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 Começo do governo de Araraquara antes da posse:  

O começo da gestão municipal será dividido em três momentos muito importantes:  

 

I – Transição de Governo;  

II – Posse e Primeiros 100 Dias de Governo,  

III – Primeiro Ano de Governo.  

 

As primeiras ações próprias da Transição e do Primeiro Ano de Governo serão 
pelas áreas do planejamento, do direito, das finanças e da administração pública. 
A equipe de transição de governo vai tomar pé da real situação do município para 
avaliar como estamos recebendo a prefeitura para começar a governar após a 
posse. 

Vamos criar uma Comissão de Transição: Essa comissão nada mais é do que a 
equipe organizada pelo Prefeito, que irá auxiliá-lo na preparação do seu governo, 
durante o período compreendido entre a divulgação dos resultados eleitorais e a 
posse.  

A princípio, a tarefa será levantar dados, traçar um diagnóstico da situação atual 
do Município e propor um projeto de trabalho para antes da posse e para os 
primeiros dias de governo.  

 Não dá para iniciar os trabalhos no dia 1º de janeiro, na hora da posse. Até lá, 
muito deverá ser feito. Composição da Comissão: Prefeito, Vice, Vereadores, 
Profissionais de cada área, comprometidos com o Programa de Governo. 

Atribuições: Destacaremos quatro grupos de atribuições da Comissão de 
Transição:  

a) Levantamento das propostas de governo apresentadas durante a campanha 
eleitoral, levando em conta as necessidades prioritárias expressas pela 
comunidade;  

b) Levantamento das informações e realização de um diagnóstico mínimo 
sobre o município e sobre a administração municipal;  

c) Elaboração de um Plano de Trabalho para os 100 primeiros dias de governo;  

d) Acompanhamento dos últimos atos da gestão (Legislativo e Executivo) e 
encaminhamento de eventuais alterações na legislação municipal (através dos 
meios legais cabíveis). Na posse o prefeito estará acompanhado de um 
Advogado com conhecimentos em Direito Público e de um especialista em 
Finanças e Contabilidade Pública.  

 

 



 

Depois da posse essas serão as primeiras Medidas imediatas 
do Prefeito:  

 
• O primeiro e mais importante objetivo é cuidar do povo em suas necessidades 
básicas. Vamos dar muita atenção para a família, que é onde tudo começa, além 
de nomear a Equipe de Governo;  

• Conferir as contas bancárias e os bens recebidos;  

• Enviar aos bancos os comunicados sobre os novos responsáveis pela 
movimentação das contas municipais;  

• Recolher as chaves dos locais de acesso restrito da Prefeitura;  

• Garantir a continuidade dos serviços públicos municipais;  

• Realizar um diagnóstico do município e da administração pública municipal; 

• Garantir os contratos com aquelas empresas que fornecem bens e serviços 
essenciais à continuidade dos serviços públicos (ou providenciar 
rapidamente novos fornecedores);  

• Nomear Comissão Especial para verificar a adequação das finanças públicas 
à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);  

• Providenciar os preparativos para a cobrança de tributos municipais que 
vencem no início do ano (principalmente o IPTU e as taxas);  

• Verificar a situação da prestação de contas dos recursos recebidos através de 
repasses e convênios;  

• Verificar a situação do julgamento das contas anteriores do município, junto 
aos órgãos conveniados, ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara 
Municipal;  

• Providenciar a prestação de contas do ano imediatamente anterior;  

• Consolidar toda a legislação que institui a estrutura organizacional da 
Prefeitura e o seu organograma geral. 



 

• Consolidar toda a legislação que cria cargos e define salários dos servidores;  

• Obter as últimas folhas de pagamento pessoal, com o local de trabalho de 
cada servidor;  

• Analisar os resultados e as listas de aprovados nos concursos públicos que 
ainda estão em vigor.  

Plano de Ação Imediata de Governo: Nos “Primeiros 100 Dias” da gestão, 
veremos como será o planejamento e a atuação municipal durante o primeiro ano. 
Onde menos recursos existem é que mais se deve planejar, pois quanto menos 
recursos tiverem mais razões deve ter para ser bem gasto. E ainda não se 
inventou forma melhor para se gastar bem os recursos públicos do que planejando 
antes do investimento, escolhendo-se com critério as prioridades, onde e como 
aplicar cada centavo do tesouro municipal. Por outro lado, o planejamento contribui 
para a busca de novos recursos, tantos financeiros, quanto humanos, 
organizativos, cognitivos e políticos.  

