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ENTREVISTA  ACE 

Apresentação da Candidata à Prefeita: 
 

ALMIRA RIBAS GARMS 
Empresária, Viúva, 4 filhos: BIRA, MARCOS, YARA, EVANDRO. 
Formação profissional: Professora com especialização em Deficientes 
Graduações:  Teologia - Instituto Betel; FUNDAP, com especialização em 
políticas públicas para mulheres. 
Extensão Universitária em “Enfrentamento à Pobreza” – PUC – SP 
Pós-Graduação em Gestão Pública pela FEMA 
Cargos Públicos: Vereadora eleita por quatro mandatos consecutivos, a 
partir de 1996, ocupou a presidência da Câmara Municipal em duas 
gestões, tendo recebido o Prêmio do Mérito Legislador, outorgado pelo 
Instituto de Estudos Legislativos Brasileiros; Foi Presidente do Fundo Social 
de Solidariedade de 1977 a 1980;  Nomeada pelo governador Mario Covas 
foi designada  Ouvidora da Secretaria Estadual de Assistência Social, tendo 
sido reconduzida à mesma função pelo governador Geraldo Alckmin. 

Ocupou a Presidência e é atual Vice- Presidente do PSDB Mulher do Estado 
de São Paulo. 
 
   

Apresentação do Candidato a Vice-Prefeito: 
 

CLEMENTE SILVA LIMA JUNIOR 
Empresário, filho de tradicional família paraguaçuense, é o mais novo entre 
cinco irmãos, casado com Heloisa Cristina, pai de Ana Luiza, que tem três 
anos de idade. 
Formação profissional: graduação em Ciências Contábeis pela UNIMAR 
Cargos Públicos: foi Presidente da Associação Comercial e Empresarial de 
Paraguaçu Paulista no biênio 2013/2014  
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Perguntas: 

1- A Pasta Comércio e Indústria será um Departamento ou uma Secretaria? 
- Este assunto faz parte de um Termo de Ajustamento de Conduta entre 
Prefeitura Municipal e o Ministério Público, ainda em andamento, cuja 
aplicação a Prefeitura terá que cumprir assim que for aprovado pela Câmara 
Municipal e se tornar lei. Espero a definição do processo para poder expressar 
meu ponto de vista. 
 

2- Qual o perfil do responsável que irá ocupar a Pasta descrita na questão 
anterior? 
- Naturalmente alguém com formação e reconhecida capacidade para exercer 
a função, que conheça nossa realidade empresarial, tenha bom trânsito junto 
a ACE e aos empresários em geral, que domine com segurança os caminhos 
que possam conduzir a parcerias de sucesso para o desenvolvimento de 
nossos comercio, indústria e prestação de serviços. 
   

3- Sr.(a) Candidato(a), qual será sua atuação, ou qual será seu projeto para 
fomentar o crescimento/desenvolvimento econômico do nosso município nos 
seguintes quesitos: 
 
A- Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do nosso município 
- Regulamentar e implantar o tratamento favorecido, diferenciado e 
simplificado para as micro e pequenas empresas nas contratações públicas de 
bens e serviços do Município. Implantar a sala do empreendedor, com 
estrutura física centralizada ou virtual de atendimento e orientação às 
iniciativas empreendedoras. 

B- Captações de Indústrias e Distrito Industrial 
- Incrementar programa de desenvolvimento econômico e social, visando 
atrair e estimular a implantação e ampliação de empreendimentos 
industriais, comerciais e de serviços, agroindústrias e de produtores rurais. 
Criar novo Distrito Industrial, com a infra-estrutura necessária.   

C- Turismo 
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A viabilização de fluxo turístico em nossa cidade será um objetivo prioritário. 
Pretendemos incentivar a implantação de novos projetos no setor (apoio ao 
empreendedorismo), revitalizar os principais pontos e equipamentos de 
interesse turístico, resgatar as festas populares e eventos tradicionais, 
reativar e ampliar o trajeto do trem turístico, cuidar de nossas praças e 
jardins, limpeza constante das ruas, embelezar a cidade, os trevos e as 
avenidas de acesso, manutenção dos monumentos, alem de recuperar e 
disponibilizar o Centro de Convergência Turística ao uso da população e 
visitantes. Para nós, o turismo é possivel sim! 

D- Qualificação de Mão de Obra e Geração de Emprego 
- Buscaremos empresas que gerem empregos, vislumbramos capacitar nossos 
jovens para o trabalho, com boas escolas técnicas e cursos superiores aqui em 
nossa cidade. Há necessidade urgente de passos decisivos na construção de 
um futuro melhor. É nossa intenção viabilizar parcerias com a Associação 
Comercial e Empresarial, instituições do Sistema “S” e do ensino técnico e 
superior, para o desenvolvimento de ações de capacitação e iniciação dos 
jovens para o trabalho. 

