PLANO 55

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DE PIRACICABA
PLANO 55 – UM NOVO MODELO

COLIGAÇÃO

“PIRACICABA DE TODOS NÓS”

Uma nova forma de se fazer Política
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É com muito orgulho que apresentamos a seguir o PLANO 55 – UM NOVO MODELO.
Ele foi elaborado com a participação da sociedade, com a contribuição de especialistas,
com base nas iniciativas de planejamento como o PIRA 21 e principalmente com a
experiência público-privada de mais de 30 anos adquirida pelos representantes da
Coligação “PIRACICABA de TODOS NÓS”. Boa leitura.

O Plano 55 foi construído sobre os seguintes fundamentos:

- PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE;
- PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO
- REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL
- PRESTAÇÃO DE CONTAS A SOCIEDADE
- MERITOCRACIA

Estes princípios deverão reger a nova forma de se fazer política e gestão pública em
Piracicaba e servir de exemplo para todo Brasil. Com ética, transparência, eficiência,
planejamento e, acima de tudo, com respeito ao Cidadão.
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1. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
Incentivar a participação da sociedade na vida pública fomentando a organização das
associações de bairro e fortalecendo as já existentes para que participem da tomada
de decisão do poder público e que possam, no futuro, intervir nas soluções dos
problemas que afligem sua região de forma objetiva e assumam a gestão dos
equipamentos públicos que servem estes locais, além de parcerias com entidades
Públicas e Privadas para planejar, organizar e prestar serviços a Sociedade em todas as
áreas da Administração Pública.
2. PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO
Estabelecer um plano de 20 anos com metas e indicadores, referendado pela
sociedade e incorporado à legislação municipal como uma ferramenta de
ordenamento das ações do Executivo municipal, coordenado e fiscalizado pelo
Legislativo e por toda Sociedade.
Este plano deve projetar uma visão de longo prazo onde a população possa ver
Piracicaba se transformar numa das melhores cidades do Brasil. Esta será a única
forma de acabar com os graves déficits na saúde e educação, por exemplo, pois em
planos de apenas um governo de 4 anos nunca será possível.
O plano é da sociedade e os vereadores deverão garantir através das leis e da
fiscalização, a sua perfeita execução. Metas e indicadores permitem que todos possam
acompanhar a sua realização e a garantia de continuidade por parte do poder
executivos nas futuras administrações que se comprometam na realização deste,
independente de ideologias ou partidos políticos, nas eleições futuras.
3. REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL
A crise econômica que estamos passando trará enorme desafio para a Prefeitura.
Viveremos os próximos anos com escassez de recursos.
Desta forma, se faz necessário uma ampla reforma administrativa nos órgãos públicos
para que possamos aproveitar ao máximo os poucos recursos disponíveis.
Para que possamos ir de encontro à solução dos nossos problemas precisamos de um
novo modelo que permita olhar a cidade de forma sistêmica e integrada, uma gestão
com muito foco e planejamento.
A descentralização administrativa através da criação de SUBPREFEITURAS e integração
das secretarias municipais possibilitando a REDUÇÃO de suas estruturas será
fundamental para garantir a sociedade uma prestação de serviços de qualidade.
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4. PRESTAÇÃO DE CONTAS A SOCIEDADE - TRANSPARÊNCIA
Vivemos um momento critico da politica brasileira.A sociedade não aceita mais os
velhos hábitos e os escândalos de corrupção que nos assombram todos os dias.
Implantaremos ferramentas de gestão que deem transparência total a todos os
processos públicos como: compras, licitações, gastos, etc. de forma simples, onde o
cidadão comum possa facilmente acompanhar a aplicação dos recursos públicos, que
na verdade são seus.
Um conjunto de indicadores e metas em cada área, para garantir um
acompanhamento da execução das ações e dos resultados obtidos em benefício da
população. Deixa o processo transparente, garantido a possibilidade de a população
acompanhar e cobrar a administração pública municipal.
O IPPLAP (Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba) passará a ter um papel,
ainda mais, fundamental, desenvolvendo aplicativos que facilitem o acesso das
informações para todo cidadão através da internet e mídias digitais, de forma simples
e acessível juntamente com o Portal da Transparência.

