CartaCompromisso  “A cidade que queremos”
Eu, ____________________________________________________________, assumo, na
condição de candidato a prefeito de Piracicaba (SP), pelo partido ____________, o
compromisso de cumprir as propostas abaixo relacionadas, construídas durante os
encontros da Frente de Mobilização Social “A cidade que queremos”.
Seguem abaixo assinaladas as propostas com as quais me comprometo em cada uma das
seguintes temáticas: Educação; Saúde; Direitos Humanos; Cultura; Esporte e Lazer; Meio
Ambiente; Mobilidade Urbana; Habitação; Trabalho e renda; Participação Social e
Transparência; Segurança pública.

Educação
( ) Fortalecer, regulamentar e fiscalizar o trabalho das redes intersetoriais (saúde,
assistência social, educação etc.);
( ) Reduzir o número de alunos por sala de aula, visando à qualidade no ensino;
( ) Garantir professores substitutos nas escolas;
( ) Inserir profissionais de outras áreas nas escolas, como agente de saúde e psicólogo, a
fim de dar atenção às necessidades das crianças que afetam a aprendizagem;
( ) Oferecer formação em cidadania e em participação política nas escolas;
( ) Ampliar as vagas em creche, oferecendo em período integral e em horários especiais,
além das vagas em Educação de Jovens e Adultos e no cursinho prévestibular da
prefeitura;
( ) Fiscalizar e garantir alimentação de qualidade, produtos de limpeza, de higiene pessoal
e material didático atualizado nas escolas;
( ) Oferecer atendimento especializado em educação especial desde o berçário;
( ) Envolver os professores na criação de um plano de carreira docente, garantindo e
valorizando sua formação continuada;
( ) Garantir a autonomia das escolas na construção do Projeto Político Pedagógico;
( ) Retomar o debate sobre gênero no plano municipal de educação;
( ) Interligar o projeto CASE às escolas, de forma a ampliar o oferecimento de uma
educação integral;
(
) Ampliar o atendimento dos CAOFs e dos centros digitais, oferecendo atendimento a
portadores de necessidades especiais e promovendo a continuidade da formação
profissionalizante, como encaminhamento para empresas;
(
) Viabilizar a abertura das escolas nos finais de semana para ser utilizada pela
comunidade, para o fomento de debates sociais e a formação da sociedade civil;
( ) Cobrar a transparência dos Conselhos Municipais;
( ) Fornecer pontos de internet pública e gratuita em todos os bairros da cidade;

Direitos Humanos
(
) Elaborar em diálogo com a sociedade civil Plano Municipal LGBT, viabilizando a Lei
Municipal AntiDiscriminatória, como também a instalação do Centro de Referência LGBT;
(
) Instalar unidade do CRAM na Região Oeste da cidade, fundar Secretaria de Políticas
Para Mulheres, criar serviço de Casa Abrigo para Mulheres em Situação de Violência e
ampliar o horário de atendimento da Delegacia da Mulher, garantindo atendimento
satisfatório à todas as mulheres;
(
) Propor ações voltadas à população negra: implementar políticas públicas específicas
voltadas ao respeito e valorização da história e cultura africanas e afrobrasileiras por meio
da educação das relações étnico raciais;
( ) Investir nos serviços socioassistenciais existentes, garantindo melhorias nas condições
de atendimento e de trabalho dos profissionais, além de criar novas unidades de CRAS´s,
CASE´s e CAOF´s em bairros que estejam em situação de alta vulnerabilidade;
(
) Criar delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente;
(
) Implantar Centro de Convivência de Idosos nos bairros, com atividades específicas
voltadas a este público;
(
) Criar cargos comissionados com representatividade das comunidades negras, LGBTs
e mulheres;
(
) Elaborar em diálogo com especialistas, políticas de reinserção social para egressos
da Fundação Casa e do Sistema Penitenciário;
(
) Implantar o trabalho em rede entre as Secretarias da Saúde, Educação,
Desenvolvimento Social e Trabalho.