O primeiro ano do mandato é destinado à “arrumação da casa”; no segundo, 
começa-se verdadeiramente a governar; no terceiro, consolida-se o projeto do 
governo; e no quarto; finaliza-se o mandato e tenta-se eleger o sucessor.  

Principais propostas de governo: 

• Plano de Governo: Implementação do Plano Geral de Governo para todo o 
mandato;  

• Ldo: Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei de Orçamento e do 
PPA – Plano Plurianual;  

• Reforma administrativa: Proposta e implantação de uma Reforma 
Administrativa com a finalidade de enxugar legalmente ao máximo a maquina 
publica municipal, principalmente cargos de confiança dispensáveis; promover a 
renegociação dos débitos junto à população, rever os cotratos de isenção tributária 
fortalecendo as empresas locais e o desenvolvimento social intensificando o 
programa da zeladoria urbana. 

 
• Funcionalismo público: Treinamento e aperfeiçoamento do atendimento á população 
e aos empresários. Promover e revisar concursos públicos visando oportunamente 
cargos específicos e necessários ao efetivo funcionamento da maquina publica 
com a valorização do funcionalismo de todas as áreas para que sejam 
parceiros do governo. Eles é que estão na linha de frente;  

• Saúde: Divulgação e ampliação da medicina preventiva e familiar para o 
funcionamento e atendimento uniforme em toda rede básica de saúde do 
município. Descentralização da CENTRAL DO SAMU promovendo a 
regionalização da Central do Samu objetivando diminuir o tempo da 
chamada/resposta reduzindo ao máximo o tempo do atendimento para amenizar o 
sofrimento das vítimas. Já existe o (P.S.F), Programa de Saúde Familiar 
juntamente com o CRAS. É necessário melhorias no atendimento doas UPAS, 
treinamento e incentivo para os funcionários evitando filas enormes sem deixar de 
atender a todos que a ela recorrem. Além de melhorar o abastecimento das 
farmácias da Rede Básica de Saúde municipal. É preciso a inclusão social do 



idoso realizando eventos e atividades na área da saúde, cultura, educação e laser 
para que os idosos não permaneçam sozinhos e sem ajuda. Melhorar o 
atendimento e fazer chegar os medicamentos aos idosos sem sacrifícios para eles, 
afinal temos que no mínimo retribuir o muito que já fizeram pela família e pela 
sociedade. 

• Meio Ambiente, Segurança e Defesa Civil: Volta da Secretaria do Meio Ambiente. 
Nossa cidade está entre as mais arborizadas do Brasil com cerca de 90 mil 
arvores e 35 metros quadrados de área verde por habitante, inclusive revitalizar as 
mais de 113 praças da cidade tornando-as cada vez mais agradáveis. 
Fortalecimento da guarda municipal aprimorando seu envolvimento e cooperação 
com a população com o efetivo funcionamento e ampliação do sistema de 
monitoramento e vigilância com câmeras e drones. Promover a junção entre 
guarda municipal, defesa civil e meio ambiente com a ampliação do efetivo policial, 
com a contratação imediata dos agentes aprovados em concurso publico, viaturas, 
equipamentos e instrumentos para um melhor atendimento.  Criando a patrulha 
ambiental 24 horas com telefone de emergência para atender rapidamente as 
ocorrências e autuar os que praticam crimes ambientais como queimadas urbanas, 
fogo em terrenos baldios, etc, previstos nos termos da Lei Municipal; 