5. MERITOCRACIA
O gasto público subiu absurdamente e a capacidade de investimento no
aperfeiçoamento do funcionário público está comprometida.
Nestes tempos de orçamento restrito a meritocracia passa ser a única ferramenta para
a valorização do funcionalismo público.
A meritocracia baseada num conjunto de indicadores e metasque reflitam a boa
qualidade dos serviços e do atendimento ao público permitirá um aumento
significativo da eficácia dos serviços e, consequentemente,na diminuição de custos
permitindo repassar parte desta economia para melhoria da remuneração do
funcionalismo municipal.
Capacitação e qualificação do funcionalismo público serão as palavras chave na
viabilização deste processo.
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PROGAMA DE GOVERNO 4 ANOS
(principais ações temáticas)

Página 5

PLANO 55

PLANEJAMENTO E GESTÃO
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Criações de SUBPREFEITURAS
Aproximar a administração pública da Sociedade através da criação de
SUBPREFEITURAS e/ou parcerias com Associações de Bairros consolidadas.

Diminuição da Máquina Pública com Aumento da Eficiência Administrativa
Implantar uma nova estrutura organizacional que represente uma visão integrada de
gestão, juntando as atuais 16 secretarias, 3 autarquias, conselhos e outros órgãos da
administração em 4 NOVAS ESTRUTURAS:

 Desenvolvimento Social
Formada pelasSecretarias da SAÚDE, EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL e os
seguintes Conselhos Municipais:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Álcool e Outras Drogas (COMAD)
Assistência Social (CMAS)
Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra
de Piracicaba (CONEPIR)
Conselho Municipal de Regulação e Controle Social de Piracicaba (CMRCS)
Criança e Adolescente (CMDCA)
Mulher (CM)
Diversidade Sexual (CMADS - LGBT)
Educação (CME)
Idoso (CMI)
Pessoa com Deficiência (COMDEF)
Saúde (CMS)
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (FUNDEB)
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 Desenvolvimento Econômico
Formada pelas Secretarias de AGRICULTURA e ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE,
TRABALHO E RENDA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LAZER, TURISMO,
AÇÃO CULTURAL, HABITAÇÃO (EMDHAP), SEMAEe os seguintes Conselhos
Municipais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciência e Tecnologia (CMCT)
CCultura (COMCULT)
Desenvolvimento Rural (COMDER)
Esporte, Lazer e Atividades Motoras (CONSELAM)
Conselho Municipal de Mobilidade (COMOB)
Segurança Alimentar (COMSEA)
Turismo (COMTURPI)
Meio Ambiente (COMDEMA)
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural (CODEPAC)

 Planejamento e Gestão Pública
Formada pelas Secretarias ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GOVERNO, TRANSPORTES
INTERNOS, o IPPLAP, PGM, Comunicação, Radio e o IPASP.
•
•
•
•
•

Cidade
Contribuintes
Fórum Permanente dos Conselhos do Município (FOPEC)
Orçamento Participativo (COMOP)
Outros Conselhos Estaduais, Federais e Privados de interesse público.

