
APRESENTAÇÃO: 

Boa noite! Meu nome é Álvaro Garms Neto mais conhecido como Pardal, estou com 52 anos de idade,
nascido e criado aqui em Paraguaçu Paulista, sou Engenheiro Agrônomo e também empresário do setor de
transportes. Estou aqui hoje para expor aos Senhores as propostas que o P.T.B. têm para Paraguaçu Paulista
e que vamos submeter ao conhecimento da população na próxima eleição majoritária e proporcional.

E  estou junto  com  Pedro V. Baldoto,  que reside em Paraguaçu Paulista há mais de 40 anos, formado em
Ciências Agrícolas, ex Professor do Colégio Agrícola e atualmente Professor Universitário. Foi pioneiro no
trabalho com hortas comunitárias.

Perguntas

1 – A Pasta Comércio e indústria será um Departamento ou uma Secretaria?

Resp: Nossa cidade atravessa  um dos piores períodos de nossa história. Basta andar alguns quarteirões em
qualquer bairro que encontramos:  ruas esburacadas, lixo nas esquinas, animais soltos, obras paralisadas,
falta de iluminação publica, falta de conservação do patrimônio publico e muito mais.

Uma analise superficial pode-se até concluir que é apenas falta de capacidade e preparo do gestor publico.
Tenho convicção que não é apenas isso. A  forma de administração centralizadora onde os departamentos
não têm autonomia nenhuma é um modelo ultrapassado e que requer mudança urgente.

Por isso vamos sim propor a transformação dos departamentos em secretarias visando conferir autonomia,
agilidade e eficiência no trato das necessidades da população.

2 – Qual o perfil do responsável que irá ocupar a Pasta descrita na questão Anterior?

Resp: A disputa política em qualquer eleição têm um aspecto interessante que quero trazer ao 
conhecimento dos senhores para somente depois responder a essa pergunta. Quanto maior o número de 
partidos que compõem uma coligação é proporcionalmente maior o número de acordos e negociações 
para o apadrinhamento e preenchimento de cargos públicos.

Nesta próxima eleição o P.T.B. tem apenas um partido coligado, o P.D.T.  Mantivemos conversações com
todos os partidos políticos legalmente estabelecidos aqui em nossa cidade no período que antecedeu as
convenções partidárias que definiram candidatos e coligações para a eleição municipal desse ano. 

Nessas conversas expusemos o projeto do PTB para mudar a maneira de administrar nosso município e
defendemos firmemente o modelo de gestão publica participativa. 

Ficou evidente que os outros partidos insistem no continuísmo da administração publica centralizada onde
o prefeito decide tudo sozinho sem conhecer as reais necessidades da população, inexistindo canais de
comunicação permanente com ela. 

Esse modelo centralizador de administração da maquina publica perdura por décadas aqui em Paraguaçu
Paulista.

Quero  assumir  aqui  hoje  um  compromisso  com  a  Associação  Comercial  de  que  essa  entidade  que
representa  os  empreendedores  do  nosso  município  participarão  da  elaboração  do  perfil  do  futuro
secretario de Indústria e Comércio como também acolherei as sugestões de cidadãos com conhecimento e
capacidade para tal função.



3  -  Sr.(A)  candidato(a),  qual  será  sua  atuação,  ou  qual  será  seu  projeto  para  o  fomentar  o
crescimento/Desenvolvimento econômico do nosso município nos seguintes quesitos? 

A - Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do nosso município. 

Resp:Considero esse item importante, porém considero um grande desafio. Atualmente temos a  Lei  
Pequenos Empreendedor a minha proposta é realizar um analise juntos aos órgão competente  nas 
diretrizes já definidas em Leis. Após programar eventos (mesa redonda, palestras, seminários, oficinas, 
congressos, simpósios) de interesse específico do segmento das microempresas e empresas de pequeno 
porte industriais e ainda buscar o fortalecimento do Banco do Povo para os novos investimentos. Com a 
construção do plano de trabalho vamos buscar os recursos tantos financeiros como técnicos para que 
desenvolvimento ocorra a curto, médio e longo prazo. 

B - Captações de Indústrias e Distrito Industrial

Resp:O distrito industrial precisa ser ampliando e entendo a prioridade é  o investimento em nova área com
a infraestrutura necessária para atrair novos empreendedores. Quanto aos incentivos fiscais é necessário 
fazer um analise no orçamento municipal nas Leis vigentes para que possamos definir as diretrizes sustáveis
e que sejam atrativos e   favoráveis para os novos investidores.  