• Esportes: Melhorar e incentivar programas de exercício ao ar livre e treinamentos 
nos bairros em todas as modalidades possíveis criando torneios e campeonatos 
diversos em todas as categorias investindo na pista de atletismo com a ampliação 
do espaço físico construindo o tão sonhado alojamento dos atletas. Valorizar a 
formação dos esportistas e fomentar as escolinhas que já revelaram muitos 
talentos.  Comprar equipamentos e materiais esportivos conforme a necessidade 
da atividade esportiva. Apoiar as equipes representativas do município em jogos e 
competições esportivas nas mais variadas modalidades. Dar toda assistência 
necessária ao projeto destinado a grupos com necessidades especiais (físicas, 
visuais, auditivas e mentais) em conjunto com a secretaria da saúde e a Udefa. 
Buscar patrocínio e marketing para o esporte, revitalizar e modernizar as praças 
esportivas, dar apoio a bolsa talento, valorizar o profissional do esporte em todas 
as modalidades, melhorar as verbas destinadas ao esporte, usar os espaços 
físicos do município desocupados para alojamento, dar continuidade, ampliar e 
aprimorar o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3 (TERCEIRA) IDADE. 

• Habitação: buscar convênios junto ao CDHU e a Caixa Econômica Federal para 
construção de mais casas populares diminuindo o déficit habitacional e 
melhoramento urbano como, por exemplo, antes da formalização de novos bairros 
implantar as creches visando atender o programa da mulher trabalhadora. 

• Carga Tributária: proposta de uma revisão de toda carga tributária municipal 
objetivando aliviar o bolso do contribuinte por meios legais; inclusive do IPTU, das 
taxas municipais e do altíssimo preço da água. 

• Educação: Aperfeiçoamento do corpo docente e do pessoal técnico das escolas 
municipais e das Merendeiras, bedel, auxiliares de limpeza, etc. Precisamos 



melhorar ainda mais a educação no âmbito municipal, ampliar os espaços físicos 
dos CERS (creches) reduzindo a zero a fila de espera oferecendo refeição de 
qualidade cada vez melhor, ensino de excelência e, junto com os pais, debater o 
que eles acreditam que precisamos fazer para melhorar as creches e escolas 
municipais. Um povo educado é um povo que busca esporte, cultura e laser, esses 
3 pilares precisam andar em harmonia para uma melhor qualidade de vida da 
população. 

• Cultura: Valorizar os artistas do município, os famosos pratas da casa. 
Promoção de eventos culturais com a implantação de um calendário cultural anual 
prestigiando sempre resgatando os eventos tradicionais da cidade e criando novos 
eventos. Ampliação das oficinas culturais em todas as regiões do municipio. 

• Transporte público: Procurar com as empresas do  Consorcio de Transportes Araraquara 
a revisão do modelo vigente do contrato para melhorar preços e a prestação de serviços e 
otimizando  as linhas de transporte público melhorando as que existem e extinguindo as 
desnecessárias. Revitalizar o terminal central de integração em parceria com o Sinhores, 
associação comercial e outros. Revisar o contrato vigente de administração para revitalizar 
o Terminal Rodoviário e transforma-lo em mais um cartão de visita de Araraquara.  

• Política: Estabelecimento de uma política de relacionamento com a Câmara 
Municipal; 



• Social: Trabalho efetivo com pessoas moradoras de rua e mulheres vítimas de 
violência em vulnerabilidade social. Acolhimento, encaminhamento para a rede básica 
de saúde para tratamento da dependência química e inclusão social promovendo para 
as mulheres alem de acolhimento, encaminhamento para trabalho e geração de 
renda.. Em pouco tempo solucionaríamos esse grave problema e acabaríamos com o 
medo de muitas pessoas curtirem nossas belas praças e fazer funcionar com melhor 
estrutura a Casa Transitória. Temos que dar condições às entidades assistenciais 
de Araraquara de se manterem, pois o trabalho que elas realizam tem importância 
crucial na comunidade, uma vez que sem essas entidades seria impossível dar 
assistência de qualidade aos mais carentes. Trabalhar pela volta da Facira que além 
de ser entretenimento para a população ajuda e muito no orçamento das entidades 
assistenciais, sempre priorizando os artistas da cidade e região: Realizar 
Desenvolvimento comunitário em conjunto com as associações de bairros valorizando 
o trabalho voluntaria nas atividades de laser. 



