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APRESENTAÇÃO:

Nossas propostas foram elaboradas por um conjunto de 
especialistas, respeitando as diversidades étnicas, cultural, sexual, 
econômica, religiosa, enfim, toda uma pluralidade de opiniões e 
interesses. 

Os princípios fundamentais da nossa proposta são: 

a. Honestidade como obrigação de todos os agentes públicos; 
b. O foco na inovação e na democracia participativa como princípio 
de gestão da cidade; 
c. A função social da cidade baseada no interesse comum e no 
desenvolvimento socialmente justo e ecologicamente equilibrado do 
espaço urbano; 
e. Transparência na Gestão Pública. 

Queremos desta forma, construir um governo responsável, 
transparente, justo e inclusivo, que apresente projetos factíveis e 
que garanta e efetive direitos civis, políticos e sociais no âmbito da 
nossa cidade, pois é neste espaço territorial que nossos munícipes 
de fato agem, vivem e sentem.
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1. Saúde

 Construção de um novo Pronto Atendimento no Parque Paiol;
 Informatização de todas as unidades de Saúde, implantando o 

agendamento eletrônico de consultas, prontuário eletrônico, 
call center, dentre outros benefícios;

 Criação do Programa “Medicamento em Casa”, para os 
pacientes diabéticos e hipertensos;

 Implantação no parque Paiol da Base descentralizada do 
transporte da saúde;

 Criação dos plantões das farmácias das unidades de saúde, 
com atendimento estendido ao turno da noite e finais de 
semana;

 Construção de uma base descentralizada do SAMU no 
Parque Paiol;

 Extensão do atendimento da parte médica de especialidades, 
como dermatologia, ortopedia, otorrino, ultrassom, dentre 
outros, para os bairros, facilitando o acesso da população;

 Implantação do CAPS, para atendimento da saúde mental;
 Contratação de pediatras para atender no Pronto Atendimento 

24 horas;
 Aumento da grade de especialidades com a contratação de 

profissionais especialistas, tais como, fonoaudiólogo, 
neurologista, dentre outros;

 Implementação de acolhimento humanizado nas unidades de 
saúde;

 Continuidade das Campanhas de Castração animal;
 Ambulatório móvel para atendimento de cães e gatos nas 

residências;



 Reestruturar e aperfeiçoar as campanhas preventivas e 
mutirões como: Dengue, Sarampo, H1N1, dentre outras;

 Implantar programa de controle a obesidade infantil e adulto;
 Programa “Piraporano Viva Bem” em parceria com a 

Secretaria de Esporte (Condicionamento Físico) para tratar 
várias morbidades;   

2. Educação

 Plano de Carreira do Magistério;
 Construção de Creche Escola no Bandeirantes;
 Distribuição do residual do FUNDEB aos profissionais do 

Magistério;
 Projetos de Capacitação para professores e funcionários da 

Secretaria de Educação, com a valorização do profissional e a 
qualidade de ensino das escolas municipais;

 Projeto de criação da política de erradicação ao 
analfabetismo;

 Manter e adequar a Campanha da Boa Visão;
 Adequação e ampliação do transporte escolar, de forma 

segura e gratuita;
 Criação do Projeto Saúde na Escola e efetivação da parceria 

com a Secretaria de Saúde, para atendimento dos alunos no 
âmbito da psicologia, odontologia, fonoaudiologia, etc. 
Promovendo a melhoria considerada do aprendizado;

 Criação do Projeto Educação Criativa, parceria com a 
Secretaria de Desenvolvimento Social, promovendo a 
economia doméstica e o empreendedorismo salientando aos 
jovens os novos desafios da vida;

 Criação da parceria com a Secretaria de Desenvolvimento 
Social, com a criação do Projeto Amigo Conselheiro, com 
visitas periódicas em todas as escolas;



 Manutenção e adequação dos prédios de toda a rede de 
ensino;

 Criação de Programas e Projetos, Educação no 
transitotrânsito e Prevenção ao uso de drogas, dentre outros;

 Implantação do Projeto de Vigilância Escolar em parceria com 
a Secretaria de Segurança Pública e Guarda Municipal;

 Criação e ampliação dos polos de atendimento do AEE, 
promovendo um melhor acesso para os assistidos, dentro do 
bairro de moradia dos mesmos;

 Ampliação do atendimento e adequação dos laboratórios e 
salas multifuncionais em toda rede de ensino;

