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PLANOS PARA O FUTURO DA POPULAÇÃO 

DE PIRAPORA DO BOM JESUS (PARTE 1) 

 

INTRODUÇÃO 

É nosso objetivo realizar muitas mudanças na realidade da nossa 

cidade. O ponto de partida serão os ensinamentos, que são 

aplicados em várias cidades pelo Brasil e no mundo, baseados na 

“cultura da criatividade e da sustentabilidade”. Buscamos novas 

oportunidades sociais, o incentivo à produção cultural criativa, a 

abertura à inovação em todos os setores, com a participação de 

todos,  

Apoio aos nossos criadores e empresários, e uma atenção maior 

para nossos turistas, afinal somos um Município de Interesse 

Turístico (MIT), área econômica de onde muita gente consegue o 

seu sustento ou seu lucro. 

Investir na melhoria como um todo de nossos bens turísticos, 

nossas praças públicas e nossos bairros.  Atrair novas empresas, 
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investir no treinamento da população, principalmente dos jovens, 

modernizar a administração através de novas tecnologias, entre 

tantas outras ideias fazem parte do nosso Plano de Governo. Os 

desafios serão muitos grandes, porque esperamos uma queda 

sensível da arrecadação de impostos, causada pela atual 

pandemia. Mas desafios são o que nos deve motivar. Queremos a 

participação de todos para enfrentar esses desafios.  

Este documento preliminar procura atender as exigências legais da 

Justiça Eleitoral, para o registro de nossa candidatura à Prefeitura 

Municipal de Pirapora do Bom Jesus, e servirá de elemento 

norteador em debates e reuniões com a população, tendo em vista 

o trajeto rumo às eleições de novembro de 2020. 

 

ALESSANDRO COSTA – PREFEITO 

JAMILE - VICE 
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PONTO DE PARTIDA - OS 5 EIXOS PRINCIPAIS DO NOSSO 

PLANO DE GOVERNO CUJO CENTRO É A CRIATIVIDADE. 
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1. CIDADE CRIATIVA 

A criatividade ajuda em um processo de descoberta por meio da 

capacidade flexível de imaginar possibilidades, conceber e originar 

conceitos e ideias posteriores para ajudar a concretizá-las. Desta 

forma, ela possibilita o potencial para o desenvolvimento. É a 

imaginação aplicada, usando qualidades como inteligência, a 

criatividade e o aprendizado reflexivo ao longo do caminho. 

A criatividade tem amplas implicações e aplicações em todas as 

esferas da vida. Não se trata apenas de domínio de artistas, ou 

daqueles que trabalham na economia criativa ou de cientistas, 

embora sejam importantes. A criatividade inclui inovadores 

sociais, burocratas interessados ou qualquer pessoa que 

possa resolver problemas de maneira incomum. 

Parece que a maioria das pessoas e das organizações prefere a 

zona de conforto do examinado e testado, do conhecido e do 

aparentemente comprovado, mas a mudança existe e deve ser 

buscada. A cidade é uma ideia, está na cabeça das pessoas... Se 

elas estiverem com a autoestima baixa a cidade também estará. A 

cidade só mudará se as pessoas mudarem... 

 

1.1 A ECONOMIA CRIATIVA 

A necessidade de articular um novo caminho para enfrentar os 

custos resultantes da ruptura do velho paradigma produtivo fez com 

que alguns países e cidades promovessem novas estratégias de 

desenvolvimento.  
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“Impôs-se assim uma reflexão sobre novos modelos de políticas 

públicas. Foi neste contexto que surgiu a ideia de que existia um 

conjunto de setores, denominados de 'Economia Criativa', que 

passavam a ser estratégicos graças à sua capacidade de 

alavancar o conjunto da economia, tornando-a mais inovadora, 

dinâmica e competitiva. 

Englobando um complexo de atividades que se alimentam da 

criatividade e das novas tecnologias, os setores criativos geram 

novos produtos e serviços que 'transbordam' para outras 

empresas dentro e fora do setor, inclusive nos mais tradicionais, e 

na própria forma de governar as cidades. Este é um ponto 

importante. 

Temos que explorar melhor o que nossa população possa ter em 

várias áreas de forma direta ou indireta (empresas de apoios): 

Literatura / editoria, Música, Artesanato, Artes Plásticas, Dança, 

Teatro, Moda, Cinema, Internet, Arquitetura, Gastronomia, 

Propaganda... 
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 Fonte: FIRJAN – Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 
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2. CIDADE INTELIGENTE 

Uma CI muitas vezes é definida como uma reconstrução virtual de 

uma cidade, ou como uma cidade virtual. O termo já foi usado como 

um equivalente de cidade digital, cidade da informação, 'cidade 

conectada', telecidade, cidade baseada no conhecimento, 

comunidade eletrônica, espaço comunitário eletrônico etc., cobrindo 

uma ampla gama de aplicações eletrônicas e digitais, relacionadas 

ao espaço digital de cidades e comunidades. 