Participação, Transparência e Combate à Corrupção
( ) Simplificar mecanismos que permitam o acesso à população para que esta acompanhe
a execução do orçamento público, incluindo a quantidade de recursos aplicados por bairro e
por região;
( ) Dar transparência total às informações, documentos, planos, contratos, licitações e
gastos públicos, disponibilizando os mesmos em linguagem simples e acessível ao cidadão
comum;
( ) Implementar o máximo possível das propostas apresentadas pelos conselhos
municipais, conferências, orçamento participativo e audiências públicas, apresentando
justificativa clara e objetiva para aquelas que não forem possíveis implementar;
(
) Definir uma parcela do investimento anual previsto no orçamento do município a ser
decidido diretamente pela população por meio do orçamento participativo;
( ) Fortalecer os conselhos municipais, garantindo sua autonomia e fornecendo todo o
apoio administrativo, operacional, jurídico e de comunicação necessário ao pleno
funcionamento dos mesmos;
( ) Reativar o Fórum Permanente dos Conselhos Municipais de Piracicaba (FOPEC)
( ) Criar aplicativos “cidadãos” que permitam ao cidadão monitorar a gestão pública e
participar de consultas virtuais sobre os rumos da cidade;
(
) Implantar a Lei do "Programa de Metas", já aprovada em dezenas de cidades
brasileiras, que obrigue o Prefeito Eleito a transformar em até 100 dias de mandato as

propostas apresentadas durante a campanha eleitoral em ações e metas que possam ser
executadas de acordo com os prazos estabelecidos monitoradas pelos cidadãos;
( ) Implantar um Conselho Municipal de Transparência e Controle Social deliberativo para
acompanhar, fiscalizar e auditar o cumprimento da legislação sobre o tema e das
deliberações da Consocial, propor novas ações e leis que possuam representantes de
conselhos, poder público e sociedade civil, com maioria desta;
(
) Realizar permanentemente ações educativas e capacitação da população, incluindo
integrantes de associações de bairros, conselheiros e sociedade civil, em temas
relacionados à participação e ao controle social, por meio da criação de uma Escola de
Participação, Cidadania e Controle Social, gerida pela Prefeitura, Câmara de Vereadores e
Sociedade Civil
( ) Criar uma ouvidoria e uma controladoria geral do município, órgão de controle interno
responsável pelas ações de prevenção e combate a corrupção e transparência pública,
composta por servidores públicos e membros da sociedade civil, devidamente qualificados.

Habitação
(
) Promover regularização fundiária com a participação das lideranças comunitárias,
assistência social de emergência e infraestrutura às ocupações “Frederico, do Boa
Esperança, Portelinha, Cantagalo, Pantanal e Três Porquinhos”, verificando as áreas de
risco ambiental e sanitário de seus habitantes e corrigindoas;
(
) Criar equipamentos de atenção básica da Secretaria de Desenvolvimento Social, tais
como Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes;
(
) Construir moradias populares a partir das necessidades dos próprios cidadãos (que
estão sem acesso ao direito constitucional à moradia digna e humana);
(
) Realizar levantamentos semestrais das demandas habitacionais e condições
habitacionais no município, com dados do instituto de pesquisas e planejamento de
piracicaba (Ipplap), dando suporte à construção civil de novas casas populares.
Trabalho e renda
(
) Criar cooperativas e centros profissionalizantes em construção civil, coleta de
resíduos, informática e segurança do trabalho, construindo centros educacionais e
incubadoras de empresas;
(
) Criar um observatório do trabalhador, com o objetivando dar assistência social ao
trabalhador empregado ou desempregado, fiscalizando casos de superexploração do
trabalho e formalizando a garantia da seguridade social aos trabalhadores informais;
(
) Fortalecer a agricultura familiar na região, permitindo moradia e trabalho digno na
zona rural do município, além de promover o incentivo fiscal à criação de pequenas
cooperativas agroindustriais para o processamento e beneficiamento de produtos
alimentares agrícolas;
( ) Garantir fixidez do trabalho e seguridade social dos cortadores de canadeaçúcar no
município, exigindo que as agroindústrias canavieiras estabeleçam contratos de trabalho
permanentes com seus trabalhadores rurais.

