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PLANO DE GOVERNO 

SANTANA DE PARNAÍBA 
(Lei 9.504/97 – artigo 11, §1º, IX) 

 

COLIGAÇÃO PARNAÍBA CIDADE VIVA, PARNAÍBA PODE MAIS 

 

PTB / PSC 

 

PREFEITO: DR. DANILO FERRARESI 

VICE: PROFESSORA LAESA RODRIGUES PINTO GLIORSI 

 

 

As diretrizes e propostas apresentadas neste documento constituem a estrutura 

do programa de governo, que será enriquecida e aprofundada com a participação, 

sugestões e ideias da população de Parnaíba durante o processo eleitoral. 

 

OBJETIVO GERAL 

O Plano de Governo Paranaíba Cidade Viva, Parnaíba Pode Mais tem por objetivo 

geral o desenvolvimento integral e sustentável de Santana de Parnaíba. 

É integral porque vai garantir o acesso aos direitos e a elevação da qualidade de 

vida de toda a população da cidade, nos diversos campos: emprego e renda, 

saúde, educação, segurança e dignidade, moradia, saneamento básico, meio 

ambiente. Sabemos que não é possível desenvolver a cidade sem uma visão 

integrada dos diferentes aspectos da vida e do cotidiano dos moradores. 

É sustentável porque visa o desenvolvimento atual pensando também nas 

gerações futuras, com o uso racional e planejado dos recursos humanos, naturais 

e econômicos, combatendo as desigualdades com prioridade para os grupos e 

comunidades mais vulneráveis do município. 

O modelo de desenvolvimento que iremos implantar está baseado em um 

conjunto de diretrizes que atende a questões fundamentais e estruturantes, bem 

como grupos sociais específicos, que requerem atenção prioritária do governo 

municipal: jovens, mulheres, pessoas com deficiência e famílias em situação de 

pobreza. 

Esse plano é resultado de um aprofundado diagnóstico sobre a situação da cidade 

e de demandas recebidas da população parnaibana. 
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Diretriz 1 – Desenvolvimento econômico 

O desenvolvimento econômico do município até agora foi baseado na atração de 

empresas para o município e na criação de polos de negócios e moradia de alto 

padrão. Os efeitos benéficos desse desenvolvimento não atingiram a maioria dos 

moradores da cidade. A Prefeitura ficou mais rica, já que suas receitas dobraram 

em poucos anos, de R$ 585 milhões em 2013 para R$ 1,2 bilhão em 2019, mas a 

população em geral não melhorou de vida. Os recursos naturais e históricos da 

cidade, o valor humano e a criatividade local, a juventude e os empreendedores 

parnaibanos possuem imensa capacidade de geração de riquezas para os próprios 

moradores da cidade, e não somente para investidores e poder público, mas foram 

esquecidos até hoje.  

• Utilização do potencial histórico, ecológico e turístico, aliado ao 

desenvolvimento tecnológico, tornando a cidade um destino turístico 

atrativo, que possa gerar o desenvolvimento de cadeias econômicas locais 

de pousadas, restaurantes, eventos, trilhas ecológicas, esportes de 

aventura, entre diversas outras atividades e ações desenvolvidas pelos 

moradores da cidade 

• Obtenção a classificação oficial de Parnaíba como Estância Turística, que vai 

garantir o aporte de recursos estaduais e federais específicos para 

investimentos em infraestrutura e capacitações na área de turismo 

• Manter a atração de empresas e empreendimentos para o município, mas 

com foco naqueles que gerem emprego e desenvolvimento do mercado 

local 

• Criação do Shopping Digital de Parnaíba – Programa Comércio Digital, 

portal público que vai oferecer a possibilidade de realizar comércio online 

(e-commerce) para todos os comerciantes e prestadores de serviço da 

cidade 

 

Diretriz 2 – Geração de emprego e renda 

A economia local não cria oportunidades de emprego e geração de renda para 

nossos trabalhadores, para os jovens, para as mulheres. De 2014 a 2018, foram 

fechados 12,3 mil empregos formais. Desse total, 4,2 mil eram vagas de jovens de 

16 a 24 anos. Parnaíba está entre as piores cidades paulistas na questão do 

emprego formal.  
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Fora do emprego formal, a cidade oferece poucas oportunidades reais de geração 

de renda. Parnaíba não possui apoio e estrutura para o desenvolvimento do 

empreendedorismo real (que não se confunde com trabalho autônomo precário 

e mal remunerado), com apoio do governo, acesso a crédito e foco no 

desenvolvimento da cidade e de nossa gente. Também não existem políticas 

públicas voltadas para iniciativas coletivas, cooperativas e coletivos, nem 

investimento em setores econômicos inovadores, como economia criativa (artes, 

mundo digital, entretenimento, entre outros). 