Um outro significado associa cidades digitais ao crescimento 

inteligente, um tipo de desenvolvimento baseado nas tecnologias da 

informação e comunicação. Uma Comunidade Inteligente é uma 

comunidade que fez um esforço consciente para usar a tecnologia 

da informação para transformar a vida e o trabalho dentro de seu 

território de forma significativa e fundamental  

Uma CI também pode ser definida como um ambiente inteligente, 

que embute tecnologias da informação e da comunicação (TIC) que 

criam ambientes interativos, que trazem a comunicação para o 

mundo físico. A partir desta perspectiva, uma cidade inteligente (ou 

em termos mais gerais um espaço inteligente) se refere a um 

ambiente físico no qual as tecnologias de comunicação e de 

informação, além de sistemas de sensores, desaparecem à medida 

que se tornam embutidos nos objetos físicos e nos ambientes nos 

quais vivemos, viajamos e trabalhamos  

Uma cidade inteligente também é definida como um território que 

traz sistemas inovativos e TIC dentro da mesma localidade. Para se 

ter uma cidade inteligente competitiva é necessário combinar: (1) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Virtual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_virtual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_da_informa%C3%A7%C3%A3o_e_comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_da_informa%C3%A7%C3%A3o_e_comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_inteligente
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oferta ampla de banda larga para empresas, prédios 

governamentais e residências; (2) educação, treinamento e força de 

trabalho eficazes para oferecer trabalho do conhecimento; (3) 

políticas e programas que promovam a democracia digital, 

reduzindo a exclusão digital, para garantir que todos setores da 

sociedade e seus cidadãos se beneficiem da revolução da banda 

larga; (4) inovação nos setores público e privado e iniciativas para 

criar agrupamentos econômicos e capital de risco para apoiar o 

desenvolvimento de novos negócios; e (5) marketing do 

desenvolvimento econômico efetivo que alavanque a comunidade 

digital, para que ela atraia empregados e investidores talentosos. 

Na mesma linha, cidades (ou comunidades, clusters, ou regiões) 

inteligentes são aqueles territórios caracterizados pela alta 

capacidade de aprendizado e inovação, que já é embutida na 

criatividade de sua população, suas instituições de geração de 

conhecimento, e sua infraestrutura digital para comunicação 

e gestão do conhecimento. A característica distintiva de 

uma cidade inteligente é o grande desempenho no campo da 

inovação, pois a inovação e a solução de novos problemas são 

recursos distintivos da inteligência. 

Por vezes, o conceito de cidades inteligentes se cruza com outros, 

como os de cidades resilientes e cidades conectadas. Mas a 

alternância nas ideias defendidas por esses conceitos não significa 

necessariamente uma frivolidade intelectual, mas sim um 

entendimento da cidade num determinado momento. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_larga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalhador_do_conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exclus%C3%A3o_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cluster_industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_do_conhecimento
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/futuro-das-cidades/cidade-inteligente-ou-resiliente-entenda-os-conceitos-2fqvb8qprdto4jocfzy2ryap3
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/o-que-e-uma-cidade-conectada-3v94i19acoig3wp496hi79t58
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3. INFRAESTRUTURA URBANA 

Infraestrutura pode ser definida como um conjunto de elementos 

estruturais que enquadram e suportam toda uma estrutura. O termo 

possui diversas acepções em diferentes campos, mas o mais 

comum é o referente aos sistemas viários, de saneamento e de 

fornecimento de energia de uma cidade ou região. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
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Estes elementos, no seu todo, podem ser designados de 

infraestruturas civis, infraestruturas municipais ou obras públicas, se 

bem que possam ser desenvolvidas e geridas tanto pela iniciativa 

privada como por empresas públicas. Noutros campos, 

infraestrutura pode designar as tecnologias da informação, canais 

de comunicação formais ou informais, ferramentas de 

desenvolvimento de software, redes políticas e sociais ou sistemas 

de crença partilhadas por membros de grupos específicos. Estas 

acepções gerais trazem subjacente o conceito de que as 

infraestruturas constituem um quadro organizacional e uma 

estrutura de suporte do sistema ou organização em causa, no caso, 

a cidade de Pirapora do Bom Jesus e suas potencialidades 

criativas. 

Para nós, o conceito de urbanização, revitalização dos nossos bens 

culturais e turísticos, criação de novos espaços públicos (nas áreas 

de cultura, educação, saúde e mobilidade urbana, entre outros, 

também serão avaliados conforme a demanda da nossa população. 

 

4. EMPREGO E RENDA 

Num mundo onde se vislumbra em prazo não muito longo o 

desaparecimento de várias profissões (na verdade isso já vem 

acontecendo com muita rapidez) temos que estar preparados. 