C-Turismo

Resp: Aqui em Paraguaçu a mãe natureza não nos contemplou com nenhum grande atrativo turístico como
uma grande queda d’ água ou um relevo com grandes cânions. A saída encontrada pelo P.T.B. é o turismo
ecológico e o rural.

Nosso município possui muitas cachoeiras, áreas de preservação permanente que poderão ser preparadas
para o turismo ecológico. 

Na nossa zona rural há muitas propriedades que também podem ser trabalhadas para  turismo rural como:
animais exóticos, gastronomia rural; piscicultura.

D- Qualificação da mão de Obra e Geração de emprego

Resp:  Nosso  plano  de  governo  prevê  a  criação  de  um  escritório  municipal  de  oportunidades  que
possibilitará  estimular  empresas  a  buscarem  inovação  tecnológica  firmando  parcerias  com  centros  de
pesquisa e desenvolvimento de serviços e produtos. 

Também estamos propondo a criação de um novo distrito industrial com novos incentivos e oportunidades.

Nesse período de recessão econômica como este que estamos passando há um grande número vagas de
empregos sendo fechadas e o grande número de desempregados tende a criar empresas informais na área
de  prestação  de  serviços.  O  plano  do  P.T.B.  é  capacitar  esses  profissionais  com  cursos  técnicos  e
profissionalizantes  em  áreas  como  elétrica,  hidráulica,  usinagem,  montagem  industrial.  Depois  de
capacitados o escritório municipal  de oportunidades auxiliara na regularização de suas  empresas  e na
busca de negócios a nível estadual e federal.

E - Incubadoras de Empresas 

Conheço algumas Prefeitura que já implantaram as incubadoras e apresentaram bons resultados. Portanto 
tenho como proposta é implantar a sala do empreendedor e acredito que teremos sucesso no projeto se 



ocorrer o envolvimento da sociedade civil/ sindicatos/empresas/entidades. O órgão público é apenas um 
gestor, porém o maior resultado ocorre com o comprometido de todos.

F -Transito e Estacionamento- Avenidas e ruas de circulação

Resp: Não tenham dúvida  de que esse assunto será uma das prioridades do meu governo. É inconcebível 
que um problema que afeta tanto a população como os comerciantes não tenha sido contemplado com 
nenhuma medida para solucionar ou mitigar seus efeitos que se arrasta por anos.

Existe um departamento de transito na prefeitura que  na minha gestão contratará uma empresa 
especializada para estudar e propor soluções baseadas nas nossas necessidades.

Temos visto ultimamente pessoas leigas e apadrinhados políticos a frente desse departamento tomando 
decisões sem critério nenhum. Isso vai acabar.

Nos dias de hoje há uma evolução muito grande nessa área. Algumas cidades onde existe zona azul o 
pagamento pode ser feito  através de aplicativos em celular.

Não estou dizendo que aqui existirá zona azul e que será desse modo. Os estudos vão mostrar.

G- Compras e Licitações 

Resp:Na administração pública é necessário o cumprimento das Leis já implantadas como também de 
diretrizes orçamentarias e orientação do Tribunal de Contas, portanto temos o valor de até R$ 7.900,00 
(Sete mil e Novecentos Reais) que o gestor público pode definir os fornecedores é claro que precisamos 
observar qualidade/custo, mas temos que fortalecer os empreendedores do nosso Município. 

H - Cartão Alimentação e Cartão Educação 

Resp:O cartão Alimentação PAS, é um benefício já existente e negociado com o Sindicato dos Servidores 
Públicos, portanto é necessário manter, vale ressaltar que o valor é o mais baixo da região e sabemos da 
necessidade realizar um estudo para melhor o valor o benefício. 

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

Resp:Somos uma Estancia Turística, porém temos a obrigação de proporcionar um ambiente atrativos para 
o cidadão/visitantes. A decoração torna-se um cartão postal, na minha gestão farei o investimento 
necessário nas decorações comemorativas.

Quero também propor uma análise de viabilidade junto ao órgão competente para a realização de Feiras 
populares junto aos comerciantes do município fomentando assim o comercio local. 

J- Comércio ilegal(Feiras itinerantes – Ambulantes)

Resp: Sou um homem que respeita e cumpre leis estabelecidas. 



Para o caso do comércio ilegal existe a Lei Complementar 057-05 (Código Tributário Paraguaçu Paulista) que
estabelece normais claras com relação às essas feiras itinerantes e também para os ambulantes. 

O poder publico tem que fazer cumprir a lei com o setor tributário estruturado e organizado com 
servidores suficientes tanto para a arrecadação como para a fiscalização nas ruas.