As famílias mais pobres, beneficiárias de programas de transferência de renda e 

atendidas pela Assistência Social, merecem atenção prioritária. Ao lado da 

garantia da alimentação e condições mínimas de vida, proporcionada pela 

transferência de renda, é preciso criar formas de inclusão social e produtiva dessas 

famílias, com diagnósticos específicos da situação familiar e das possibilidades de 

desenvolvimento pessoal e social.  

• Estímulo e apoio ao empreendedorismo, cooperativas e coletivos 

• Estímulo e apoio à economia criativa 

• Valorização da agricultura familiar, com apoio técnico para certificação 

orgânica, qualidade e acesso a mercados 

• Fortalecimento do Programa de Aprendizagem, voltado para a inserção de 

adolescentes de jovens de 14 a 24 anos e de pessoas com deficiência no 

mercado formal de trabalho, com garantia de permanência na escola e 

formação técnica adequada 

• Criação de programas de inclusão produtiva e geração de renda para 

famílias beneficiárias de programas de transferência de renda 

• Adoção de diagnósticos familiares aprofundados e planos de 

desenvolvimento pessoal e social para as famílias atendidas pela 

Assistência Social 

 

Diretriz 3 – Investimento e apoio a adolescentes e jovens 

Aproximadamente um quarto da população de Parnaíba (25%) tem entre 15 e 29 

anos. De 10 a 29 anos, a proporção passa a 31%. É uma parcela estratégica dos 

moradores, do ponto de vista do desenvolvimento atual e da criação do futuro da 

cidade. São pessoas em fase de desenvolvimento ou no início de suas trajetórias 

profissionais, com necessidade de oportunidades diversificadas para o 

crescimento e uso de seu potencial pessoal e social. 
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Isso significa não apenas foco no aspecto profissional, mas também atenção à 

cultura, ao esporte, à inclusão digital e questões específicas de saúde, como a 

questão sexual e reprodutiva e a prevenção de uso de álcool e substâncias 

psicoativas. 

• Criação de incubadoras e aceleradoras / Programa #ParnaLab 

• Instalação de coworkings públicos 

• Realização e apoio a atividades artísticas, culturais e desportivas 

• Capacitação e inclusão digital 

• Criação do programa de saúde dos adolescentes e jovens 

• Reformulação do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da 

Assistência Social para adolescentes e jovens, tornando-o gerador de 

organizações, coletivos e outras formas criativas e produtivas de vínculos 

comunitários 

 

Diretriz 4 – Investimento e apoio a mulheres 

A equidade de gênero – oportunidade e condições de vida e direitos iguais entre 

homens e mulheres – enfrenta dificuldades cotidianas. A mulher é, em geral, a 

principal responsável pela guarda e acompanhamento dos filhos e pelos cuidados 

da casa, quando não a única mantenedora do lar. Quando ela trabalha, fica sujeita 

a uma dupla jornada, com o trabalho profissional somado ao trabalho doméstico 

e aos cuidados de mãe. A questão cultural, que progressivamente vai levando os 

homens a assumirem responsabilidades em casa ao lado da mulher, é uma 

mudança infelizmente mais lenta. Do ponto de vista da política pública, é 

necessário fornecer mecanismos de apoio às mulheres, levando em conta a 

peculiaridade dessa dupla jornada, e abrir espaços efetivos de discussão e decisão 

para que as próprias mulheres possam definir caminhos de apoio e mudança 

cultural requerida para atingir a equidade de gênero. 

Entre as políticas de apoio, o oferecimento de pré-escola em tempo integral é 

prioridade. Em Parnaíba, 60% das crianças de pré-escola não têm período integral, 

cerca de 2 mil crianças de quatro e cinco anos que necessitam por isso ficar 

metade do dia sob os cuidados principalmente das mães, que não têm onde deixar 

suas crianças enquanto precisam trabalhar, ou sujeitam os filhos aos cuidados 

precários de vizinhos ou ainda outros jovens do núcleo familiar 
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• Extensão de período integral na pré-escola para todos os matriculados na 

rede pública, para garantir o cuidado das crianças enquanto as mães 

trabalham 

• Aumento da participação das mulheres em cargos e posições de decisão 

dentro da estrutura do governo municipal 

• Disseminação de programas de planejamento familiar 

 