Novas profissões surgem a todo momento, portanto a questão 

treinamento-educação é vital. Vamos investir para que nossa 

população possa estar preparada, principalmente nossos jovens. 

Precisamos estar preparados também para atrair novos negócios, 

melhorar os existentes, criando todas as condições para que isso 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_de_informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
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ocorra, quer com investimentos diretos da prefeitura como em 

parcerias ou apoios de entidades, e dos demais poderes da nação. 

Assim como nos demais itens de nossa proposta de governo, 

pesquisas bem embasadas e a participação da população serão 

fundamentais para alcançarmos êxito.   

 

5. FUNCIONALISMO PÚBLICO 

Nossas ideias para uma nova cidade, criativa e dinâmica, só 

poderão ser viabilizadas tomando um carinho muito especial com 

nossos funcionários públicos. Eles são a base para que o processo 

de mudança que queremos tome corpo e evolua. Sua participação 

com ideias, novos comportamentos, novas oportunidades de 

crescimento, treinamento para a mudança, motivação e crescimento 

profissional serão uma constante em nossa administração, zelando 

para o dinheiro de impostos pago por toda a população, inclusive 

deles, tenha o melhor retorno possível. As iniciativas que 

pretendemos implantar nas áreas de informatização de toda a 

administração pública dará modernas ferramentas de integração 

para que alcancem melhores e constantes resultados para toda a 

população.  
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AGENDA 2030, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

UM SEXTO EIXO DO NOSSO PLANO DIZ RESPEITO AOS 

OBJETIVOS E METAS DA AGENDA 2030, DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são o 

caminho proposto para a efetivação da Agenda 2030, assinada por 

193 países em convenção da ONU/UNESCO – Organização das 

Nações Unidas em 2005. Com 17 objetivos e 169 metas, os ODS 

são fundamentais nos três pilares do desenvolvimento sustentável: 

crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio 

ambiente. Precisamos definir quais os objetivos e metas se aplicam 

ao ambiente municipal. 
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CONCLUSÃO DA PARTE CONCEITUAL 

Este é um plano geral de trabalho em sua primeira parte. Sabemos 

dos desafios que temos pela frente, mas não nos conformamos com 

o estado atual das coisas. É hora de mudança, de avançarmos, de 

criação de novas oportunidades, novo ânimo, aumentar a 

autoestima de nossa população. Os recursos são escassos, mas 

com a criatividade que temos falado (nossa fonte de inspiração), 

com o apoio de empresários e políticos de fora de nossa cidade 

podemos criar as condições para essas mudanças. Não fazemos 

crítica ao passado, as coisas são como são e aconteceram como 

deviam, ou podiam, ter  

acontecido. Queremos e vamos olhar para a frente, com a 

participação e esforço de todos.  

E isso não é promessa, é um compromisso.  

 

“A mais bela coisa que podemos vivenciar é o mistério. 

Ele é fonte de qualquer arte verdadeira e qualquer 

ciência. Aquele que desconhece esta emoção, aquele 

que não para mais para pensar e não se fascina, está 

como morto: seus olhos estão fechados... Não se deve 

ir atrás de objetivos fáceis, é preciso buscar o que só 

pode ser alcançado por meio dos maiores esforços.” 

Albert Einstein 
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Alessandro Costa 

Alessandro Strambeck da Costa é natural do Estado de São Paulo, 

nascido na Capital Paulista. Empresário do ramo alimentício, 

atualmente ocupa o cargo de presidente do diretório municipal do 

Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Pirapora do Bom Jesus, 

cidade onde desenvolve trabalhos sociais desde 2006. 

Em 2008, pela primeira vez, foi candidato a vereador pelo Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB). Quatro anos mais tarde voltou a 

concorrer ao cargo obtendo 224 votos e foi o 7º mais votado no 

município, não sendo eleito devido sua coligação. 

No pleito eleitoral seguinte, em 2016, concorreu como vice-prefeito 

pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em coligação 

com o PTB, e venceu a disputa, mas devido irregularidades judiciais 

do candidato a prefeito não pode ser diplomado, o que forçou o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dois anos mais tarde, a convocar 

novas eleições na cidade, quando então disputou pela primeira vez 

ao cargo de prefeito ficando em 3º lugar com a votação expressiva 

de 1.025 votos, atuação que o colocou como a próxima força 

política da cidade. 
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PLANOS PARA O FUTURO DA POPULAÇÃO 

DE PIRAPORA DO BOM JESUS (PARTE 2) 

OBJETIVOS 

Como já falamos na primeira parte do nosso Plano de Governo, 

sabemos que os desafios são enormes, as expectativas da 

população são sempre positivas e suas legítimas demandas são 

muitas. Mesmo com todos os problemas, como insuficiente 

orçamento municipal para resolver todas essas demandas e 

provável queda da arrecadação municipal, reforçamos o nosso 

compromisso com a população de buscar soluções, as mais 

criativas possíveis, com a participação de todos... Nesta segunda 

parte destacamos nossas ideias que vamos lutar muito para 

conseguir implantar, dentro de uma filosofia de trabalho que, 

acreditamos, seja inclusiva e muito inspiradora! 
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Importante lembrar que muitas dessas propostas foram também 

levantadas pelos pré-candidatos a vereador, em contato com seus 

eleitores, e técnicos das respectivas áreas. 

