
PASSADO, PRESENTE, FUTURO CIDADE DE PIRAPORA DO BOM JESUS:  

 

 

 

PLANO DE GOVERNO “HAROLDO PREFEITO”  

 

 

PREÂMBULO HISTÓRICO  

 

Pirapora do Bom Jesus foi, no passado nem tão remoto, mera ‘grande porção 

territorial, agregada a uma cidade já emancipada e em franca estruturação de 

modo geral, denominada Santana de Parnaíba’. Éramos, até então, ‘mero 

território distrital, totalmente dependente daquela cidade que emergia no cenário 

das demais cidades da região, não tendo vida própria e vocação ao 

desenvolvimento que agora se vê.  

Essa fase da história começou a tomar novos contornos, a partir do 

reconhecimento da nossa emancipação político-administrativa, sacramentada 

em 1725, a imagem de madeira do Senhor Bom Jesus, santo padroeiro da 

cidade, foi encontrada numa corredeira, apoiada numa pedra do Rio Tietê. 

Tornou-se município em 1959, quando se emancipou de Santana de Parnaíba. 

Sem dúvida, foram tempos difíceis, de praticamente desbravar um território 

inóspito e sem as condições mínimas à uma ‘sobrevivência’, que permitisse o 

vislumbre de que seria possível, ao menos, sonhar com um futuro próspero.  

Graças aos valorosos homens públicos que engendraram e conquistaram o ideal 

emancipacionista, amparados pelo apoio e empenho das primeiras famílias que 

compuseram a expansão demográfica da cidade recém instituída, Pirapora do 

Bom Jesus se saiu vitoriosa naquela fase crucial de sua história, consolidando 

sua emancipação, marchando, a passos firmes e resolutos, de olhos postos no 

desenvolvimento futuro.  

Sem dúvida seguiram-se dias, meses e anos de dificuldades, visando a 

consolidação da nova condição conquistada. Porém, não obstante a luta renhida 

que fora implementada pelos nobres homens públicos que nos antecederam no 

curso da nossa história, chegamos aos dias atuais, nos quais, inegavelmente, 

podemos afirmar que atingimos a condição de ‘cidade adulta, desenvolvimentista 

e que não cessa de sonhar e de lutar, cada vez mais, por um futuro mais 

próspero’.  

Cabe a cada um de nós, cidadãos e cidadãs que aprendemos a amar esta cidade 

que aspira por melhores dias, ajudar a concretizar este sonho, dando, cada qual, 

sua parcela de contribuição – seja grande, seja pequena –, para que possamos 

atingir os nossos objetivos comuns.  



UM POUCO DA MINHA HISTÓRIA  

 

Sou “Haroldo Felipe”, 46 anos, casado, cristão e empresário do ramo de 

transportes. Acompanhei minha família em sua mudança para Pirapora do Bom 

Jesus no ano de 1979, com 05 anos de idade. Iniciei minha vida profissional 

exercendo as funções de office-boy a encarregado de operações. Em 2002 iniciei 

minha vida empresarial, fundando, com minha família, a própria empresa que 

conta atualmente com 18 anos de existência exitosa, assegurando emprego 

direto a vários funcionários.  

Veja na sequência abaixo, por ordem cronológica, a sequência das atividades 

por mim exercidas, desde a minha chegada nesta cidade, até os dias de hoje, o 

que poderá subsidiar uma avaliação criteriosa do quanto já fiz – sem falsa 

modéstia – e do quanto ainda pretendo e posso realizar pela cidade de Pirapora 

do Bom Jesus e por seus moradores:  

Aos 13 anos já queria a sua independência financeira e foi ser engraxate, onde 

engraxava os sapatos e botas dos muitos romeiros que passavam por Pirapora. 

Com 14 anos foi cobrador de botes, que navegavam nas águas do rio Tietê que 

naquela época era pouco poluído. Este passeio de barco era um atrativo turístico 

da cidade. Após o falecimento do pai, aos 17 anos, foi trabalhar fora do 

município, onde começou de fato sua sonhada independência financeira. 