 Criação de Parceria à Instituições de Ensino Técnico; 
 Ampliação da EMEI Dom Alderico e da Creche Caio Bruno;

3. Assistência Social

 Implantação do CREAS no munícipio;
 Implementação em parceria com outras Secretarias de cursos 

profissionalizantes voltados aos jovens;
 Parcerias público privadas para fomentar a obtenção do 

primeiro emprego;
 Criação de um Centro de Referência da Mulher;
 Criação de um Centro de Referência da Criança, em parceria 

com a Secretaria de Educação, para contra turno escolar;
 Aprimorar o atendimento no Centro de Referência do Idoso;
 Expandir o Centro de Referência do Idoso ao Parque Paiol;
 Implantação de Políticas Públicas Sociais voltadas aos 

Deficientes;
 Aproximação dos CRAS nos territórios, transformando-os em 

casas das famílias.



4. Cultura, Turismo, Comunicação e Eventos

 Manter, modernizar e ampliar bens, equipamentos, projetos e 
serviços já existentes neste setor;

 Construção do Novo Centro de Apoio ao Romeiro;
 Intensificar a participação do município nos roteiros regionais 

existentes, feiras e eventos;
 Intensificar relação com entidades do turismo de aventura;
 Investir na qualificação e treinamento turístico do receptivo 

(Agentes da Guarda Municipal/Agentes da Secretaria de 
Cultura e Turismo/Comerciantes e demais trades turísticos) 
para melhor recepção e orientação a romeiros e turistas;

 Incentivar a criação de agências de receptivo turístico;
 Reestruturar pontos de estacionamento para ônibus e carros;
 Implantar novos atrativos turísticos;
 Incentivar a melhoria de áreas de camping/cocheiras e 

bicicletários;
 Criação de novos eventos no calendário turístico;
 Melhoria e adequação na parceria às festividades religiosas 

tradicionais como:  AVIVA, Semana Santa, Corpus Christi, 
mês do Senhor Bom Jesus e Natal da Fé Viva;

 Criação da Associação de Romarias à Pirapora do Bom 
Jesus;

 Parceria com a Secretaria de Segurança Pública na 
implantação de Vigia/Guarda nos Pontos Turístico e 
Patrimônio Culturais;

 Implantar o Projeto Intercâmbio Cultural e Turístico;
 Criação do Programa Visita Dirigida em nossa cidade;
 Criação da Semana do Romeiro/Turista com atividades e 

ações envolvendo romeiros e turistas de nossa cidade;
 Dar continuidade ao projeto de implantação do Parque do 

Morro do Capuava;
 Implantação de instituições na formação turística;
 Implantar Programa de Formação de guias/monitores 

bilíngues e com conhecimentos sobre curiosidades históricas 
da cidade e seus monumentos e pontos turísticos;



 Ações de incentivo para fortalecimento, dinamização, 
diversificação e oferta da rede de lojas, hotéis e restaurantes;

 Revitalização do Caminho do Sol (trecho dentro de nossa 
cidade) e Criação do novo Selo de Credenciamento de 
Pirapora do Bom Jesus;

 Atualização do Plano Diretor de Turismo, com a participação 
efetiva da comunidade;

 Estudo, adequação e implantação da acessibilidade dentro 
dos pontos turísticos;

 Implantação do Projeto Arte Sustentável, incentivo ao 
aproveitamento de matéria prima reciclável;

 Criação da Casa do Artesão, incentivando assim nossa 
Economia Criativa;

 Instalação de Núcleo permanente de pesquisa histórica e 
tradição folclórica de Pirapora;

 Criação de Pontos de Cultura, locais estratégicos por toda 
cidade, onde terão uma agenda com atividades diversificadas 
culturais;

 Reestruturação da Atual escola de Artes Sacra e criação do 
Projeto Panela da Toca;

 Promoção da Agenda Mensal da Cultural da Casa da Cultura; 
 Implantação de Fomento ao Samba Rural Paulista, com os 

projetos: Escola de Sambadeiros, Sarau do Samba e 
Caldeirão do Samba;

 Reativação do Conselho Municipal de Cultura e criação de 
uma política pública voltada a valorização da cultura;

 Formalização do grupo Samba de Bumbo de Pirapora com a 
criação de estatuto próprio;

 Reestruturar a Casa do Samba para na constituição de 
memorial do Samba Rural Paulista;

 Criação da Lei do Patrimônio Imaterial de nossa cidade, como 
premissa a oficialização do Samba de Bumbo de Pirapora;