Diretriz 5 – Excelência na saúde 

A cidade apresenta deficiências graves no atendimento a mulheres grávidas e 

recém-nascidos. Em cerca de 15% dos nascimentos, as mães não tiveram a 

quantidade ideal de consultas durante a gravidez, o chamado pré-natal. A taxa de 

mortalidade infantil disparou, passando de 7,78 por mil em 2018 para 12,02 por 

mil em 2019. Isso significa que em 2019 perdemos 28 crianças de menos de um 

ano, a maioria recém-nascidos. Esse número é muito alto, essa taxa de 

mortalidade faz Parnaíba, com todos os recursos que têm, ficar em 60º lugar entre 

os 93 municípios paulistas com mais de 80 mil habitantes. 

A cidade conta hoje com um hospital e maternidade, mas ele não está preparado 

para partos de maior complexidade, exigindo que as mulheres com gravidez de 

risco tenham de se deslocar para outros municípios. Além disso, o hospital é 

apenas um elemento do sistema de atenção em saúde, que fica sobrecarregado 

quando as ações preventivas, básicas e de média complexidade, como o Programa 

de Saúde da Família e a rede ambulatorial, não atendem adequadamente. 

A falta de prioridade e foco na atenção básica levou, em junho do ano passado, ao 

descredenciamento de 84 agentes comunitários de saúde, porque não foram 

cumpridos os prazos e exigências do Ministério da Saúde (Portaria 1446, de 

28/06/2019, do ministro da saúde). 

• Investimento na atenção básica preventiva, com o fortalecimento e 

extensão do Programa de Saúde da Família 

• Investimento e prioridade na saúde materno-infantil 

• Aprimoramento da capacidade de atendimento do Complexo Hospitalar 

Municipal Santa Ana 
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Diretriz 6 – Excelência na educação 

O sistema municipal de ensino recebeu poucos novos prédios de escola. Essa 

renovação estrutural é importante, mas não basta para garantir qualidade de 

ensino. A rede municipal ainda está estruturalmente fora do mundo 

contemporâneo – basta ver que mais de 40% das escolas municipais do 

fundamental não tem computadores conectados à Internet para uso dos alunos.  

Mais do que uma entidade de ensino, a escola é um lugar de educação integral. 

Ela deve preparar para a cidadania, para a convivência, para os hábitos saudáveis. 

É ali que crianças e adolescentes passam a maior parte de seu dia, cotidianamente, 

desenvolvendo seus conhecimentos, hábitos, opiniões e formas de convívio e de 

civilização. A escola deve estar preparada para isso, a começar pelos educadores 

e demais funcionários do setor de ensino, que precisam de apoio e capacitação 

continuada.  

• Valorização do magistério, com apoio técnico e capacitação dos 

educadores 

• Adoção de critérios de excelência na alimentação escolar, com uso de 

produtos fornecidos por agricultura familiar e produtores locais, em 

refeitórios adequados e educação para a alimentação saudável 

• Elevação da qualidade de ensino 

• Período integral progressivo no ensino fundamental (inicialmente com 

integração de outras políticas públicas) 

• Atualização tecnológica/digital da estrutura de educação municipal 

• Capacitação dos educadores para os desafios atuais (fake news, conflitos, 

preconceitos, violência) 

• Adoção da cultura de paz dentro das escolas municipais  

 

Diretriz 7 – Implantação de saneamento básico e ambiental adequado 

Menos da metade da população possui ligação de esgoto em suas casas e, de todo 

o esgoto produzido em nossa cidade, somente 7% é tratado. Isso expõe os 

moradores a todo o tipo de risco de saúde e impacta até mesmo serviços 

importantes, como as escolas: 31 escolas municipais, entre as 68 em 

funcionamento, segundo o Censo Escolar 2019, não têm ligação com a rede de 

esgoto. Dessas, 28 recorrem a fossas e três não têm qualquer tipo de destinação 

de esgoto. Os graves problemas de saneamento estão ligados à falta de 
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capacidade dos governos municipais até agora de fazer cumprir os contratos 

firmados com a Sabesp e adotar iniciativas modernizadoras na área de resíduos 

sólidos. 

