
ARARAQUARA/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 

2021/2024 

 

Coligação: EnDireita Araraquara 

Partidos: PATRIOTA; PODEMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doutor Lapena – Prefeito 

Coronel Prado – Vice 

 

 

 

 

 

  



 
 

2 
 

• Introdução 

 

Neste documento estão descritas as principais temáticas a serem abordadas no 

Plano de Governo dos candidatos Doutor Lapena e Coronel Prado, pertencentes à 

“Coligação EnDireita Araraquara”, composta pelos partidos PATRIOTA e PODEMOS, 

para a ocupação executiva e administração municipal da cidade de Araraquara no 

período 2021-2024. 

Dessa forma, apontamos que o conteúdo programático dessas propostas foi 

desenvolvido a partir da rica e diversificada bagagem adquirida pelo Doutor Lapena ao 

longo de sua trajetória de vida, na função de vereador, empresário, médico e pai, em 

conjunto com a vasta experiência administrativa e de gestão do Coronel Prado no 

exercício da função Oficial Superior na Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Adicionalmente, este projeto conta, ainda, com a colaboração de experientes 

consultores públicos de atuação nacional, além da contribuição e aporte de estudantes 

do curso de Administração Pública da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” – UNESP. 

Consequentemente, o Plano de Governo aqui delineado representa o anseio por 

um modelo de gestão com alto desempenho e reflete, simultaneamente, o pragmatismo 

e o idealismo dos candidatos. As propostas contemplam objetivos e projetos 

ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão uma administração 

extremamente dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das necessidades 

dos cidadãos Araraquarenses. 

Ainda, é importante frisar que as ideias doravante expostas têm em vista um 

caráter sério, técnico e profissional, buscando expressar ideais e visões para o futuro 

da gestão pública em Araraquara, renovando práticas políticas porventura obsoletas ou 

retrógradas sempre que necessário, enquanto conservando o espírito essencial da 

democracia que justifica todo o processo eleitoral, por meio de soluções e intervenções 

inteligentes de ganho múltiplo para a comunidade araraquarense como um todo. 

 Nesse aspecto, elencamos como pilares fundamentais uma gestão transparente 

que valoriza e justifica a contribuição do cidadão, em conjunto com o combate ativo à 

corrupção em todas as suas formas. Ademais, valorizamos um viés desenvolvimentista 

para nossa cidade, aliado a um forte trabalho de zeladoria, sempre fortalecendo o 

terceiro setor e buscando desburocratizar a vida do micro e pequeno empreendedor. 

 Além disso, o Modelo de Gestão a ser implantado, com foco em instrumentos 

de planejamento e rigoroso controle interno, igualmente sustentado sobre uma forte 

disciplina de execução e meritocracia, também possibilitará a coleta e análise de 

informações preciosas para a concepção de novas soluções para a cidade no médio e 

longo prazos, que levarão a cidade a atingir um posicionamento compatível com a sua 

importância para a micro e macro região. 

Por fim, gostaríamos de ressaltar que os temas e propostas aqui expressos 

estão sempre abertos ao debate, procurando uma gestão participativa capaz de ouvir e 

dialogar com os anseios da população, de forma que este conteúdo principal embasará 

nossa gestão e as nossas metas para a retomada da grandeza de Araraquara. 

Principais Propostas: 

• Hospital de Baixa Complexidade 
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• Transformar Araraquara em uma Aerotrópole 

• Hospital Veterinário Público 

• Projeto Cidade Mais Segura 

• Usina de Resíduos Sustentável 

• Fomentar o Turismo de Negócio e Turismo Esportivo 

 

• Apresentação dos candidatos 

 

• Doutor Lapena 

Luis Claudio Lapena Barreto, nascido em Araraquara no dia 26 de agosto de 

1964, é filho de Gilbert Gonçalves Barreto e Maria Lucia Lapena Barreto. Casado com 

Daiana é pai de Felipe, Isabela, Pedro e Enrico. 

Doutor Lapena é médico, formado na Universidade São Francisco em 1990, e 

especializado em Cirurgia Plástica pela UNESP em Botucatu. Participa de várias 

atividades médicas e atua ativamente para a implantação de uma Unidade de 

Tratamento de Queimados na nossa cidade. Sempre foi um membro ativo da classe 

médica da nossa cidade, destacando-se como médico de tratamento de queimados do 

Hospital Beneficência Portuguesa de Araraquara. Foi pioneiro no tratamento com 

Oxigenioterapia Hiperbárica na nossa região, trazendo o primeiro equipamento para 

Araraquara. Tem como sonho a construção de um Hospital Municipal. 

Foi sócio e diretor do Banco de Cadeira de Rodas do Rotary Club – Carmo desde 

1998. Iniciou sua carreira política como candidato a vereador no pleito de 2004 ficando 

como suplente e em 2006 para deputado federal.  