 Criação do calendário anual de atividades de cultura e 
educação no âmbito do Samba Rural Paulista no espaço da 
Casa do Samba;

 Criação da Orquestra Municipal de Pirapora do Bom Jesus;



 Constituir um calendário literário nas bibliotecas e promover 
encontros com escritores, ilustradores, contadores de histórias 
e outros e incluí-los no calendário municipal de eventos;

 Criar programa de incentivo à leitura, com pontos com 
disponibilização de caixas literárias as quais serão dispostas 
em diversos locais;

 Implantação do projeto Cinema Itinerante;
 Implantação de um Núcleo Cultural no Bairro do Parque Paiol;
 Apoiar as oficinas culturais e implantar novas como Teatro, 

Cinema, Fotografia, Dança, Hip-Hop e Culinária típica;
 Criar um programa de incentivo cultural para as doceiras, 

artesãos e grupos folclóricos;
 Implantação do Programa Cultura de Paz;
 Criação do Festival da Cultura Popular de Pirapora do Bom 

Jesus;
 Implantação de estratégias com atividades culturais e 

turísticas, para os meses de menor fluxo;
 Criar o núcleo de cabeções, promover oficinas e vivências e 

outras atividades relacionadas a esta tradição piraporana;
 Implantar Virada Cultural para dar oportunidades de 

apresentações a artistas locais;
 Criação do Teatro Escola Arena;
 Festival Gastronômico CaiPirapora;
 Apoiar e propor no calendário municipal de eventos festa 

anual para integrar e promover as denominações evangélicas 
como Marcha para Jesus e Semana Evangélica e Dia da 
Bíblia;

 Programa de Incentivo à Cultura, através de PROACs;
 Organizar e Adequar os eventos dentro da agenda anual já 

existente, a fim de atender de forma satisfatória os munícipes.
 Criar campanhas periódicas midiáticas de divulgação da 

cidade e de suas atrações;
 Programa de incentivo ao turista para o consumo no comércio 

local;
 Criar o Portal da Cultura e Turismo para acesso digital aos 

bens culturais incluindo filmes, músicas, livros, bibliotecas, 
museus, arquivos   públicos   e históricos da cidade;



 Implantação de estratégias com atividades culturais e 
turísticas, para os meses de menor fluxo;

 Criar o Plano de Marketing e Comunicação Exclusivo para o 
Trade Turístico;

 Promover Campanhas de conscientização sobre os benefícios 
do turismo junto a empresários e população em geral;

 Implantar nova sinalização turística (dois idiomas) adequada 
aos padrões internacionais;

 Criar o "Selo de Qualidade" para diferenciar estabelecimentos 
comerciais e incentivar novos investimentos particulares

 Incentivar o debate junto ao trade turístico sobre a economia 
criativa;

 Instalação de totens em pontos turísticos conectados ao Site 
da Prefeitura (via QR code);

 Criação e implantação da Cartilha do Bom Romeiro;
 Criar programa de circulação das artes emergentes (arte 

urbana, hip-hop, arte digital, design);



  

5. Segurança Pública

 Implantação de base descentralizada da Guarda Municipal no 
Parque Paiol;

 Manter, modernizar e/ou ampliar bens, equipamentos, 
projetos e serviços já existentes neste setor;

 Ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal;
 Implantar sistema de câmeras de segurança em áreas 

estratégicas da cidade;
 Instalar novos pontos de parada de viaturas nos bairros, tais 

como Igavetá, Sidharta e Laranjeiras, dentre outros;
 Investir em novos equipamentos e viaturas para a corporação.
 Criação de Projeto Educativo junto às Escolas do Município 

para auxiliar no combate a criminalidade.



6. Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura:

 Iniciar a implantação da coleta seletiva de lixo, incentivando 
ações e empresas de reciclagem e cooperativas de coletores;

 Instalar lixeiras em diversos pontos da cidade;
 Construção de Parque Municipal no Bandeirantes;
 Instalação da iluminação pública no Bairro do Fundão e no 

Parque das Laranjeiras;
 Implantação de programa asfáltico no Parque das Laranjeiras;
 Instalação de iluminação de led nos bairros que ainda não 

possuem esse benefício;
 Continuidade de plano asfáltico nas ruas do Parque Paiol e 

