MINUTA da AGENDA POLÍTICA 2017 para o PSC 20 PIRASSUNUNGA

O programa que agora apresentamos, ao constatar esse momento de estagnação
municipal, aponta para o início de um novo ciclo, ...uma nova-ordem. Ainda é
– e pretende continuar sendo, durante sua execução – uma construção aberta às
novas contribuições e à participação da sociedade local. Sua proposta central é
uma mudança geral na qual se integrem ações estratégicas em muitas áreas e
setores da Administração direta e indireta local. Em cada uma delas e em seu
conjunto, revela-se a trilha que nossa coligação, futura caso ocorra, percorre
para chegar às melhores soluções, afinadas com os sonhos do povo
Pirassununguense.
Nenhuma mudança acontecerá, contudo, sem uma ressignificação da política e
uma nova sintonia da população pirassununguense com as virtudes
democráticas. A crise de representação na qual o sistema político local imergiu é
um grave fator limitante do desenvolvimento com justiça e sustentabilidadelimpa, pois fragiliza e deturpa os canais de participação no processo de tomada
de decisão, fazendo com que o interesse público se perca em meio a uma
enxurrada de interesses particularistas que se imiscuem na esfera da
administração pública local. Nossa proposta inicial de programa, em seu.:

Paradigma 1... propõe uma concepção de Prefeitura pautada pela
participação, gestão competente e governabilidade fundada na transparência e
acesso à informação, ...ainda uma gestão por competências. Partimos da
necessidade de devolver à sociedade a confiança na democracia e, para tanto, o
primeiro desafio é superar a crise de representação por meio de um novo modo
de fazer política. Para isso, propomos uma reforma na maneira de conduzir a
administração pública municipal de pirassununga, conectando-a com as
necessidades de uma máquina pública ( Prefeitura ) que se destine a servir a
sociedade,

e

não

dela
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O paradigma 2... trata da economia para o desenvolvimento sustentávellimpo, cuja pujança potencial é desperdiçada pela ausência de políticas à altura
da disponibilidade de recursos naturais e da existência de uma sociedade local
criativa e empreendedora. Planejamento, visão estratégica e condução rigorosa
da política econômica podem criar o ambiente necessário a um novo ciclo de
desenvolvimento local, em novas bases e com novos horizontes. Com esse
objetivo, nosso programa apresenta uma série de propostas de reformas
microeconômicas capazes de trazer produtividade a todos os setores da
sociedade

pirassununguense.

No paradigma 3... , concebemos educação, cultura e progresso, ciência e
tecnologia e inovação e informatização como um único corpo estratégico,
indissociável da cidadania plena e fundamento do desenvolvimento sustentávellimpo. A ênfase na educação pública e modernização da gestão de qualidade vai
permear todas as políticas públicas da futura gestão 2017 - 2020.
O paradigma 4... trata de um compromisso sem o qual nenhum programa
de governo faria sentido, por mais bem sucedido que pudesse ser nos
indicadores econômicos: o bem estar da população e justiça-social. As políticas
sociais são o motor de uma visão de justiça e redução das desigualdades, pela
garantia de acesso universal e digno a bens e serviços públicos municipal
relevantes, direito inalienável de cada cidadão residente na cidade de
Pirassununga SP. O compromisso com o fortalecimento do SUS está
materializado em propostas que vão enfrentar o desafio de proporcionar ao
povo pirassununguense uma saúde de qualidade, igual iniciativa abrangerá
FUNDEB , Segurança-Pública, Desenvolvimento-Social e Habitação-Popular.
No paradigma 5...

estão as propostas voltadas para um setor crítico e

sensível da vida em nossa cidade de Pirassununga: o meio urbano, onde estão
85% dos cidadãos. Aí está o painel mais doloroso de nossa exclusão social, da
violência, de todas as assimetrias históricas da cidade e também da omissão da
velha forma de fazer gestão-pública, da falta de planejamento e do descaso com
a

qualidade

de

vida

da

população
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O paradigma 6...

, finalmente, trata do direito à cidadania plena,

garantida pela Constituição a todos os brasileiros, porém, negada na prática,
sobretudo a grupos e indivíduos mais vulneráveis e aqueles submetidos a
injustiças históricas, localmente. É preciso aproximar cada vez mais o ideal
constitucional do dia a dia do povo pirassununguense, até porque é do exercício
ativo da cidadania, por todos, que advêm o aperfeiçoamento democrático e o
funcionamento das instituições para o bem comum. Nesse paradigma 6, nosso
programa apresenta um conjunto de políticas públicas que vão reduzir as
discriminações e estimular uma maior tolerância diante da pluralidade do povo
pirassununguense,

tanto

na

população

fixa

quanto

oscilante.

Este é nosso esforço, este é nosso caminho. Queremos compartilhá-lo com a
sociedade pirassununguense e expressamos este desejo com disciplina,
hierarquia, ética, moralidade, sinceridade, humildade, e lealdade. Tivemos a
ousadia de sair do roteiro da política tradicional para recriar, com novos
elementos e novos métodos, a luta pela justiça social local e pelo
desenvolvimento com sustentabilidade-limpa como um de nossos principais
objetivos. Estamos apresentando um roteiro para a superação de uma velha
polarização que já não dá conta dos novos anseios da população
pirassununguense

para

a

partir

do

ano

de

2017.

Ao convocar o nosso povo a percorrer um novo caminho, vamos unir a cidade
com o olhar para o futuro. Vamos juntar todas as “falas de rua e do povo” que
tenham o desejo e a coragem de mudar Pirassununga e fazer as reformas
estruturais há tanto adiadas. Vamos inaugurar uma nova era de gestão
competente e transparente da máquina-pública local e da sua economia,
guiados pela missão de servir.
Nosso programa procura expressar esses propósitos, não de uma conjunção de
interesses meramente eleitorais para o ano de 2016 no seu mês de outubro.
Aqui nesta Agenda Política se faz e... é, em si mesma, o pacto selado, o acordo
maior que une PSC 20 PIRASSUNUNGA e seus futuros coligados, e que há de
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unir toda uma ideologia em prol de Pirassununga 2017. Para essa proposta de
programa, trouxemos o acúmulo de nossa experiência passada, de nossas
diretrizes, de nossos projetos partidários, de nossos compromissos com o povo
pirassununguense, tudo submetido ao crivo da competência técnica, da
inovação metodológica e política e da busca do que de melhor se pensa e se faz
no mundo em termos de avanços democráticos. Somos, agora, os principais
responsáveis por ampliar e fazer ecoar na História de Pirassununga SP o lema
"O

Ser

Humano

em

1º.Lugar

!" ,

para

tal

navegue

no

site

www.pirassunungasolidaria.pro.br/2/0/1/7/index.htm

Professor

Ulysses von Lang

Versão texto antigo ampliado e adaptado em 28/04/2016.
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