Em 2008 foi eleito vereador com 1.357 votos, compondo a mesa diretora no 

exercício 2008/2009 como 1º Secretário. Compôs a mesa diretora no exercício 

2010/2011 como 2º Secretário. No pleito de 2012, foi reeleito para seu segundo 

mandato, com 2.265 votos. 

Em 2018 foi candidato a Deputado Estadual, obtendo 12.129 votos. 

Sempre prezando pela Ética na Política, Doutor Lapena quer servir a população, 

resolver os problemas de Araraquara, alcançando índices que a coloquem em um 

patamar de excelência em diversas áreas de gestão dentre as outras 644 cidades do 

Estado de São Paulo, com comprometimento, seriedade, honestidade, transparência e 

responsabilidade. 

 

• Coronel Prado 

Wagner Tadeu Silva Prado, mais conhecido como Coronel Prado, nasceu em 

São Paulo (Capital) e mudou-se para Araraquara aos 3 (três) anos de idade, tendo como 

primeira residência uma casa na Rua 4, próxima ao EEBA. Filho da Sra. Maria de 

Lourdes Silva Prado (falecida), que foi merendeira e professora da rede municipal e 

estadual de ensino e do Sr. Calixto Prado Filho (também falecido) que era carpinteiro 
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na Companhia Trólebus Araraquara (CTA). Casado com a Sra. Rafaela é pai de três 

filhos, Tiago, Luís Gustavo e Guilherme e possui uma neta de nome Maria Luiza. Em 

2006 recebeu o Título de Cidadão Araraquarense outorgado pela Câmara Municipal. 

De origem muito humilde e dentre os atropelos da infância e adolescência, foi 

trabalhador rural cuidando de gado e apanhando laranja. Vendeu sorvetes na rua 

utilizando uma caixa de isopor, para a antiga Sorveteria Sonispume. Por algum tempo 

entregou jornal – Folha da Cidade – de bicicleta em residências e lojas de Araraquara. 

Conseguiu, ainda, trabalhar em uma fábrica de rodos e vassouras, oficina de bicicletas, 

apicultor, garçom, chapeiro em restaurante e lavava peças em uma oficina mecânica 

para caminhões.  

Como tinha sonho de ser militar, aos dezoito anos alistou-se na Força Aérea 

Brasileira e aos 19 anos serviu na Academia da Força Aérea (AFA) em Pirassununga. 

No início de 1987 trabalhou como auxiliar de mecânico de manutenção na Fábrica de 

Meias Lupo e em 28 de julho daquele mesmo ano ingressou nas fileiras da Polícia Militar 

como Soldado. Já ocupando a graduação de Cabo, foi aprovado para a Academia do 

Barro Branco, iniciando o Curso de Formação de Oficiais em 1989, formando-se 

Aspirante-a-oficial em agosto de 1992.  

Pós formado, trabalhou no 4º Batalhão da Zona Oeste e no Patrulhamento Tático 

Móvel daquele mesmo Batalhão da Capital. Depois foi Tenente no 1º Batalhão de 

Choque (ROTA) e no 38º Batalhão em São Carlos, onde permaneceu por 5 anos antes 

de vir trabalhar no final de 1998 novamente no 13º Batalhão em Araraquara, 

permanecendo nesta cidade nos postos de Tenente, Capitão e Major, exercendo 

diversas funções operacionais e administrativas.  

Promovido ao posto de Tenente Coronel em 2016, foi destacado para ser o 

Diretor do Departamento de Direitos Humanos da Polícia Militar na Capital e, após isso, 

designado para trabalhar no Palácio dos Bandeirantes como gestor de Unidade 

Orçamentária da Casa Militar e depois Chefe de Gabinete da Secretária-Chefe daquela 

Pasta. Esta última função conferiu uma experiência política muito importante em sua 

carreira, pois era macro responsável pela segurança do Governador e familiares, pela 

Defesa Civil e de toda parte administrativa da Casa Militar. 

Ao atingir o último posto na carreira, em 28 de abril de 2018, Coronel Prado foi 

designado para comandar a região do Alto Tietê, que abrange oito municípios da Grande 

São Paulo, cuja sede do Comando fica em Mogi das Cruzes.  

Sempre preocupado com a boa gestão e ampliar seu conhecimento, realizou 

diversos cursos na Polícia Militar, especialmente na área de Gestão Financeira na antiga 

FUNDAP, onde também foi professor. Destaca-se, ainda, o Mestrado e o Doutorado em 

Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Fora da PM, concluiu outros cursos, 

como o bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito de São Carlos, pós-graduação 

na Universidade de São Paulo – USP em Gestão de Segurança Pública e Justiça 

Criminal e atualização jurídica pelo Instituto de Ensino Jurídico Luiz Flávio Gomes. 

Em 07/05/20 passou para a reserva das fileiras da Polícia Militar e filiou-se ao 

partido podemos ingressando na carreira política. 