Bandeirantes;
 Programa de revitalização de núcleos habitacionais de baixa 

renda;
 Programa de Regularização Fundiária;
 Criação de Programas Habitacionais para adequação de 

moradias em áreas de risco;
 Revitalização de Praças existentes e criação de novas áreas 

de lazer;
 Revisão do Plano Diretor;
 Implantação de Programa de Acessibilidade Urbana nos 

prédios públicos;

7. Meio Ambiente:

 Implantação de revitalização de áreas verdes nos Bairros com 
plantio de mudas em calçadas e áreas públicas;

 Programa de redução de consumo e reciclagem de materiais 
em prédios públicos (escolas, secretariais, etc.);



 Programa de criação de entidades de Reciclagem em forma 
de Cooperativas;

 Atualização da legislação de descarte de entulho em vias 
públicas e em terrenos particulares;

 Implantação de eco Pontos para recebimento de pequenos 
volumes de entulho;

 Implantação de brigada civil de combate a incêndios florestais;
 Implantação de Legislação ambiental voltada ao controle de 

Poluição tanto sonora, ambiental, solo e água;
 Implantação das ferramentas de controle do Plano Municipal 

de Saneamento, incluindo fiscalização de serviços de 
abastecimento e esgotamento sanitário;

 Elaboração do Plano de Resíduos sólidos.

8. Comércio, Indústria e Desenvolvimento 
Econômico:

 Estudo de Área adequada para implantação de novo parque 
industrial;

 Implantação do Termo de Ajuste do Município, no âmbito de 
compensação;

 Criação de Programa de Desenvolvimento Profissional em 
parceria a instituições de ensino;

 Incentivo na criação das associações comerciais e industriais;
 Promover e fomentar o Banco de Emprego;
 Criação do Programa de Incentivo ao Comercio Local;
 Implantação do Programa de Incentivo ao Primeiro Emprego;
 Incentivo e apoio na formalização dos pequenos 

empreendedores;


 Parceria com a Secretaria de Educação no Programa Jovens 
Empreendedores nos Primeiros Passos no Ensino 
Fundamental.l;





 Incentivo para instalação de uma agencia bancária ou casa 
Lotérica.







9. Transporte e Mobilidade Urbana:

 Nosso compromisso é atuar nas seguintes frentes de ação:
 Manter, modernizar e/ou ampliar bens, equipamentos, 

projetos e serviços já existentes neste setor;
 Construir o novo terminal de ônibus no bairro do Jardim Bom 

Jesus;
 Implantação do Plano de Mobilidade Urbano;
 Adequação dos pontos de ônibus com infraestrutura de 

acessibilidade e iluminação;
 Ampliação/Reestruturação nos horários de partidas das linhas 

intermunicipais;
 Plano de Estudo de Ampliação de Novas Linhas 

Intermunicipais;
 Implantação de sinalização vertical;
 Implantação de Ponto Final da Linha 824BI no Bairro dos 

Bandeirantes; 
 Intensificar as tratativas para extensão da Linha Pirapora X 

Tamboré.
 Estudo para criação da linha Pirapora X Araçariguama e 

Pirapora X Cajamar.

10. Esporte:

 Manter, modernizar e/ou ampliar bens, equipamentos, 
projetos e serviços já existentes neste setor;



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

 Retomar aManter realização do evento “Verão com Energia”;
 Ampliar a Escolinha de Esportes e Implantar na Arena Paiol;
 Buscar novas parcerias de incentivo e apoio ao programa 

“Atleta do Futuro”;
 Realizar novos eventos em parceria com a Associações de 

Parapente, voo livre e aventura, como o “AgitaPira”, eventos 
Off Road, entre outros.

 Buscar novas parcerias com entidades e empresas 
esportivas, como passeios e competições ciclísticas, corrida 
de montanha entre outros; 

 Intensificar as competições municipais de futebol, futebol de 
salão e outras modalidades na Arena Paiol;

 Implantar a Virada Esportiva;
 Instalar novas Academias de Ginástica ao Ar Livre;
 Revitalização das quadras já existentes, com adequação e 

iluminação led;
 Construir pista de manobras de esportes radicais como motos 

e bicicletas (whelling), com banheiros, boxes, oficinas, posto 
de atendimento, com área para campeonatos locais;

 Reestruturação e reativação da piscina para aulas de natação 
e de hidroginástica; 

 Criar escolinhas de Natação;
 Passeios Ciclísticos da Emancipação, da Primavera, dentre 

outros;
 Construção de pista de skate Parque Paiol;