Permaneceu nessa empresa por 7 anos e foi do cargo de office-boy a 

encarregado de operações.  

Mas, sonhava com algo mais: o seu próprio negócio e assim abriu a sua franquia 

dos espetinhos Jundiaí, no centro da cidade de Pirapora e realizava diversos 

eventos. Após alguns anos, em paralelo foi convidado para trabalhar no ramo de 

transporte de água como vendedor. Foi aí que se encontrou profissionalmente e 

despertou o seu lado empreendedor, abrindo sua própria empresa. Nessa época 

conheceu o amor de Deus, tornando-se Cristão.  

Por 7 anos ficou à frente de um trabalho social na comunidade do Mamaia no 

bairro do Parque Payol, onde cuidava de 62 crianças e vários adultos, mas, 

devido à pandemia teve que parar momentaneamente.  

Hoje a sua empresa de transporte de água tem 18 anos de atividade, gerando 

vários empregos. 

 

POR QUE DESEJO SER PREFEITO DE PIRAPORA DO BOM JESUS 

Sou ‘filho’ oriundo de uma família que sempre buscou planejar e realizar sonhos 

que exigissem abnegação e esforço além do normal. Aprendi a jamais desistir, 

mesmo diante de situações que pudessem aparentar ‘empecilho intransponível 

aos objetivos traçados’.  

Ao longo desses anos vivenciando as dificuldades e conquistas verificadas no 

município de Pirapora do Bom Jesus, aprendi a absorver os impactos originados 



das dificuldades e a vibrar diante das conquistas – as grandes e as pequenas. 

Vibrei, sempre, diante das ações vitoriosas, em razão do empenho e, lamentei, 

infelizmente, muitas vezes, a falta de novas conquistas, em razão da falta desse 

mesmo empenho por parte dos homens públicos, os quais, em razão da vontade 

popular demonstrada pelo voto sagrado depositado nas urnas eleitorais, 

legitimaram sua representatividade dos anseios da população local.  

Me declaro ‘filho nato da cidade de Pirapora do Bom Jesus’, de fato, de feito e 

de direito. Nesta cidade, me consolidei como ser humano, como cidadão, como 

empresário de sucesso no ramo de transporte e como ‘filho que se deixa mover 

pelo espírito de imensa gratidão à cidade e aos seus concidadãos’. Aprendi o 

sentido exato do que é ‘amar o pedaço de chão, onde tenho semeado os meus 

mais profundos e maiores sonhos de realização e, graças ao auxílio 

indispensável de Deus, do meu empenho pessoal – sempre amparado pelo 

reconhecimento e amparo daqueles e daquelas que têm compartilhado da minha 

história de empreendedor e empresário –, tenho colhido os frutos dessa minha 

luta, pautada no trabalho árduo, na sinceridade de propósitos, honestidade e 

obstinação.  

Declaro, com a maior pureza de alma e espírito de sinceridade e reverência, o 

meu verdadeiro amor pela cidade de Pirapora do Bom Jesus e por seus 

cidadãos, muitos dos quais ainda carentes de melhores condições em diversos 

setores da vida pública, com as quais se possa transformar em realidade os 

nossos maiores sonhos:  

– Vamos realizar esses sonhos que temos como próprios e comuns, vencendo 

as dificuldades que ainda temos no cotidiano da vida pública de Pirapora do Bom 

Jesus, juntos?  

Sem dúvida, caso mais este sonho se concretize, há de significar o ponto 

máximo da minha felicidade!  

Você, caro eleitor, entra com o seu voto de confiança; enquanto eu e a equipe 

de governo que será montada para me auxiliar na gestão da cidade, entramos 

com as ações de governança, sempre com o seu apoio e participação – pois 

essas premissas são partes inerentes ao regime democrático –, para, juntos, 

alcançarmos os nossos objetivos.  