 



 

19 
 

O QUE PODEMOS FAZER? 

1. Sobre nossas ideias para uma Cidade Criativa e a 

Economia Criativa 

CULTURA – CONEXÕES E INOVAÇÕES / TURISMO 

Em primeiro lugar devemos levar em consideração que Pirapora do 

Bom Jesus é considerado um Município de Interesse Turístico, no 

segmento do Turismo Religioso. A prefeitura e o Conselho 

Municipal de Turismo apresentaram no passado recente, entre 

outros documentos, um Plano Municipal de Turismo (PMT), 

aprovado pela Câmara Municipal. Neste plano são contempladas 33 

ideias para serem, posteriormente, transformadas em projetos e, 

assim, receber as verbas necessárias. Por questões da conjuntura 

do próprio Governo Estadual, que aprovou o plano, até hoje 

praticamente nada foi feito, com exceção do projeto de reforma e 

novo banheiro público, realmente necessários para atender bem 

aos nossos turistas. 

Por isso, tomando como base o PMT, nosso objetivo é retomar dali 

algumas ideias, tais como: 

• Reformar e iluminar os pontos turísticos do município; 

• Identificá-los com um QR Code para que os turistas possam 

acessar, via internet, a história de cada ponto turístico. 

• Reformar a sinalização turística da cidade; 

• Recriar a Associação Comercial e Industrial do município; 

• Revitalizar o Posto de Atendimento ao Turista, funcionando 

também como uma vitrine dos produtos feitos aqui (doces, 
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redes, mosaicos, cerâmica etc.) e informações dos serviços 

de alimentação, hotelaria etc. disponíveis; 

• Produzir um folheto turístico e cultural sobre Pirapora; 

• Alguns outros “projetos” contidos no PMT entrarão em outras 

partes do nosso plano;  

• Criar atrações para que o turismo seja fomentado durante o 

ano inteiro e não apenas em alta temporada, para manter o 

comércio local aquecido;  

• Organizar, incentivar e procurar meios de financiamento para 

os produtores culturais locais (Núcleo Criativo), como já falado 

acima: produtores de doces, redes, cerâmica, e artistas em 

geral (música, audiovisual, artes cênicas, gastronomia, 

publicidade e propaganda, arquitetura, design, moda, editorial, 

pesquisa e desenvolvimento, basicamente). Os eventos já 

tradicionais da cidade e outros, que pretendemos criar, terão 

espaço para divulgar nossos produtores culturais;  

• Da mesma forma, vamos incentivar a produção daquelas 

Atividades Relacionadas ou de Apoio ao Núcleo Criativo, 

eventualmente existentes no município (ver Pág. 6 na primeira 

parte do plano): provedores de acesso à Internet, oficinas de 

confecções, materiais para publicidade, equipamentos de 

informática, cosmética, serviços de engenharia, instrumentos 

musicais e eletrônicos, entre outros);  

• Queremos incentivar as ações hoje conhecidas na área do 

Placemaking, que visa criar espaços para as pessoas se 

juntarem para algum tipo de atividade social... Existe o ditado 

“a gente não se junta pra fazer festa, mas faz festa para nos 
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juntarmos”. Somente pessoas que se encontram podem 

produzir coisas novas (ver a questão da remodelação do 

nosso espaço urbano na parte de Infraestrutura Urbana). 

Nesse ponto, valorizamos também as ações para atualizar o 

visual do nosso comércio, modernizá-los, incentivar a nossa 

vida noturna e o respeito à diversidade; 

• Trabalhar para que Pirapora receba no futuro o título de 

Cidade Turística, o que representaria um aumento na 

arrecadação através do Fundo Estadual do Turismo, 

viabilizando novos projetos. Esse é um desafio que vai exigir 

as mudanças e melhorias que queremos alcançar com nosso 

Plano de Governo; 

• Melhoria da infraestrutura de espaços voltados à prática de 

atividades culturais; implementação de ações de preservação 

da memória cultural e artística; reestruturação da Casa da 

Cultura; criação de oficinas culturais nos bairros; criação de 

programação permanente para a Casa do Samba; apoio e 

suporte ao Grupo Cultural Samba de Roda (Samba de 

Bumbo); criação de ações de incentivo à leitura, feira do livro; 

Instituição de feira artesanal, com programação musical e 

gastronômica; construção de novos espaços voltados ao lazer 

na Praça do Encontro; Realização da Virada cultural.  
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2. Sobre nossas ideias para transformar Pirapora do 