E- Incubadora de Empresas 
- Em parceria com a ACE pretendemos oferecer Incentivo ao 
empreendedorismo, criação de arranjos produtivos locais e implantação de 
incubadoras de empresas ou espaços empresariais. 

F- Transito e Estacionamento – Avenidas e ruas de circulação 
-  Entendemos que o sistema de trânsito de nossa cidade esteja necessitando 
de revisão, especialmente a área de estacionamento no centro. Pretendemos 
solicitar a ajuda de órgãos especializados em trânsito no governo estadual, 
visando avaliar o tráfego e estacionamento de veículos no perímetro urbano. 
Esta é uma questão que precisa ser ponderada e projetada por gente 
especializada. A acessibilidade e melhores condições de locomoção de 
pedestres merecerão atenção especial.     

G- Compras e Licitações 
-  Os procedimentos de compras e licitações da Prefeitura obedecem a 
procedimentos legais rígidos, exigindo ampla divulgação local, regional e 
estadual. Nossa intenção é preparar e informar melhor as empresas locais 
para participar dos certames. Além do mais, pretendemos implementar 
políticas de compras sustentáveis, visando estimular os setores público e 
privado a observarem critérios ambientais, econômicos e sociais nos 
processos de aquisição e contratação de bens e serviços; 
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H- Cartão Alimentação e Cartão Educação 
-  O Cartão PAS, Cartão Alimentação, é um direito líquido e certo dos 
servidores municipais, um benefício justo, uma conquista que respeito muito 
e vou preservar. A viabilidade de implantação do Cartão Educação será 
avaliada oportunamente. 

I- Foco comercial – fomento às atividades comerciais – decoração da cidade 
em datas comemorativas 

-  No meu modo de pensar, em vista dos inúmeros pontos de convergência de 
interesse que existem, a Prefeitura deve ter sempre com a Associação 
Comercial e Empresarial uma parceria preferencial. As capacitações, as 
promoções, os eventos e as comemorações das datas comemorativas trazem 
benefícios recíprocos e interessam à cidade.  

J- Comércio Ilegal (Feiras itinerantes – Ambulantes) 
-  Se for ilegal, não contemporizaremos. Além do mais estaremos sempre 
atentos a eventuais procedimentos legais que se fizerem necessários.  

K- Evasão de clientes às cidades vizinhas 
- Este é um assunto complexo por si, posto ser direito de todo cidadão a 
liberdade de ir, vir e comprar: a constituição garante! Entretanto, tenho 
convicção de que criatividade e trabalho dedicado dos comerciantes de 
Paraguaçu conseguirão minimizar esta evasão. Se for Prefeita, garanto total 
apoio às ações que a ACE desenvolver neste sentido. Um exemplo bem 
sucedido desta parceria representa o Cartão PAS, que limita por lei sua 
abrangência exclusiva ao comercio de Paraguaçu.  

L- Guarda Municipal – Atividade Delegada 
-  Um dos itens de nossas propostas de governo que acalento com muita 
espectativa diz respeito implantação de um Sistema de Videomonitoramento 
(câmeras) nas praças, vias e equipamentos públicos, visando inibir a violência 
urbana, uma parceria entre a Guarda Municipal e Polícia Militar. Neste 
contexto entra em destaque especial a efetivação de convenio visando 
implantar a Atividade Delegada com a Polícia Militar propiciando o aumento 
da segurança nas ruas. Tenho consciência de que precisamos avançar passos 
mais firmes e decididos em matéria de segurança pública.   
 

4- Quais as ações imediatas que pretende realizar se for eleito? 
- Em 1º de Janeiro tenho confiança que terei um plano de governo já 
elaborado para ser implantado e uma equipe pronta para ser nomeada assim 
que tomar posse.  Organizar e motivar a ação da equipe e funcionários 
municipais será preocupação inicial. Realizar um mutirão de limpeza por toda 
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a cidade e bater à porta do governo estadual para pedir recursos, vem na 
seqüência.  
 

5- Diante da crise financeira que atinge os municípios, como planeja realizar os 
investimentos necessários para realizar as ações que estão sendo propostas 
neste documento?    

- Tratando o dinheiro público com responsabilidade e seriedade, cortando os 
desperdícios, priorizando setores essenciais. Através austeridade fiscal, 
buscaremos modernização da gestão, eficiência dos serviços públicos e 
desburocratização. Revisareremos a política fiscal municipal, com foco na 
qualidade do gasto público e atendimento da população. Especialmente, 
iremos buscar a complementação de nosso orçamento em outras esferas de 
governo, caminho que pretendemos traçar com regularidade e frequência. 
Julgamos ter condições para isto. 
 

Considerações finais. 

Agradeço à Associação Comercial e Empresarial esta oportunidade de poder 
me expressar sobre assuntos de tanta relevância que foram aqui tratados, 
pontos essenciais à projeção das atividades empresariais de nossa cidade nos 
próximos 4 anos. Estarei sempre a disposição de todos. 