Conto com o seu apoio!  

Até a ‘nossa vitória’!  

 

 

PLANO DE GOVERNO  

Passo a expor abaixo, parte integrante do meu plano de governo, se eleito for, 

me propondo, desde logo, a aceitar sugestões por parte de moradores, que 

possam e queiram contribuir para aprimorar e complementar o plano sugerido.  



AÇÕES DE CUNHO SOCIAL  

Criar e instalar Núcleos Setoriais de Atendimento Multidisciplinar de Socialização 

à Pessoas da Terceira Idade; dentre os atendimentos a serem viabilizados, 

destaca-se a Criação e Instalação do “Clube do Idoso”, com oferecimento de 

atividades de ginástica funcional, com aparelhos apropriados ao atendimento da 

Comunidade da Terceira Idade, a partir dos 60 (sessenta) anos de idade; ‘bailes 

da saudade’, com a utilização de músicas temporãs, remetendo os participantes 

à recordações dos tempos da mocidade; realização de festas apropriadas ao 

público citado, tudo com acompanhamento médico, psicológico e de fisioterapia, 

para atendimento das necessidades afins;  

Criar e instalar o Centro Integrado de Transição Educacional e Profissional para 

jovens e adultos, visando desenvolver aptidões pessoais e profissionais e 

encaminhamento futuro. Parcerias a serem propostas com: SESI, SENAI, 

ROTARY, SEBRAE, entre outras;  

Criar e instalar o Núcleo de Iniciação e Aperfeiçoamento Comercial, Industrial e 

Empresarial, visando a atender Micro Empreendedores Individuais (MEIs), com 

orientação e implementação de cursos complementares, objetivando a 

adequação e desenvolvimento do setor. Parcerias a serem buscadas: SESI, 

SENAI, FIESP, CIESP, ROTARY, SEBRAE;  

Criar e instalar o Núcleo de Atendimento Especializado a moradores de 

Comunidades (Áreas-livres), com o desenvolvimento de atividades culturais, 

esportivas, educacionais e profissionalizantes diversas. Parceria a ser proposta: 

SESI, SENAI, CIESP, FIESP, SEBRAE;  

Criar e instalar o Núcleo “Cidade da Criança”, com a implementação de cursos 

adequados, em conformidade com a faixa etária do público interessado, 

contendo noções e introdução à cidadania, segurança no trânsito, primeiros 

socorros, economia, alimentação saudável, informática básica e avançada, entre 

outros. Parcerias a serem definidas;  

Criar e instalar o Núcleo Complementar de Educação, Cidadania e Cultura, 

visando despertar e incentivar o interesse de crianças e adolescentes pela 

iniciação aos hábitos da leitura, iniciação ou complementação à informática, 

gestão ambiental, com noções básicas sobre ‘meio-ambiente ecologicamente 

sustentável’, empreendedorismo, entre outros.  

Instalar e ampliar Rede Básica de Águas e Esgotos em todo o município, visando 

ao atendimento à prevenção sanitária, priorizando moradores das regiões 

periféricas e carentes – Áreas-livres –, onde se verifique a falta de abastecimento 

e esgotamento próprio;  

Criar e instalar o projeto “Ônibus da Cultura”, com disponibilidade de Biblioteca 

e Filmacoteca, para atendimento itinerante aos moradores dos bairros da 

periferia do município, conforme planejamento e implantação a ser viabilizado 

pela Secretaria do setor;  



Criar e instalar o projeto “Ônibus de Atendimento à Saúde Básica e Odontológica 

Preventiva, objetivando atendimentos básicos e preliminares – com 

encaminhamento posterior, sempre que se fizer necessário, dando sequência 

aos procedimentos afins, até solução final –, pelas Unidades de Pronto 

Atendimento da região de moradia dos cidadãos atendidos na unidade móvel, a 

ser definido pela Secretaria de Saúde do Município;  