Bom Jesus numa Cidade Inteligente: 

SUSTENTABILIDADE - TRANSPARÊNCIA – 

ENRIQUECEDORA - CIDADANIA 

• Precisamos repensar as condições de trabalho e organização 

do serviço público como um todo, buscando maior eficiência e 

a sua integração, através de sistemas informatizados e 

aplicativos em todas as áreas: saúde (prontuário de pacientes, 

agendamentos etc.) educação (novas ferramentas para os 

professores e alunos etc.), no setor de trânsito, segurança 

pública (sistema de câmeras eficiente, aumento do efetivo 

etc.), abastecimento de energia elétrica e água, entre outros. 

Para isso será necessária a criação de um centro integrado de 

controle, com forte apoio da área de Tecnologia da 

Informação (TI); 

• Buscar o aumento do acesso da população à rede de Internet, 

com mais pontos livres na cidade e estimular a expansão 

da(s) rede(s) de conexão existente(s) no município;  

• Elaboração e implantação do Programa de Qualificação do 

Atendimento ao Público; criação da Ouvidoria Municipal como 

um canal de comunicação do munícipe para 

solicitação/sugestão de demandas do município, com 

acompanhamento e devolutiva; implantação e aprimoramento 

do Plano de Carreira, Cargos, e Salários–PCCSs, com 

Progressão Funcional e Promoções; implantação de 

programas e concessão de incentivos para aperfeiçoamento e 

qualificação continuada dos servidores públicos, visando ao 
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melhor desempenho das funções e atendimento da 

população.  

 

3. O que podemos fazer para modernizar nossa 

Infraestrutura Urbana 

MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

• Elaborar plano para padronização dos comércios locais 

fornecendo incentivos e orientações para melhor condução da 

prática comercial; 

• Iniciar um programa de revitalização geral nos bairros da 

cidade com colocação de guias, sarjetas, calçamento e 

asfaltamento; 

• Avaliar a aplicação do plano de Regularização Fundiária com 

base no Programa de Regularização Fundiária Urbana 

“Cidade Legal” da Secretaria Estadual de Habitação;  

• Criação da Lei Municipal de Acessibilidade, que deverá dispor 

sobre a eliminação de barreiras arquitetônicas em edificações 

e logradouros de uso público;  

• Adequar a frota de caminhões de coleta;  

• Restabelecer a coleta seletiva em toda a cidade;  

• Lançar um “Programa de Revitalização” e zeladoria de todas 

as praças e pontos turísticos municipais por meio de parceria 

com o Banco do Povo Paulista;  

• Finalizar canalização do “Córrego do Mamaia” (Rio Itaqueri);  

• Conduzir tratativas junto a agência reguladora dos serviços de 

saneamento para a aplicação do programa “Sanear Meu 

Bairro”, com a finalidade de exigir que todos os serviços 
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públicos de saneamento sejam prestados em condições 

adequadas a todos os moradores; 

• Criar o projeto voltado para erradicar as favelas através de 

construções sustentáveis, respeitando sempre as diretrizes da 

Agenda 2030.  

• Desenvolver projetos que venham ajudar na recuperação da 

Mata Atlântica; 

• Todos os projetos só poderão ser executados se estiverem 

em conformidade com a Agenda 2030;  

 

4. Ideias para gerar emprego e renda em nossa 

cidade 

TECNOLOGIA – TALENTO E TOLERÂNICA 

 

• Oferecer incentivos fiscais (por tempo determinado) como 

forma de incentivo aos empresários que trouxerem novas 

empresas para a cidade com a contrapartida onde 80% das 

vagas da empresa sejam preenchidas por cidadãos 

piraporanos; 

• Avaliar redução fixa de ISS como incentivo fiscal tanto para o 

comerciante local que com isso deve aumentar o seu 

faturamento e também a possibilidade de gerar novos 

empregos; 

• Criar a “Biblioteca Virtual” com sala bem estruturada com 

equipamentos e internet de qualidade para que nossos 

munícipes possam fazer cursos EAD (Educação a Distância) 

gratuitamente; 
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• Verificar possibilidade e alteração no Plano Diretor para 

incentivar a construção civil;  

• Fornecer maior suporte aos microempreendedores, artesãos e 

profissionais autônomos (carrinheiros), auxiliando-os no 

acesso ao crédito e microcrédito, além de apoio na 

elaboração de projetos; 

• Fornecer isenção na taxa de licenciamento de veículos por 

três anos para quem fizer a transferência do mesmo para 

Pirapora a fim de aumentar a arrecadação municipal;  

• Incentivar a mão de obra local dando prioridade na 

contratação de empresas terceirizadas para fornecimento de 

materiais e mão de obra para condução de pequenas obras e 

reformas do município; 