 

• Composição e capacitação da equipe de governo;  

• Implantação do Sistema Permanente de Planejamento e Gestão (dinâmica de 
planejamento e de funcionalismo das esferas de decisão do governo);  

• Regulamentação dos concursos públicos municipais;  

• Instituição do acompanhamento permanente das contas municipais e dos 
convênios (bem como dos processos de julgamento e aprovação junto à Câmara, 
aos órgãos conveniados e ao Tribunal de Contas);  

• Busca de apoio para aperfeiçoamento da máquina (visitas a outros municípios, 
parcerias, consultorias, etc.);  

• Adoção de medidas de democratização e transparência.  
 

O Plano Geral de Governo: 

 

Uma Administração Municipal sem Plano é como uma nau sem rumo, que não 
sabe onde está, nem para onde vai. É o que se costuma chamar de “administração 
por sustos” ou “administração pronto-socorro”. Só quando o “susto” ou a 
“emergência” ocorrem é que a equipe sai correndo atrás das soluções.  

Ou seja, não há uma preparação para o enfrentamento das situações. Nas 
sociedades atuais, não se admite mais que o governo de uma municipalidade, do 
qual dependem milhares de pessoas, possa ser conduzido sem um Plano de 
Governo, composto do plano global e de planos setoriais, concebidos com 
metodologias de planejamento minimamente eficazes.  

Para que Planejar?  

• Para que a cidade tenha uma evolução e um crescimento ordenados;  

• Para definir prioridades;  

• Para evitar ações que possam levar ao desperdício dos recursos públicos;  

• Para garantir o bem-estar da população;  

• Para definir bem os objetivos e os planos de governo;  

• Para mobilizar e incorporar todos os recursos do município em prol dos projetos 
prioritários;  

• Para facilitar a busca de novos recursos nos níveis estadual, federal e 
internacional e junto á iniciativa privada;  

• Para cumprir o que determinam a Constituição e as leis.  
 

Três etapas do Plano de governo: 

Ninguém governa sozinho. Ninguém detém sozinho todo poder sobre o município. 
Partindo-se destas duas premissas, conclui-se que não basta fazer um Plano de 
Ação para o município. É importante pensar também em como partilhar as 
responsabilidades com os outros “Atores Sociais” que participam da política, da 
econômica e da vida social da comunidade. 



 A governabilidade da Administração Municipal sobre os problemas locais nunca é 
total, é sempre limitada. Assim, alguns estudiosos do Planejamento Estratégico 
tem recomendado que os chamados Planos de Governo devam conter pelo menos 
três etapas:  

I – Um Plano de Ação;  

II – Um Plano de Demandas;  

III – Um Plano de Denúncias.  

I – O Plano de Ação contém as propostas e programas que a Administração 
Municipal planeja implantar.  

II – O Plano de Demandas diz respeito aos pedidos e convocações que a 
Administração fará aos demais setores da sociedade, a fim de que ajudem a 
administração pública municipal a implantar seus projetos.  

Aí estão incluídos o Estado, o Governo Federal, a iniciativa privada, os 
financiadores nacionais e internacionais, os órgãos estatais, os conselhos 
municipais, ONGs, o movimento sindical e popular, entidades e sociedade civil, 
municípios vizinhos, etc.  

Este segundo módulo do Plano representa a convicção de que a administração 
municipal não governa sozinha e o reconhecimento de que existem vários outros 
planos sendo executados dentro do município, dirigidos por diferentes “Atores 
Sociais”. Assim, o pedido será no sentido de que cada um faça sua parte e que, na  



medida do possível, estes diversos planos se articulem de alguma forma, ao invés 
de cada um ficar tentando, ao seu modo, resolver sozinho problemas da 
população.  



 
III – O Plano de Denúncias não é menos importante que os dois anteriores. Ele é 
uma importante ferramenta de governo e deve conter uma análise ampla dos 
problemas locais e dos “Atores Sociais” que além do governo municipal, precisam 
também envidar esforços na sua solução.  
Deve dispor, principalmente, sobre a forma de denúncia de responsabilização 
pública de setores da sociedade que, por ação ou omissão, continuaram 
contribuindo para a perpetuação dos problemas.  
O Plano de Denúncias precisa deixar claro para a população que, certas situações 
não serão resolvidas se não houver também, a participação decisiva, o 
compromisso social e a vontade política desses outros setores. 
 