Criar e instalar o Clube do Artesão, visando o acolhimento de artistas moradores 

na cidade e, a partir de conceitos rudimentares, desenvolver projetos no setor, 

com promoção de cursos de iniciação e formação avançada, aperfeiçoamento 

de técnicas artesanais, bem como realização de feiras e exposições em locais 

públicos com infraestrutura adequada ao atendimento dos artistas expositores e 

público visitante;  

Criar e instalar Programa de Atendimento Básico à Saúde, para pessoas de 

baixa-renda, através de unidades móveis, com atenção prioritária a moradores 

da Terceira Idade e/ ou portadores de necessidades especiais, dificuldades de 

locomoção e ‘comorbidades’;  

Criação e/ou ampliação de Conselhos Comunitários de Segurança Pública, com 

participação de membros das Sociedades Amigos de Bairros – membros 

convidados e voluntários –, e representantes do Ministério Público, da Ordem 

dos Advogados do Brasil e da Secretaria de Estado e do Município da Segurança 

Pública, dentre os quais, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal – 

como membros natos –, visando a expor, discutir e dar encaminhamento a 

assuntos pertinentes ao setor;  

Criar e instalar Núcleo de Atendimento (PAT, FIESP, CIESP, SESI, SENAI, 

SEBRAE, ROTARY, outros), visando a prestação de orientação profissional e 

encaminhamentos afins, inclusive com promoção de palestras e cursos de curta 

e média duração de iniciação e aprimoramento pessoal e profissional a pessoas 

desempregadas, subempregadas e desalentadas de baixa-renda;  

Criar e instalar o Programa Oficial e Permanente de Iniciação ao 

Desenvolvimento e Incentivo ao Esporte, em todas as modalidades, visando a 

integração social de crianças e adolescentes, através da prática desportiva.  

Criar e instalar Núcleos Setoriais de “Colônias de Férias”, com o emprego de 

voluntários de diversos setores de esportes, lazer e cultura (música, ‘contação 

de histórias’, teatro infanto-juvenil, brinquedoteca, fabricação de pipas, entre 

outras atividades), visando a promover ações de entretenimento saudável e 

seguro às crianças e adolescentes de baixa-renda e de diversas faixas etárias, 

durante os períodos de férias escolares. Referidas atividades serão 

desenvolvidas nos espaços de parques e/ou ginásios poliesportivos da cidade. 

Criação e Instalação do Programa “Pedal Legal”, visando a realização de cursos 

de iniciação e aperfeiçoamento ao ciclismo, com técnica adequada e segurança, 

voltado ao atendimento de moradores amantes de passeios e/ou esportes de 

ciclismo, devendo ser garantida participação, em regime de equanimidade, a 

crianças, adolescentes, jovens e adultos de baixa-renda, com disponibilidade de 



material próprio às instruções e treinamentos, por parte do setor competente da 

Prefeitura.  

Criar e instalar – em regime de parceria com entidades educacionais e de 

prestação de serviços afins próprias da vida ROTARY, entre outras –, o Centro 

Educacional e Vocacional dirigido ao atendimento de estudantes do ensino 

médio oriundos de famílias de baixa renda, com o fim precípuo de 

encaminhamento em suas necessidades de orientação, elaboração e 

ministração de Palestras e Cursinhos Pré-vestibular e/ou Cursos Técnicos 

Profissionalizantes, segundo opção e perfil vocacional dos (as) alunos (as) 

interessados (as) e regularmente inscritos (as), preferencialmente, ‘sem 

imposição de ônus pecuniário’  

Criar e instalar o Programa de Atendimento Voluntário à População de Baixa-

renda e em Situação de Risco Social, mediante a doação de alimentos não 

perecíveis, roupas, calçados; móveis usados, brinquedos em disponibilidade, 

entre outros itens de uso comum – todos em bom estado de conservação –, de 

maneira continuada e ininterrupta, como forma de assegurar o pronto 

atendimento sempre que se faça necessário, por parte da Secretaria de 

Promoção Social da Prefeitura, ante as necessidades sempre manifestas pela 

população alvo a ser socorrida.  