• Universalização do atendimento de esgoto e fornecimento de água 

• Adoção de coleta seletiva de lixo 

• Criação de programas educacionais de reuso e reciclagem de resíduos 

sólidos nas escolas municipais 

 

Diretriz 8 – Regularização e garantia de moradia adequada 

As ocupações de áreas de proteção e áreas de risco são a face mais crítica do 

déficit de moradia para a população de baixa renda em Parnaíba. O problema é 

antigo. Os Censos do IBGE de 2000 e 2010 já revelavam que o município estava 

entre os piores do Estado de São Paulo em condições de moradia, com 11,38% dos 

moradores (2010) habitando em casas com mais de três pessoas por dormitório. 

O maior número de pessoas dormindo no mesmo quarto é um indicador clássico 

de déficit habitacional e de condições precárias de residência, além de ser fator de 

risco para violência e abuso no ambiente doméstico. 

A resposta dada hoje a esse problema é provisória e ineficaz, pois fornece auxílio 

na forma de aluguel social para famílias removidas dessas áreas de ocupação por 

um prazo definido. Isso apenas adia o problema, sem resolvê-lo. Parnaíba precisa 

enfrentar a questão da moradia popular com responsabilidade e de forma 

sustentável. 

• Criação do programa de moradia popular de Parnaíba 

• Apoio a regularização, infraestrutura e reforma de moradias irregulares 

localizadas fora de áreas de proteção/risco 

 

Diretriz 9 – Guarda Municipal 

A Guarda Municipal é muito mais do que uma estrutura policial: é um instrumento 

de cidadania e promoção do respeito, próxima dos cidadãos e das comunidades. 

Ela precisa ser valorizada, com revisão de seu plano de carreira, adequação de seu 

efetivo e prioridade para o caráter preventivo e cidadão, além do fortalecimento 

da Patrulha Maria da Penha, que tem um papel fundamental na proteção de 

mulheres vítimas de violência. 
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• Revisar o plano de carreira da Guarda Municipal 

• Ampliar o efetivo e renovar os equipamentos de trabalho da Guarda 

Municipal 

• Valorizar o caráter preventivo e de cidadania da Guarda Municipal, com 

fortalecimento da Patrulha Maria da Penha 

• Desenvolver campanhas e ações a favor da cultura da paz 

 

Diretriz 10 – Mobilidade urbana e acessibilidade 

A mobilidade urbana, em Parnaíba, tem sido tratada apenas como questão de 

obras viárias – pavimentação e calçadas. Evidentemente isso é importante, mas 

não basta. É preciso considerar o conjunto das formas, motivos e trajetos dos 

deslocamentos dentro da cidade e entre Parnaíba e outros municípios para definir 

um plano consistente e completo de mobilidade urbana. Isso significa identificar 

quais os trajetos que necessitam da criação ou reforço de linhas de transporte 

pública urbana ou interurbana, possibilidade de ciclovias, formas e condições de 

deslocamento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de 

estudar e melhorar as estruturas de tarifas de transporte e impostos ligados a 

questões viárias. 

A acessibilidade física e comunicacional (rampas adequadas, sinalização táctil e 

sonora, ausência de barreiras que dificultam passagem de cadeirantes, idosos e 

pessoas com deficiência visual, entre outros) é um componente central da 

mobilidade urbana humanizada e inclusiva. 

• Criação e implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana Inclusiva 

 

Diretriz 11 – Funcionalismo público 

Os funcionários públicos são a principal riqueza da administração municipal. São 

os responsáveis pelo atendimento ao cidadão, nas diversas políticas públicas, e 

mantêm o funcionamento da máquina de governo. Os prefeitos e secretários são 

administradores temporários de uma estrutura de funcionalismo que precisa ser 

valorizada e se manter atualizada, com capacitação e apoio permanente. É isso 

que garante a excelência dos serviços prestados pela Prefeitura aos moradores de 

Parnaíba. Eles devem ser valorizados pela sua capacidade e competência, sem 

favorecimentos ou perseguições políticas. 
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• Reformulação do plano de carreira 

• Adoção de processos permanentes de qualificação, capacitação e 

atualização 

• Acabar com perseguições e favorecimentos políticos 

• Valorizar a competências e os serviços prestados pelos servidores 

municipais 

 

Diretriz 12 – Enfrentamento à violência contra pessoas vulneráveis 

Neste ano, até junho, houve 30 casos registrados de estupro, a maior parte deles 

contra pessoas vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com deficiência. O 

índice de estupros aqui só é superado por 10 cidades paulistas, estamos 

vergonhosamente entre as piores do Estado. É uma violência inaceitável, que 

ocorre muito frequentemente dentro de casa. Isso não é um efeito da pandemia 

de Coronavirus: já em 2019 os casos registrados de estupro atingiram o total de 

59, mais do que o dobro de 2018. Esse tipo de violência explodiu na cidade antes 

da pandemia. Infelizmente, a realidade é ainda pior do que as ocorrências 

registradas, já que muitos desses casos não são denunciados porque as vítimas 

têm medo e são silenciadas pelo agressor. 