 Segurança
Formada pela GUARDA MUNICIPAL, SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE em
parceria com o poder judiciário (Fórum e Ministério Público), Polícia Militar (oficiais e
Bombeiros), Polícia Civil e Técnica, Centro de Detenção Provisória (CDP), Fundação
Casa, OAB e sociedade civil organizada vinculada a segurança.
• CONSELHO DE SEGURANÇA
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Saúde

A SAÚDE é apontada como o principal problema pela população e precisa ser
enfrentado com muita seriedade pela administração pública. Descasos e ineficiência
tem que ser banidos do sistema público de Saúde. Para isso vamos implantar as
seguintes ações:

1 – Diagnostico: definir indicadores e Metas de qualidade e gestão;
2 – Mapear e reduzir o déficit de infraestrutura e pessoal por região;
3 – Implantar Cadastro Único Informatizado para prontuários e controles;
4 – Novo Sistema para Agendamentos de Consultas, Exames e
procedimentos/internações;
5 – Viabilizar URGENTE parceria pública ou privada para oHOSPITAL REGIONAL;
6 – PROGRAMA PREVENIRvoltado a melhorar a qualidade e a eficiência do
atendimento básico de Saúde;
7 – Ampliar Parcerias Públicas Privadas com associações e entidades voltadas a Saúde;
8 – PROGRAMA MERITOCRACIAparaos funcionários da Saúde;
9 – Campanhas educacionais e prestação de contas à sociedade.
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Educação
A garantia de um futuro melhor para Sociedade passa pela qualidade da gestão pública
na educação. Temos que garantir que as gerações futuras tenham FORMAÇÃO e
EDUCAÇÂO para respeitar as pessoas e a sociedade em que elas vivem. Para isso
precisamos garantir uma melhor qualidade de Ensino através das seguintes ações:

1 – Diagnostico: definir indicadores e Metas de qualidade e gestão;

2 – Diminuir o déficit de vagas em CRECHES e na EDUCAÇÃO INFANTIL por região e
ampliar as vagas de tempo integral especialmente através de parcerias com entidades
privadas de capacidade e idoneidade comprovada;
3 – Melhorar a qualidade do ENSINO FUNDAMENTAL através de parcerias com
entidades públicas e privadas renomadas voltadas para educação e a criação do
CONSELHO DA ESCOLA formado por pais, funcionários e professores com o objetivo de
administrar cada uma das escolas de Piracicaba;

4–PROGRAMA AGENTE DO FUTURO voltado aos alunos do ENSINO MÉDIOvisando dar
formação complementar de qualificação profissional voltada ao mercado de trabalho;

5 - PROGRAMA MERITOCRACIApara os funcionários da Educação;

6 - Campanhas educacionais e prestação de contasà sociedade.
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Assistência Social/Inclusão Social

Estamos numa crise econômica que trás um prejuízo enorme a sociedade, pois
aumenta a dependência de programas assistenciais e dificulta a parceria com a
iniciativa privada para prestar assistência social. Mas temos que ser criativos e buscar
alternativas para atender esta parte da população com carências especificas e
necessidades especiais. Segue as propostas do nosso Plano 55:
1 – Diagnostico: definir indicadores e Metas de qualidade e gestão;

2 -PROGRAMA VOLUNTÁRIO*voltado para aposentados e para melhor idade;

3 - PROGRAMA FAMILIA NOS BAIRROS E IGREJAS* com palestras, cursos e atividades
de cultura, esporte e lazer;

4 - PROGRAMA NOVO JOVEM* voltado para egressos da Fundação CASA e
recuperação de jovens usuários de drogas;

5 - Parceria com o MINISTÉRIO PÚBLICOvisando melhorar os Projetos de atendimento
a população carente, entre outros, e evitar a judicialização contra o município;
6 - PROGRAMA MERITOCRACIA para os funcionários da Assistência Social;

7 - Campanhas educacionais e prestação de contasà sociedade.
(*) Todos estes PROGRAMAS serão implantados dando prioridade as parcerias e iniciativas já
existentes no município com entidades que buscam atender a sociedade mais carente e em situação
de risco em Piracicaba.
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SEGURANÇA