Criar e Instalar o projeto “Gabinete Itinerante”, estabelecendo que “toda última 

sexta feira de cada mês, o Gabinete do Prefeito, incluindo todas as Secretarias 

de Governo, estará despachando e atendendo a população em um bairro 

previamente estabelecido da cidade de Pirapora do Bom Jesus. O Gabinete 

deverá ser instalado a título precário, em sede de Sociedade Amigos de Bairros 

do local; pátio interno de Estabelecimento de Ensino, quando autorizado; Ginásio 

de Esportes do Município. Objetivo: Ouvir “in loco”, as demandas, reclamações 

e sugestões dos moradores locais.  

 

AÇÕES DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA  

Concluir obras porventura iniciadas e não finalizadas pelo prefeito anterior, 

visando atender ao interesse público e evitar o desperdício do erário (dinheiro 

público) empenhado;  

Promover estudos técnicos de mobilidade urbana, com objetivo de, se julgado 

cabível e necessário, determinar modificações, obras de recuperação e 

adequações em ruas e avenidas da malha viária no perímetro do município;  

Oficializar e adequar os pontos de estacionamento de Táxis, Caminhões de 

Aluguel e veículos afins, dotando referidos locais de áreas de abrigo adequadas 

e humanizadas, de modo a atender as necessidades básicas e indispensáveis 

ao bom desempenho das funções, pelos profissionais empenhados no setor;  

Promover a revisão do Cadastro de Empresas e Estabelecimentos Comerciais 

instalados no perímetro do município, de modo a registrar e, desse modo, 

oficializar aquelas que porventura estejam pendentes de registro, objetivando, 



não só ampliar a fonte de arrecadação de impostos devidos aos cofres do 

município, mas, também, dar o suporte e garantias necessárias e de direito às 

Empresas e Estabelecimentos Comerciais supracitados;  

Proceder um levantamento minucioso do número e localização das “áreas-livres 

e comunidades” existentes na cidade de Pirapora do Bom Jesus, visando 

determinar o número de moradores, possíveis condições de risco a que estejam 

expostas as pessoas residentes nos locais de referência, a necessidade e 

possibilidade de promover ações de urbanização e melhorias estruturais nas 

áreas e residências ocupadas e, quando for o caso, buscar recursos necessários 

e promover a remoção de moradores, visando salvaguardar responsabilidades 

diante da possibilidade de “ocorrências graves e indesejadas”, tais como 

“desabamentos, incêndios e outros sinistros de grande proporção, que possam 

ensejar ferimentos graves e mortes de moradores”;  

Promover vistorias técnicas e funcionais no âmbito dos Estabelecimentos de 

Ensino Municipais, inclusas as Creches e Pré-escolas, objetivando determinar 

perfeito estado geral em termos de “segurança e funcionalidade” dos referidos 

estabelecimentos e, quando necessário – preferencialmente nos períodos de 

férias escolares –, providenciar obras de reforma e/ou adequação, de modo a 

sanear irregularidades ou riscos constatados;  

Promover ações continuadas de vistoria, limpeza e desassoreamento nos cursos 

das águas de córregos e rios existentes no perímetro do Município de Pirapora 

do Bom Jesus, de modo a agir preventivamente e, desse modo, evitar ou 

minimizar ocorrências de enchentes por ocasião das chuvas torrenciais, 

salvaguardando perdas materiais e riscos de morte às populações lindeiras dos 

cursos d’águas, supracitados. Referidas ações serão sempre seguidas de 

orientações no que tange aos cuidados de manutenção de cuidados e limpeza 

por parte dos moradores interessados;  

Promover Cursos de Reciclagem e Aperfeiçoamento envolvendo integrantes 

concursados do quadro de funcionários públicos da Prefeitura do Município, 

sobre os mais diversos aspectos atinentes às funções por eles (as) exercidos, 

com ênfase aos serviços prestados pela Secretaria ou repartição em que 

estiverem lotados, como forma de, não apenas assegurar o atendimento ao 

público eficaz e adequado, como, também, manter e ampliar o grau de incentivo 

ao aprimoramento funcional e profissional dos ditos funcionários, inclusive 

preparando-os à assunção de cargos de “chefia” nos setores laborais, quando 

for o caso.  