( ) Fortalecer os projetos de construção civil para habitações populares, gerando emprego,
renda e moradia para a população;
( ) Criar uma política pública de “trabalho e renda” especial para as mulheres;
Cultura
(
) Desenvolver e apoiar os centros comunitários com atividades culturais e esportivas;
(
) Ampliar o acervo e as unidades de bibliotecas descentralizadas, oferecendo
atendimento em horários acessíveis à juventude trabalhadora;
(
) Oferecer remuneração a educadores que conduzam oficinas de esporte e de arte na
comunidade;
(
) Implantar o valecultura, a fim de ampliar o acesso da juventude à cultura;
(
) Viabilizar a realização de cinema de rua nas comunidades;
(
) Ampliar o número de editais para projetos, eventos e contratação de profissionais do
Esporte, Cultura e Lazer;
(
) Criar e manter os Centros Culturais nos bairros;
( ) Descentralizar a atuação da Secretaria da Cultura, ampliando a oferta de cultura para
todos os bairros e comunidades de Piracicaba;
( ) Direcionar o orçamento municipal de cultura por região (leste, oeste, norte, sul, centro);
(
) Flexibilizar o projeto da Lei do Silêncio;
(
) Criar transparência nas licitações;
( ) Investir prioritariamente em eventos realizados e organizados por grupos e artistas
locais de áreas diversas como teatro, música, circo, artes plásticas, etc;
(
) Oferecer cursos preparatórios para gestores de cultura municipal;
(
) Aumentar a transparência, a participação e a objetividade do processo de seleção dos
projetos apoiados pelo fundo municipal de cultura;
(
) Construir um estúdio municipal para ensaio e gravação de áudio e vídeo;
(
) Viabilizar o acesso dos artistas da cidade ao Teatro “Erotides de Campo”;
(
) Viabilizar translado entre os centros culturais;
(
) Implementar aulas e oficinas gratuitas nos espaços comunitários (Varejões, Pista de
Skate, Centro Comunitário, Praças, Quadras e Espaços Esportivos), remunerando
adequadamente os professores e instrutores.
Esporte e lazer
(
) Viabilizar a manutenção, a reforma e a construção de novos centros esportivos;
(
) Fomentar a criação de bolsas para os atletas da cidade;
(
) Criar um fundo municipal com o objetivo de fortalecer as associações esportivas
e os projetos sociais construídos com a comunidade;
(
) Priorizar os atletas locais como representantes da cidade em competições esportivas;
(
) Viabilizar a prática esportiva de outras modalidades, para além do futebol, e incluílos
nos jogos comunitários;
(
) Oferecer acompanhamento de profissionais de educação física nos espaços
esportivos comunitários.

Saúde
(
) Aumentar a fiscalização do município sobre a legislação trabalhista pelo Conselho
Municipal de Saúde;
(
) Criar UBS’s descentralizadas, bem como os Centros de Referências e
Especialidades;
(
) Ampliar e descentralizar a rede de saúde, melhorando atendimento;
(
) Criar farmácias municipais 24 horas;
(
) Fortalecer a rede municipal de saúde mental e de usuário de álcool e outras drogas,
ampliando o atendimento do CAPSAD para outros bairros, visando alcançar todos os
usuários;
(
) Ampliar o atendimento à Saúde da Mulher com a contratação de mais profissionais
no CRAM e com a ampliação do horário de atendimento para atender as trabalhadoras;
(
) Criar outras unidades do CASAP, a fim de ampliar o atendimento à saúde do
adolescente;
(
) Ampliar os programas específicos para a Saúde da Mulher;
(
) Aumentar a eficácia no Conselho da Saúde para fiscalizar a distribuição das verbas;
(
) Ampliar o programa saúde da família para todos os bairros da cidade;
(
) Ampliar e criar Prontos Socorros nos bairros;
(
) Criar um Pronto Socorro Infantil na cidade;
(
) Aumentar o número dos profissionais da saúde e de agentes domiciliares;
(
) Ampliar o tratamento para todos os diagnósticos e agilizar as consultas agendadas;
(
) Melhorar o agendamento das consultas nos postos de saúde;
(
) Melhorar a qualidade dos atendimentos, evitando atendimentos realizados por
profissionais desumanizados e a falta de médicos;
(
) Efetivar o atendimento no Hospital Regional;
(
) Implantar e divulgar ações preventivas que valorizem a qualidade de vida e não
apenas o tratamento de doenças/ações de prevenção para a comunidade;
(
) Abrir os postos de saúde, em esquema de plantão, aos finais de semana, inclusive,
para a retirada de remédios.

Segurança pública
(
) Oferecer curso de Formação Permanente em Direitos Humanos para Guarda Civil
Municipal, ministrado pela própria Sociedade Civil.
(
) Trocar armas de fogo por táticas não letais de abordagem.
(
) Fiscalizar de maneira intensiva o CONSEG.
(
) Investir em cursos de formação para desenvolver as Guardas Comunitárias.
(
) Garantir Iluminação Pública adequada em todos os lugares da cidade, nas ruas e nas
quadras.
(
) Trabalhar em prol da democratização e desmilitarização das polícias.
(
) Garantir que a Corregedoria da Guarda Civil Municipal seja Independente, garantindo
a Fiscalização das ações, abusos e violências policiais.
(
) Diminuir as ações ostensivas das polícias militar e civil no bairro. (Na região,
adolescentes estão sendo perseguidos e outros desaparecendo após ações policiais).