A Segurança segue sendo uma das grandes preocupações da sociedade. Piracicaba
concentra um grande efetivo e quase todas as estruturas regionais de segurança.
Mesmo assim a percepção de pessoas é de insegurança. Diante desta constatação
vamos, de fato,integrar as forças de segurança do município através das seguintes
ações:
1 - Criação da Secretaria de Segurança Pública formada em parceria com:
Bombeiros/CDP/Guarda Municipal/Ministério Publico/OAB/Poder Judiciário/Policia
Civil/Policia Federal/
Policia Militar/SEMUTTRAN e entidades organizadas da sociedade;
2 – Implantação do CENTRO DE INTELIGÊNCIA INTEGRADA (CIIP);
3 - PROGRAMA CIDADÃOvoltado àconscientização da sociedade no cumprimento do
código de postura de Piracicaba e seu monitoramento.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUSTENTÁVEL
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Formação profissional, Universitária e P&D&I
Piracicaba conta com uma importante rede de escolas e entidades educacionais
formadoras de mão de obra. Além disso, tem uma vasta estrutura de P&D&I de
reconhecimento internacional em diversas áreas da ciência.
O importante seráidentificar as necessidades de cada setor da economia: Agricultura,
Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, e integrar os diversos atores para
potencializar a disponibilidade da mão de obra qualificada para cada setor, o incentivo
a integração dos ICT’s e empresas para o desenvolvimento de pesquisa e inovação, o
adensamento de cadeias produtivas e a gestão da inteligência para agregar valor e
garantir a geração emprego e renda para o cidadão.
A Cultura do EMPREENDDORISMO em todos os níveis será a base para estruturação de
uma nova economia em Piracicaba. Os principais atores desta revolução são:
- FUMEP – EEP e COTIP;
– ETEC’S, FATEC e IFET;
– Escolas Profissionais Privadas;
– SENAI/SENAC/ SENAT/SEBRAE;
– ESALQ/UNIMEP/FOP/CENA;
– UNI’S PRIVADAS;
– PARQUE TECNOLÓGICO E APLA;
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Mobilidade Urbana e Rural
Existe um consenso geral da Sociedade que a Mobilidade Urbana é um grande gargalo
da nossa cidade.
O transito intenso dentro e fora dos horários de pico, ônibus lotados, de baixa
qualidade e pouca circulação e a péssima qualidade das vias públicas e da sua
manutenção. Também da falta de manutenção nas estradas rurais que cobrem o
município.
Uma boa parte disso se deve a falta de planejamento de longo prazo. Como se busca
apenas “tapar buracos”, literalmente, pouco se faz na busca de analisar o crescimento
do município e para onde ele vai. Por isso a discrepância na maioria das intervenções
públicas onde falta transporte em pontos da cidade e sobra em outros. Por isso,
precisamos rever a forma de gestão da nossa Mobilidade Urbana nos seguintes temas:

1 – Ônibus:
Reavaliar o contrato com a empresa de ônibus no que tange as obrigações relativas à
idade mínima da frota, números de ônibus em circulação, horários de funcionamento e
cobertura por região de acordo com a demanda e planejamento futuro baseado no
crescimento demográfico das regiões;
2 – Novas alternativas de transporte Público:
Avaliar possibilidades de implantação de novas formas de transporte público como
Ferry boat no Rio Piracicaba, ciclovias, transportes alternativos como Vans, taxis
especiais, entre outras;
3 – Transito:
Viabilizar parcerias com as empresas e escolas visando reduzir os horários de pico
através de e Horários Alternativos e ações de médio prazo, reestudando toda malha
viária e principais corredores para, em parceria coma a comunidade, discutir o futuro
dos investimentos a serem feitos na mobilidade urbana;
4 – Estradas Rurais:
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Intensificar a parceria com empresas privadas na manutenção e melhorais das
estradas rurais e na discussão com os usuários e população rural nos bairros das
melhores alternativas para ampliar e melhorar a segurança das estradas.