 

EDUCAÇÃO  

• Redefinir o horário de abertura e fechamento das creches, permitindo que o 

horário fique mais flexível para os pais que trabalham fora.  

• Revitalizar as unidades escolares de acordo com suas necessidades. • Priorizar 

a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar.  



• Criar uma política de valorização dos profissionais da educação.  

• Melhorar o transporte escolar para os alunos da zona rural.  

• Estabelecer um padrão de qualidade para a rede municipal de educação.  

• Implantar curso preparatório para o ENEM;  

• Programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho voltado para 

jovens concludentes do ensino médio com premiação dos alunos que mais se 

destacarem com bolsa para as instituições universitárias da rede privada;  

• Ampliar o número de vagas para educação infantil;  

• Cursos técnicos em parceria com empresas;  

• Adequar às praças esportivas, através de reformas estruturais, com a 

implantação de banheiros, vestiários, bebedouros;  

• Apoiar a prática de esportes radicais como Motocross, Bike, Skate, construindo 

ou adequando áreas próprias; SAÚDE  

• Ampliar o efetivo de técnicos de enfermagem, médicos e Enfermeiros.  

• Mutirão da saúde mensal.  

• Criar Centro Integrado da Saúde do Idoso.  

• Garantir o Portal da Saúde para dar transparência na Gestão Municipal e das 

resoluções e atas do Conselho Municipal de Saúde.  

• Garantir o atendimento das Farmácias 24 horas nos Pronto Atendimentos e 

UPAs.  

• Garantir as ações de controle de doenças endêmicas e epidêmicas, como 

exemplo, a Dengue e o Zica Vírus.  

• Implantação do Centro de Controle de Zoonoses de forma a atender e atuar 

nas políticas públicas de controle de doenças e agravos relacionados a animais 

e meio ambiente.  

• Reestruturar a Rede de Prevenção à Violência e Abuso Sexual, recuperando 

as diretrizes da política de proteção às mulheres vítimas de violência.  

• Cobertura de exames laboratoriais nos serviços da rede de atenção à saúde  

• Implantar o projeto Rede Cegonha do Ministério da Saúde em conjunto com 

toda rede assistencial do município. SEGURANÇA  

• Implantar bases da guarda em pontos estratégicos nos bairros da cidade.  

• Monitorar, por meio de câmeras, os arredores de todas as escolas do município, 

identificando as movimentações suspeitas e coibindo comércio clandestino e 

atitudes que possam favorecer a insegurança e o consumo de drogas.  



• Aprimorar o Plano Municipal de Segurança com o objetivo de ampliar as 

políticas de segurança municipal que deverão ter a Guarda Civil Municipal 

atuando sempre com uma proposta preventiva e comunitária, promovendo assim 

a cultura da paz em toda a cidade.  

• Estabelecer gestões junto ao governo estadual com o objetivo de fazer com 

que os órgãos da Polícia Civil, da Polícia Militar da nossa cidade sejam 

fortalecidos, de modo a suprir as deficiências atualmente verificadas, bem como 

consolidar políticas públicas para articulação de reciprocidade entre município e 

estado.  

• Implantar o programa Cidade Iluminada, garantindo a substituição de lâmpadas 

no sistema de iluminação pública municipal, por lâmpadas de maior poder de 

iluminação em todos os bairros da cidade.  

• Fiscalizar a limpeza e muros nos terrenos baldios.  

