de aventura na zona rural do 
município como expedições, enduro, raid, trilhas, trekking, mountain- 
bike, entre outros,promovendo o Ecoturismo. 

✓ Desenvover projeto de fortalecimento e apoio atividade esportiva de 
parapent/vôo livre, no município, com construção de espaço físicono 
local, oferecendo infraestrutura de banheiros, cozinha eespaço 
infantil, 

✓ Promover parcerias para programação anual de campeonatos regionais 
e nacionais de parapent/vôo livre. 

✓ Agilizar cursos e atividades de artes marciais para crianças, jovens e 
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adultos; 

✓ Abrir escolas nos finais de semana para práticas esportivas.
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