Habitação
A dicotomia entre a administração pública e a sociedade na questão da habitação é,
sem dúvida, a maior entre todas as demais. Conversando com as pessoas, nota-se
claramente a falta de dialogo entre o poder público e a sociedade. Os programas de
habitação atuais são motivo de reclamação geral da população. Principalmente pela
forma que são administrados e pelas prioridades estabelecidas. Diante destes fatos
definimos as seguintes ações de correção:

1 – Diagnostico: definir indicadores e Metas de qualidade e gestão;
2 – PROGRAMA MELHOR MORARpara resgatar a qualidade de vida nas Comunidades,
na periferia e para diminuição do déficit habitacional do município;
3 – Adequarà legislação de uso e ocupação do solo visando à regularização dos
loteamentos Rurais;
4 – Planejamento e discussão com representantes do setor imobiliário para discutir o
futuro de Piracicaba e sua ordenação no Uso e ocupação do Solo
5 - Campanhas educacionais e prestação de contasà sociedade.

Comunicação
Criar o PROGRAMA CONECTARpara acesso gratuito a Internet nas principais áreas
públicas do município como escolas, postos de saúde, pontos de ônibus, varejões e
centro comunitários.
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Saneamento e Infraestrutura Viária
A prefeitura de Piracicaba informa que 100% do município têm tratamento de água e
esgoto e 100% de abastecimento de água e coleta de esgoto. Porém, ao caminhar pela
cidade verificamos que esta não a realidade. Vários pontos da cidade continuam sem
saneamento e há diversas ligações clandestinas de água e esgoto sendo descartado
diretamente nos córregos e no rio Piracicaba. Também há a reclamação generalizada
dos constantes aumentos sem explicação e o descontrole dos sistemas de mediação
que fazem com que a população tenha variações enormes nas contas de consumo de
agua nas suas residências.
Também há o descontentamento geral com a qualidade das vias publicas e o
transtorno gerado pelas constantes manutenções que normalmente precisam ser
refeitas devido à baixa qualidade. Diante disto estabelecemos como ações prioritárias:

1 – Reavaliar todos os contratos de parceria relacionados à manutenção de vias,
esgoto, água e lixo;
2 – Revisão do sistema de tarifas e controles de consumo de agua e esgoto dos imóveis
de Piracicaba;
3 –CRIAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA AUTONOMA DE CONTRATOS PÚBLICOS para
dar transparência, controle e garantia de qualidade na prestação de serviços com
preços justos;
4 – Manutenções de vias: Implantar nova sistemática e planejamento para
pavimentação e recape para evitar transtornos à população e principalmente garantir
a segurança do cidadão.

Cultura, Esportee Lazer
Muitas iniciativas foram tomadas nos últimos anos buscando valorizar a Cultura, o
Esporte e o Lazer no município de Piracicaba. É inegável o impacto que a valorização
das ações voltadas a estes temas tem na sociedade. Porém, precisamos rever o
principio que tem regido estas iniciativas.
Se quisermos de fato trabalhar a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e da sua
inserção na sociedade devemos repensar na forma que devemos intensificar esta
prática já que os recursos são escassos e as prioridades básicas (saúde, educação e
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segurança) da sociedade vão exigir um maior esforço por parte da administração
pública nos próximos anos.
Com isso, propomos as seguintes iniciativas prioritárias para o PLANO 55:
1. Prioridade absoluta a programas de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) que
promovam a inclusão social em bairros e comunidades carentes;
2. Parcerias com entidades privadas no desenvolvimento de projetos de CEL
3. Parceria com Universidades e instituições voltadas a cultura, esporte e lazer
visando o desenvolvimento profissional nas áreas de CEL;
4. Buscar parcerias para dar autossuficiência ao complexo do Barão de Serra Negra
e apoio ao XV de Piracicaba;
5. Manutenção e criação de novos espaços públicos voltados a CEL em parcerias
com associação de bairros.