L- Evasão de clientes às cidades vizinhas 

Resp:Coloco novamente que podemos ter ações definidas junto aos órgãos competentes e como exemplo 
coloco uma ação já citada acima, as feiras populares estimuladas pelos próprios comerciantes de nossa 
cidade, as decorações nas datas comemorativas, atividades culturais, calendários de festividades são ações 
que estimulam participação de todos e consequentemente estimula o comercio local. Só vamos conseguir 
resultados positivos a partir do envolvimento dos órgão e setores competentes. 

M - Guarda municipal – Atividade Delegada

Resp: Com relaçãoà guarda municipal vamos aproveitar o contingente existente para:

- será instalada em toda cidade um sistema de vigilância eletrônica com câmeras de vigilância onde as 
imagens serão gravadas e acompanhadas em tempo real  pelo efetivo da guarda municipal. Quando houver
necessidade esses acionarão o a guarnição dos bombeiros, a policia militar ou o SAMU para as ocorrências.

- o sistema de vigilância eletrônica contemplara todos os prédios públicos municipais, conforme Lei nº 
2931/15 

Já com relação a Atividade Delegada tenho certeza que a contribuição de Policiais militares com sua 
experiência, capacidade poderão auxiliar em muito na prevenção e combate a criminalidade. 

No caso da atividade delegada vamos conhecer a experiência dos municípios que já fizeram esse convenio 
com o governo do estado para colher informações sobre benefícios, entraves e adequações. Somente 
depois disso decidiremos sobre essa questão e sempre levando em consideração a opinião publica.

4 - Quais as ações imediatas que pretende realizar se for eleito(a)?

Resp: No curtíssimo prazo, ou seja, durante os 100 primeiros dias de governo teremos ações para corrigir
algumas distorções e situações que se arrastam por décadas, como:

-  diminuição  do  número  de  cargos  de  confiança  sendo  que  o  valor  economizado  será  aplicado  na
valorização dos servidores de carreira. 

- aproveitamento de servidores concursados para os cargos de direção.

-  mudança  da  lei  orgânica  onde  os  departamentos  serão  transformados  em  secretárias  com  maior
autonomia.

- operação tapa buracos.

- mudança do sistema de coleta de lixo depositado em esquinas por longos períodos. 

- mutirão para limpeza de praças, prédios públicos, ruas e principalmente o pátio  municipal.

- auditória em todas as contas publicas.



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

Resp: Não vou prometer milagres para realização dos investimentos que o município necessita.

A nossa receita com base 2015 é composta por:

RECEITA ORIGEM VALOR (R$)/ANUAL 

 Impostos ( IPTU,I.R.R.F, I.T.B.I,ISS,Div. Ativa e outras Municipal / Base 2015 12.211.337,42

25% do ICMS, 50% do IPVA e 25% do IPI que o estado receber Estadual/Estadual/ Base 2015 28.293.724,63
50% do ITR,  22,5% do IPI e todos por meio do FPM, repassados em 
cotas calculadas pelo Tribunal de Contas da União com base em 
indicadores como população
(FEP - Fundo Especial Do Petroleo,CFM - Depart. Nacional De Prod. 
Mineral,FEX - Aux. Financeiro P/ Fomento Exportações,CIDE - Contrb. 
Intervenção DominioEconomico,RPM - Royalties Petroleo Cota 
Municipal e SN - Simples Nacional)

Federal/Estadual /Base 2015        20.907.622,64

Repasse FUNDEB - FDO MANUT. DES. EDUC. BAS. E VALZ. PROF EDUC Estadual /Base 2015 23.492.546,52
Total Arrecadado em / 2015 ANUAL      84.905.231,21
Valor Total do Orçamento/ 2015 112.582.973,00
Valor Orçado para  2015 116.295.412,00

Valor Orçado/ 2016 119.661.435,00

Além dessas receitas que são instituídas por lei e que o volume de recursos recebidos depende 
diretamente da situação econômica do momento buscaremos recursos extras na esfera estadual e federal.

6 - Considerações Finais:

Agradeço a todos vocês aqui e toda a diretoria da ACE pela oportunidade de poder mostrar as propostas
que o P.T.B tem para uma gestão pública renovadora, porém com responsabilidade.

Vivemos sob um sistema de gestão publica que se arrasta por décadas e sentimos na pele o efeito dela.

Empresários e empreendedores como vocês, como eu também, a população mais abastada com aqueles
mais humildes, os jovens, os desempregados, necessitam que quebremos essa mesmice e continuísmo que
todos sabemos onde vai chegar.

Por isso que reafirmar a vocês o que tenho dito insistentemente.