Meio Ambiente e Agricultura
(
) Iluminar e conservar (podas racionais, roça cuidadosa do mato, infraestrutura) praças
e academias ao ar livre, contando com agentes gestores locais contratados pela prefeitura e
eleitos pela comunidade local;
(
) Instalar bebedouros, bibliotecas, hortas comunitárias e infraestrutura para a prática
de esportes (skate, slackline, capoeira, malabarismo, etc) nas áreas verdes e terrenos
desocupados da prefeitura;
(
) Priorizar a preservação de áreas agricultáveis do município, aliada a proteção,
manutenção e incentivo da agricultura familiar e pequenos agricultores, visando a produção
local de alimentos de forma agroecológica e o fortalecimento do cinturão verde municipal;
(
) Fomentar o consumo consciente da população e dos órgãos públicos e ampliar a
venda dos produtos agrícolas locais produzidos de forma ecológica nos bairros (feiras e
varejões);
(
) Realizar a arborização com árvores adequadas e úteis (seres humanos e fauna
urbana) com prioridade para árvores frutíferas e recomposição das matas ciliares (urbana e
rural);
(
) Revitalizar todos os rios, revisar e implementar a política municipal de recursos
hídricos e proteger os mananciais de água;
(
) Promover a revisão dos aumentos da tarifa de água e das PPPs (Parcerias Público
Privadas) do esgoto e do lixo;
(
) Estimular a produção de alimentos e a compostagem de resíduos orgânicos nas
residências e nos terrenos baldios, resgatando a cultura rural e caipira;
(
) Criar programas de Educação Ambiental, pautados no diálogo, para debater as
principais questões socioambientais da localidade (retirada de árvores da mata ciliar,
arborização urbanas, resíduos sólidos,energia elétrica, água etc) e veicular informações
ambientais nos meios de comunicação municipais (rádio, TV, outdor);
(
) Comprar 50% da produção agrícola local para fornecimento na merenda escolar,
priorizando os produzidos de forma agroecológica;
(
) Fortalecer o papel do COMDEMA e incorporar suas decisões às políticas públicas;
(
) Desativar o zoológico e aumentar as ações em relação à proteção e à não
exploração animal.
Mobilidade Urbana
( ) Revisar a composição do Conselho Municipal de Mobilidade (COMOB), visando uma
correta paridade de representatividade, especialmente no que diz respeito à sociedade civil,
para que sejam contemplados representantes ligados ao movimento estudantil
(secundarista e universitário), ciclistas, portadores de deficiências e mobilidade reduzida, e
das diferentes zonas do município de Piracicaba;
( ) Priorizar os pedestres, cadeirantes e veículos não motorizados na manutenção e na
criação de novas vias municipais, além de corredores específicos de ônibus, táxis e
transportes coletivos;
( ) Criar e/ou implementar um Plano Cicloviário, aumentando de forma significativa a
extensão de ciclovias e ciclofaixas na cidade, por meio da ampla participação pública e

atendimento às demandas dos ciclistas utilitários, ou seja, aqueles que fazem uso da
bicicleta como meio de transporte, especialmente em rotas casatrabalhoescola;
( ) Implementar o Plano Diretor de Mobilidade e Acessibilidade;
( ) Instalar paraciclos (estruturas utilizadas para fixação segura das bicicletas como
estacionamento) e promover o aumento da estrutura cicloviária, substituindo o
estacionamento de automóveis, atualmente locado na faixa da direita das vias, por
ciclofaixas, em ruas consideradas estratégicas para a demanda de ciclistas utilitários;
( ) Abrir os contratos firmados com as empresas de transporte público e, posteriormente,
revisálos, visando melhoria da qualidade, maior eficiência e redução do preço da tarifa;
( ) Atribuir ao Estado a gestão do Transporte público (produção dos veículos e gestão do
transporte);
( ) Ampliar as linhas de ônibus e instalar mais pontos de ônibus nas periferias, além de
melhorar as informações sobre rotas e horários dos ônibus nos terminais e nos pontos de
ônibus;
( ) Ampliar horários de ônibus de modo a que a população conte com transporte público 24
horas;
( ) Promover políticas e ações voltadas para a mobilidade dos pedestres, visando, por
exemplo, a adequação dos calçamentos, sinalização e instalação de semáforos exclusivos
aos pedestres, com temporização adequada para sua travessia segura
( ) Promover uma política séria e consistente de educação no trânsito, principalmente aos
motoristas, visando esclarecer a prioridade e o respeito que deve ser dado ao pedestre e ao
ciclista no sistema viário;
( ) Elaborar estudos de redução e/ou interrompimento do fluxo de automóveis na região
Central, visando a melhoria da mobilidade de pessoas e bicicletas.

Comprometome, ainda, em apresentar um relatório anual que demonstre de forma objetiva
a execução das demandas assinaladas.

Piracicaba, ____ de _________________ de 2016

___________________________________
assinatura