Turismo

O Turismo deve ser tratado como um projeto autossustentável, com capacidade
de se financiar e não ser subsidiado pelo poder público. Por isso as ações
propostas abaixo:

1. Revisão e Priorização de ações do Plano de Diretor do Desenvolvimento Turístico
de Piracicaba;
2. Integrar ações entre o setor e as universidades e outros órgãos (ex: SENAC,
SEBRAE), visando identificar oportunidades de negócio, aprimoramento da
gestão e capacitação da mão de obra.
3. Intensificar a divulgação do Calendário de Eventos do município como forma de
incrementar o turismo;
4. Através de Parcerias, incentivar o turismo rural, de negócios e o regional.
5. PROGRAMA VOLUNTARIO para aposentados e melhor idade para atendimento
do turista nos principais pontos turísticos na cidade.

Meio Ambiente (Fauna e Flora)
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Sustentabilidade é a palavra chave. O mundo passa por diversas transformações. Mas
se queremos mudar precisamos começar aqui, na nossa cidade. Para isso propormos
as seguintes ações:

1. Diagnóstico: definir indicadores e Metas de qualidade e gestão;
2. Transferir a responsabilidade do Canil para Secretaria de Desenvolvimento
Econômico dentro do departamento de Meio Ambiente e fazer parceria com as
clinicas locais para castração de animais domésticos;
3. Revisar e priorizar ações setoriais do Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos Urbanos;
4. Ampliar e priorizar programas educacionais e campanhas para aumento
dareciclagem do lixo doméstico e industrial (coleta seletiva);
5. Ampliar parcerias para manutenção e ampliação de áreas verdes e praças
públicas;

Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento
1. Criação de uma agência de promoção ao Investimento - Investe PIRApara:
Atração de novos investimentos,
Apoio às empresas instaladas no município;
Promover o desenvolvimento e melhoria da competitividade do Município;
Articular-se com entes públicos e privados, nacionais ou estrangeiros, para a
promoção de oportunidades de negócios e de geração de emprego e renda;
• Acompanhar o desenvolvimento da atividade empresarial das empresas
instaladas no município;
• Prospectar, no Brasil e no exterior, investimentos para o município de
Piracicaba;
• Estabelecer e manter intercâmbios com organismos de atuação similar, agentes
financiadores e de fomento e outros organismos nacionais e internacionais que
concorram para os mesmos objetivos;
•
•
•
•
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2 Através de Parcerias, reurbanizar a área central, melhorar a circulação viária e
criar novos espaços para estacionamento.
3 Identificar novas centralidades e incentivar a instalação de comercio e serviços
nessas regiões;
4 Intensificar as politicas públicas de apoio à produção de hortifrutigranjeira;
5 Consolidar os Distritos Industriais existentes para receber as empresas
instaladas em regiões urbanas em conflito de vizinhança.
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OUTROS MACROS PROJETOS
Iniciativas a serem discutidas com a Sociedade para elaboração do Planejamento
Estratégico de 20 anos do município
1 – Reserva de 5% do orçamento anual por 10 anos e utilização somente dos juros para
projetos de Plebiscito Popular;
2 – Planejamento Estratégico elaborado pela Câmara de Vereadores e balizador do
PPA e LDO e LOA;
3 – Revisar todo sistema de nomenclatura de bairros e logradouros num grande
plebiscito popular e estruturar todos os órgãos públicos e privados a adotarem este
novo planejamento do município;
4 – Estabelecer em plesbicito popular o fim da reeleição para Prefeito.

Este é o PLANO 55 do PSD. Uma nova forma de fazer politica e gestão Publica.
Um plano objetivo, eficiente, participativo e, acima de tudo, TRANSPARENTE.
O Brasil hoje precisa de um rumo, de novas ideias e o caminho começa aqui, em nossa
cidade, em PIRACIABA.
Junte-se a Nós nessa empreitada.

_________________
Dr. Augusto Muzilli Jr.

_____________
Luciano Almeida
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