• Desmonopolizar o comércio local dando condições igualitárias 

a todos os comerciantes que queiram abrir novos 

empreendimentos seja qual for o ramo de atividade; 

• Buscar parceiras com iniciativa privada e empresas que 

atuam no município que necessitam de pessoas técnicas, 

para fornecimento de cursos de capacitação aos munícipes 

para que os mesmos possam ocupar as vagas disponíveis 

dentro da necessidade local. 
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5. O papel do Funcionalismo Púbico na nossa visão 

PARTICIPAÇÃO - TREINAMENTO - ATENDIMENTO AO 

CLIENTE 

• Temos uma grande preocupação com o papel geral do 

funcionalismo público na gestão da mudança para o futuro, 

dentro da nossa filosofia de trabalho. Sabemos que a 

mudança de hábitos e sistemas não se faz da noite para o dia, 

mas devemos buscar o aprimoramento constante. Isso não é 

uma crítica ao passado, mas uma nova visão de futuro; 

• É preciso explicar detalhadamente o que se espera deles 

dentro de uma nova configuração de administração, portanto 

as ações de treinamento e desenvolvimento serão 

fundamentais; 

• Revisão de métodos e sistemas, com a participação ativa 

(leia-se sugestões) dos funcionários públicos, dentro da nova 

filosofia administrativa; 

• Estudo para melhoria e/ou criação de um Plano de Carreira e 

Salários em todos os setores; 

• Criação de planos de premiações para ideias inovadoras ou 

criativas que possam ser implantadas. 
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6. SOBRE A AGENDA 2030 

 

Enviaremos ao legislativo municipal um projeto de lei instituindo 

o Programa Municipal de implementação da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações 

Unidas, subscrita pelo governo brasileiro, que tem como objetivo 

fomentar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), para orientar políticas públicas em várias áreas: 

segurança alimentar, saúde, educação, redução das 

desigualdades e redução da pobreza, energia, água e 

saneamento, padrões sustentáveis de produção e consumo, 

mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso 

sustentável dos ecossistemas, crescimento econômico inclusivo, 

infraestrutura e industrialização, governança e meios de 

implementação.  

 

 

7. PROPOSTAS PONTUAIS  

 

7.1 ESPORTE E LAZER 

 

• Implantar um Sistema Esportivo e de Lazer (SEL), visando a 

melhoria da qualidade de vida integral dos moradores. O 

esporte é uma ferramenta poderosa no processo de 

desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser 

humano, que encontram no esporte e no lazer valores éticos e 

morais, aliados a um sentimento de cooperação e amizade. 

Desenvolveremos políticas públicas no âmbito da iniciação 

esportiva e de atividade física, para serem aplicadas aos 
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munícipes que demonstrarem interesse em aderir ao plano a 

ser desenvolvido. A SEL buscará parcerias, como a Secretaria 

Especial dos Esportes e a SEESP, sendo elas: Centros de 

Iniciação Esportiva e a Comunidade em Movimento. Nosso 

objetivo é massificar a prática de esportes através de 

atividades de iniciação esportiva, bem como oportunizar a 

atividade física a pessoas interessadas e em situação de 

vulnerabilidade social, contribuindo, assim, com o 

desenvolvimento humano, social e esportivo, bem como 

visando a redução dos índices de criminalidade, a 

transformação social e o melhoramento da qualidade de vida 

no município;  

• Implantar o Projeto Comunidade Em Movimento, incluindo 

orientações aos participantes sobre os benefícios da atividade 

física e condições para realizá-la de forma segura: postura, 

técnicas de caminhada, ritmo e intensidade. Mostrar a 

importância do controle da frequência cardíaca e os cuidados 

com a pressão arterial;  

• Instituir os programas Ginástica para Todos e Amigos em 

Movimento, visando o incentivo à prática da atividade física 

como meio de prevenção das doenças hipocinéticas, com 

propostas simples e naturais, sem utilização de grandes 

recursos ou equipamentos, levando a pessoa a fazer da 

prática do exercício um hábito de vida. As atividades devem 

possuir enfoque sociabilizante, exercícios articulares, 

alongamento, equilíbrio, coordenação e ritmo, com fácil 

execução, onde todos possam participar, respeitando 

possíveis problemas de saúde, que ainda permitam a prática 

saudável de atividades físicas. É praticamente um consenso 
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entre os profissionais do esporte e da saúde que a atividade 

física é um fator determinante no processo de 

envelhecimento, portanto a qualidade de vida do idoso é 

determinada pelo grau de autonomia – a capacidade de 

determinar e executar seus próprios desígnios;  

• Instituir o programa Musculação para Todos, prática esta que 

é direcionada ao bem-estar e ao condicionamento físico geral 

e, especialmente para o aumento da força, bem como 

utilizada para o tratamento de diversas afecções do 

organismo, como obesidade, magreza, distúrbios posturais, 

dores das articulações e da coluna vertebral, entre outros. É 

uma atividade propícia para toda pessoa adulta, por 

proporcionar mudanças no comportamento perante as 

situações do cotidiano. Serão consideradas quatro exigências 

básicas: exercícios de condicionamento cardiovascular, de 

flexibilidade, de resistência e de desenvolvimento muscular, 

predominando o objetivo de atividades para a quebra de 

tensão, provinda do cotidiano, como higiene mental ou como 

prática de lazer;  

• Instituir o programa para Ruas de Lazer ou Lazer Itinerante. 