• Elaborar um diagnóstico da violência urbana com objetivo de nortear as ações 

e as políticas públicas na área.  

• Instalação da Delegacia da Mulher no município.  

• Reestruturar a guarda municipal, aumentar o efetivo capacitando e equipando 

os guardas e assim aumentar o patrulhamento.  

 

HABITAÇÃO  

• Buscar recursos nos projetos habitacionais do governo do Estado e governo 

Federal.  

• Desenvolver programa de incentivo à arborização nos bairros;  

• Ampliar e melhorar a limpeza pública nos bairros;  

• Intervenção integrada aos moradores de assentamentos precários.  

• Melhoria nas condições de saneamento das regiões periféricas.  

• Melhoria na iluminação na cidade.  

 

TURISMO  

• Promover o turismo criando nos pontos já existente estrutura para receber os 

praticantes de parapente.  

• Criar trilhas ecológicas para os nossos munícipes e para as pessoas que 

venham visitar a nossa cidade.  

• Mapear todas as forças econômicas, políticas e sociais e realizar parcerias para 

sanar os problemas e promover o desenvolvimento do município.  



• Oferecer educação de qualidade possibilitando desenvolvimento profissional, 

humano e social.  

• Ampliar e consolidar programas e ações que garantam mais segurança para a 

população.  

• Melhorar e ampliar o atendimento na área de saúde, qualificando as parcerias 

existentes.  

•Implantar uma política de desenvolvimento humano e social, que seja capaz de 

gerar emprego e renda de modo sustentável.  

 

LAZER  

• Criar parques na cidade para prática de esportes.  

• Transformar todos os campos de futebol de várzea em campos de grama 

Sintética.  

• Implantação de academias públicas estruturadas, que contemplem a 

quantidade mínima, adequada e necessária de equipamentos para a realização 

de atividades físicas, cobertas, e com bancos.  

• Assistência e adequação as escolinhas de Futsal; handebol; basquetebol e 

Vôlei  

• Disponibilizar infraestrutura adequada para modalidades do atletismo; Futsal; 

handebol; basquetebol e Vôlei.  

• Convênios (imediatamente) e/ou construção de piscina no clube da Melhor 

Idade.  

• Conservar a infraestrutura atual com estrutura que permita a realização de 

eventos esportivos (banheiros com chuveiros, vestiários, etc.);  

• Desenvolver e divulgar um calendário anual de cursos para capacitação dos 

profissionais envolvidos na área do esporte.  

 

ACESSIBILIDADE  

• Assegurar aos munícipes a manutenção das vias públicas oficiais em 

condições regulares de tráfego;  

• Realizar obras de acessibilidade nas escolas para garantir a inclusão das 

crianças com deficiência nas escolas municipais;  

• Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços, nos 

mobiliários e nos equipamentos urbanos, gerando menor risco de acidentes.  



• Criar a Rede Municipal da Acessibilidade (trânsito e transporte) composta por 

pedestres, ciclistas, motociclistas, transporte coletivo, transportadores de bens, 

veículos particulares e de serviço.  

• Criar um Fundo Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável, a partir de fontes 

de arrecadações como multas de trânsito, repasses federais e estaduais e 

instrumentos urbanísticos previstos no Plano Diretor Municipal e no Estatuto das 

Cidades, que deverá ser gerenciado pelo Conselho Municipal de Mobilidade 

Urbana e priorizar investimentos para melhorar a qualidade do transporte 

público, do transporte não motorizado e da mobilidade dos pedestres;  

 

TRANSPORTE  

• Aumentar ainda mais a oferta de transporte público, com mais ônibus nas ruas 

e em intervalos menores;  

• Fiscalizar os horários e trajetos do transporte público;  

• Implantar novas coberturas nos pontos de ônibus de toda a cidade;  

• Criação de terminal rodoviário no centro da cidade.  

• Criação de terminal rodoviário no bairro Parque Payol. 