Esse alto índice de estupros está ligado a outros tipos de violação de direitos, como 

abuso, violência, trabalho infantil doméstico, opressão psicológica. Ocorrendo 

com frequência dentro de casa, tendo como vítimas pessoas vulneráveis, são 

situações complexas e de difícil detecção. É preciso criar mecanismos de 

identificação, acolhida e atendimento a essas vítimas. 

• Criar rede de vigilância de combate à violência contra pessoas vulneráveis, 

por meio do treinamento de profissionais de políticas públicas (em especial 

educação e saúde) para identificar casos suspeitos 

• Criar protocolos de avaliação e atendimento seguro aos casos de suspeita 

de violência e abuso, preservando a dignidade da vítima e a identidade do 

profissional que identificou o caso suspeito 

• Definir junto com a Guarda Municipal, em especial a Patrulha Maria da 

Penha, e com as polícias Civil e Militar os procedimentos relativos a casos 

identificados, garantindo a preservação da dignidade da vítima e sua 

segurança 
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Diretriz 13 – Transparência, participação e controle social 

A democracia não se exerce apenas no voto. Ela é uma prática cotidiana, que 

requer a criação e valorização de instâncias participativas e de controle social 

durante todo o mandato do governo municipal. A participação popular contínua é 

fator de sucesso de um governo direcionado a construir um modelo de 

desenvolvimento e garantia de direitos sociais e econômicos para toda a 

sociedade. 

 

• Realização de reuniões periódicas do prefeito com as comunidades nos 

diversos bairros de Parnaíba 

• Fortalecimentos dos conselhos municipais 

• Estímulo à criação de fóruns locais de moradores 

• Fortalecimento dos mecanismos de transparência do governo municipal  
 

 

Diretriz 14 – Criar a cidade do futuro 

 

A Parnaíba do futuro é sustentável e inteligente. Ser sustentável significa garantir 

a qualidade de vida da geração atual sem comprometer as possibilidades e os 

recursos para as gerações futuras. Ser inteligente é usar a tecnologia para 

melhorar as condições de vida e o funcionamento dos serviços públicos e do 

cotidiano dos cidadãos. 

Os desafios da sustentabilidade dizem respeito a todas as áreas da vida humana e 

do meio ambiente. Eles estão consolidados na Agenda 2030, um acordo 

internacional do qual o Brasil é signatário, que resultou nos 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecendo metas para educação, saúde, 

erradicação da fome, ecossistemas, acesso a saneamento, entre outros temas 

fundamentais para garantir a qualidade de vida hoje e no futuro1. 

 
1 Os dezessete eixos dos ODS são: Erradicação da pobreza; Fome zero e agricultura sustentável; 
Saúde e bem estar; Educação de qualidade; Igualdade de gênero; Água potável e saneamento; 
Energia limpa e acessível; Trabalho decente e crescimento econômico; Indústria, inovação e 
infraestrutura; Redução das desigualdades; Cidades e comunidades sustentáveis; Consumo e 
produção responsáveis; Ação contra a mudança global do clima; Vida na água; Vida terrestre; 
Paz, justiça e instituições eficazes; Parcerias e meios de implementação 
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Como parte desse esforço, o uso da tecnologia será um aliado, com instalação de 

mecanismos para agendamentos eletrônicos de consultas médicas e serviços 

públicos, sensores para gestão do trânsito, câmeras para monitoramento da 

segurança, e outros equipamentos que levem ao aprimoramento da gestão e do 

acesso de todos aos serviços públicos. 

• Adotar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) como metas 

para a gestão das políticas públicas e programas de governo 

• Implantar agendamento eletrônico para consultas médicas e serviços 

públicos 

• Adotar gestão informatizada do trânsito 

• Implantar câmeras para o monitoramento da segurança e prevenção à 

criminalidade 

 

Santana de Parnaíba/SP, setembro de 2020. 

 

 

DR. DANILO FERRARESI 

 

PROFESSORA LAESA 

 

COLIGAÇÃO PARNAÍBA CIDADE VIVA, PARNAÍBA PODE MAIS 

 

PTB / PSC 

 

 