Na dimensão lúdica, o homem se torna verdadeiramente 

humano quando brinca. Para isso é preciso buscar no homem 

e na sua realidade social a maneira como expressa esse 

conhecimento e como cria, faz e transforma a compreensão 

do sentido humano do brincar. Prover a integração entre os 

participantes, através de atividades lúdicas e entretenimento, 

envolvendo pessoas de todas as idades, através de jogos de 

rua (basquete, peteca, futebol, voleibol), gincanas esportivas, 

culturais e ambientais, respeitando as características de cada 
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faixa etária e grupos de indivíduos, levando quando possível 

atividades culturais;  

• Instituir o Fundo Municipal do Esporte, e buscar outros 

Convênios ou Parcerias. Possibilitar a captação de parte das 

receitas necessárias para o cumprimento integral do PES, 

como transferência do ICMS, projetos de apoio de empresas, 

entre outras contribuições públicas ou privadas;  

• Implantar o projeto Revela Talentos, para apoiar e incentivar 

os jovens talentos nas diversas modalidades esportivas. 

 

7.2 SAÚDE  

 

• Informatização da Saúde com a criação de um aplicativo para 

marcação de exames e também com a criação do “Cartão 

Cidadão” onde através de um cadastro digital que 

disponibilizará à toda rede municipal de Saúde acesso a 

informações sobre o quadro clínico do munícipe, 

diagnosticando se ele é diabético, hipertenso, se precisa 

receber algum tipo de medicamento, se é paciente de baixa, 

média ou alta complexidade para que dessa forma possa ser 

feito, mensalmente, um preventivo com esse cidadão 

otimizando o tempo e reduzindo custos; 

• Criar um Núcleo da Saúde totalmente estruturado com 

equipamentos de Raio X, Ultrassom, exames laboratoriais, um 

na região central e Jardim Bom Jesus e outro Núcleo de 

Pronto Socorro de atendimento 24 horas no Payol, 

centralizando em um único local o atendimento; 
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• Verificar a possibilidade de termos uma “Ala de Maternidade” 

em nossas unidades de saúde para que piraporanos possam 

ter o direito de ver seus filhos nascerem na cidade e isso 

atrelado ao apoio que iremos buscar junto a “ A Rede 

Cegonha” – que é um programa federal, instituído no âmbito 

do Sistema Único de Saúde, consiste numa rede de cuidados 

que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento 

reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao 

puerpério e ao abortamento, bem como à criança o direito ao 

nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento 

saudáveis. Os investimentos serão financiados com recursos 

da União dos Estados, do Distrito Federal e do Município; 

• Estabelecer o programa “Saúde em Casa” – Idosos e pessoas 

com dificuldade de locomoção receberão profissionais da 

saúde em domicílio para aplicação de vacinas, aferimento de 

pressão arterial, medição de glicemia e entrega de 

medicamentos necessários ao seu tratamento a custo zero, 

fornecido pelo Sistema Único de Saúde;  

• Contratação de médicos de diversas especialidades para 

acelerar o atendimento, principalmente nas especialidades de 

pediatria e ginecologia;   

• Buscar parceria intermunicipal com Araçariguama para 

unificar forças em tratativa junto ao Governo do Estado na 

captação por recursos para construção de um hospital na 

divisa entre os municípios que possa atender as duas 

cidades;  

• Implantar o programa “Primeira Visão” cujo objetivo será 

realizar, gratuitamente, exames oftalmológicos em todos os 
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alunos do ensino fundamental da rede pública municipal e 

fornecer óculos aos que precisassem;  

 

7.3 EDUCAÇÃO 

 

• Buscar parcerias junto a empresas com métodos de ensino 

apostilado, cujo material diferenciado fará com que a criança 

deixe apenas a atividade de brincar para fazer a atividade de 

sistematização, fortalecendo o aprendizado e preparando 

desde cedo a criança já para o ingresso no mercado de 

trabalho;  

• Implantar um sistema de formação continuada para os 

professores com cursos de reciclagem constante melhorando 

as condições de ensino;  

• Implantação efetiva do Plano Municipal de Carreira do Quadro 

de Magistério da Prefeitura Municipal – QMPM;  

• Buscar parceria com colégios militares e implantar uma escola 

de ensino militar em período integral na cidade com atividades 

extracurriculares nas horas vagas como disponibilização de 

cursos de informática, idiomas e prática esportiva;  

• Implantar a certificação ISSO 9001 na merenda escolar 

garantindo a qualidade necessária monitorando desde o 

recebimento da merenda até o fornecimento dessa merenda 

para a criança com o acompanhamento de nutricionistas 

elaborando um cardápio balanceado e saudável; 

• Fornecimento de “Kit Escolar” com uniforme e todo material 

didático necessário ao aprendizado do aluno da rede 

municipal; 
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• Implantação de creche em período integral, inclusive no 

período das férias escolares; 

• Padronização dos prédios de todas creches e escolas 

municipais, reformando e mantendo em dia toda a parte de 

zeladoria. 

 

7.4 SEGURANÇA PÚBLICA 

 

• Abrir concurso público para aumento do efetivo da Guarda 

Civil Municipal (GCM) – melhorar a remuneração desses 

guardas além de dar autonomia policial oferecendo maior 

capacitação e equipando adequadamente para que eles 

tenham condições de atuar de forma ostensiva e preventiva 

zelando pela segurança da nossa população, com fortes 

operações de combate principalmente ao tráfico de drogas 

que hoje é um dos graves problemas que atingem nossa 

cidade;  

• Implantação do “Centro Integrado de Monitoramento” onde 

serão instaladas câmeras de segurança em vários pontos da 

cidade e as mesmas serão acompanhadas simultaneamente 

com participação integrada da nossa GCM junto as polícias 

Civil e Militar; 

• Retomada de parceria com a Polícia Militar para aplicação do 

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 

Violência (PROERD) dentro das escolas municipais; 

• Criação da “Guarda Civil Mirim” e do “Guia Turístico Mirim” 

oferecendo formação cívica e cursos de capacitação para 

desenvolvimento de habilidades e competências básicas em 

funções relacionadas ao universo profissional, ampliando as 
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perspectivas dos adolescentes para ingressar e se 

desenvolver no mercado de trabalho, com grandes benefícios 

para sua família e para a comunidade além oferecer 

regularmente Encontros de Autoestima, sendo também 

oferecido atendimento Psicológico, Social e Odontológico. 

 

7.5 AÇÃO SOCIAL  

 

• Aprimoramento e implantação de políticas de assistência 

ao idoso, portadores de deficiência, crianças e 

adolescentes e à família em situação de vulnerabilidade 

social;  

• Ampliação do atendimento às famílias e indivíduos que se 

encontram em situação de abandono, sob ameaça ou 

violação de direitos; 

• Planejamento e execução do processo de cadastramento 

das famílias de baixa renda, utilizando o Cadastro Único de 

Programas Sociais para conhecer a realidade 

socioeconômica dessas famílias;  

• Criação da Coordenadoria da Mulher;  

• Fortalecimento e/ou criação de Conselhos Municipais;  

• Reestruturação do atendimento dos CRAS Paiol e Bom 

Jesus; 

• Readequação de situação dos assistidos pelo Bolsa 

Família;  

• Parceria com Secretaria Municipal de Saúde para 

execução de ações de conscientização sobre gravidez 

precoce e outros temas relacionados a planejamento 

familiar e em saúde; 
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• Busca de parceria com o Centro Integração Empresa 

Escola (CIEE);  

• Programa Adote um Futuro Profissional, com parceria de 

empresas que cuidarão da constituição cidadã-profissional 

da criança até seu ingresso no mundo do trabalho.  
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CONCLUSÃO GERAL 

Abordamos o que de geral podemos fazer, motivados pelos nossos 

cinco princípios básicos e pela Agenda 2.030 da ONU. Muitas 

outras ideias e projetos deverão surgir ao longo do caminho, mas 

acreditamos ter explicado como pretendemos trabalhar, na prática, 

no futuro próximo. Sentimos que precisamos atuar para melhorar a 

autoestima da nossa população. A crise gerada pela pandemia de 

Covid-19 piorou uma situação que já sentíamos ruim no período 

anterior a ela. Teremos pela frente, repetimos, grandes desafios 

para colocar tudo isso em prática.  Mas é esse desafio que nos 

motiva e temos que começar já.  

Nossos pré-candidatos à Câmara Municipal estão estudando 

conosco essas ideias e entendendo a extensão dos nossos 

objetivos, nossa visão política e a como colocar tudo isso na prática 

diária. E o que é melhor, o seu alcance. É um grande desafio para 

eles também.  

Precisamos da união de todos para fazermos de Pirapora do Bom 

Jesus um lugar agradável, sustentável, dinâmico e atraente para 

nós, moradores e turistas, de cujo consumo dependem muitas 

famílias. As pessoas buscam hoje por sensações positivas em suas 

viagens. Que sensações damos aos nossos visitantes? Ou que 

sensações nós temos de nossa cidade? Tudo isso está em jogo! 