 

• Proposta de governo 
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Como esperado, as propostas de governo são factualmente a espinha dorsal do 

plano de governo em si e, portanto, devem ser apresentadas, debatidas e construídas 

com o maior rigor e seriedade possíveis. Assim, buscando a clareza em todas as 

instâncias de nossa plataforma, procuramos sistematizar essas propostas dentro de 

eixos temáticos específicos, na tentativa de garantir-lhes objetividade e transparência. 

Por esse motivo, dividimos essas temáticas em 4 frentes distintas de atuação como 

Matrizes, sendo elas: 

 

• Saúde, Segurança e Educação; 

• Desenvolvimentismo; 

• Desburocratização e Transparência; 

• Zeladoria. 

 

Saúde, Segurança e Educação: Este Plano de Governo agrupa esses três 

aspectos da gestão municipal em uma frente temática única, justamente por entender 

sua importância-chave na base de qualquer plataforma governamental séria, 

reconhecendo seu valor fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e 

digna para todos os munícipes. Novamente, ressaltamos a seriedade e o 

comprometimento com o qual lidamos com todas as frentes de atuação, mas neste caso 

em especial, orgulhosamente podemos salientar que saúde e segurança é para quem, 

de fato, entende do assunto. Nesse sentido, a própria construção a partir da experiência 

e das opiniões e ideias de duas pessoas extremamente capacitadas para área, com 

vivência notória de causa, o médico e ex-vereador Dr. Luís Claudio Lapena Barreto na 

área da Saúde, e o Coronel de Polícia Militar Wagner Tadeu Silva Prado, são o atestado 

final e definitivo da capacitação plena e irrestrita de intervenção desse plano de governo 

nessas respectivas áreas. Não obstante, a Educação decididamente não foi em nada 

negligenciada, tendo sua construção por meio do extenso diálogo com profissionais da 

área e da assessoria de consultores qualificados com extensa experiência na 

intervenção nesse sentido, principalmente a nível municipal. 

Desenvolvimentismo: Tendo por objetivo último o progressivo 

desenvolvimento do município de Araraquara em vários aspectos, este Plano de 

Governo tem como valores incentivar o micro e pequeno empreendedor, 

desburocratizar processos para facilitar a vida do pequeno empresário e facilitar o 

acesso de novas empresas na cidade, tanto de empresas vindas de fora como de 

empresas nascidas aqui, buscando, assim, a criação de novos empregos, geração de 

renda e descomplicando a vida dos cidadãos. Nesse quesito, o progresso econômico 

torna-se indissociável do próprio progresso social, principalmente quando a intervenção 

é feita de maneira pontual, técnica e inteligente. Outro ponto importantíssimo nesse 

sentido é à vontade e potência de integrar o cada vez mais expressivo terceiro setor no 

desenvolvimento municipal como um todo, demonstrando uma linha de soluções 

capazes de beneficiar o município, tanto do ponto de vista administrativo quanto 

econômico, enquanto ainda fomenta esses tipos de prestadores de serviços.  Assim, 

buscamos deixar um legado em nossa gestão, promovendo obras que possam durar 

para as próximas gestões da cidade, evoluindo cada vez mais nossa qualidade de vida 

a partir de um panorama cíclico de expansão econômica e bem-estar social. 
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Desburocratização e Transparência: Especificamente sobre a burocracia 

municipal, este Plano de Governo tem a pretensão de tornar mais simples a vida de 

quem tenta abrir seu próprio negócio e até mesmo prestar serviços para o município, 

trabalhando-se em desburocratizar e digitalizar processos. Essa estratégia tem sua 

base amparada na lógica de ganho-ganho, gerando receita à nível local para a 

população, aquecendo a economia, aumentando a contribuição e proporcionando 

inclusive a maior competitividade de fornecedores, possibilitando, assim, o menor gasto 

do poder público com fornecedores. Outro ponto fundamental é que, com a 

desburocratização e digitalização de processos sugerida por este plano, além do ganho 

logístico e consequente agilização, a transparência, que é outro pilar dessa gestão, 

automaticamente se aprimora. Nesse aspecto, sugerimos a criação de um aplicativo, 

didático e simplificado, para que toda a população possa ter acesso a esses dados com 

facilidade, informando-se melhor e tendo um contato cada vez mais próximo com a 

prefeitura. Novamente comprovando a coesão das propostas deste plano, onde a 

desburocratização “puxou” a transparência, agora a transparência “puxa” nossa 

preocupação e promessa de luta ativa e implacável contra a corrupção por meio do 

extensivo monitoramento (só possível por intermédio da própria transparência proposta) 

além de um rígido controle aliado à plena publicidade das compras públicas. Por fim, 

este plano aponta como prioridade a diminuição de cargos comissionados e de 

secretarias, reduzindo a já inchada máquina pública e fazendo valer o princípio máximo 

da eficiência na gestão e do gasto público. 

Zeladoria: Amamos nossa cidade, e estamos aqui para cuidar dela e dos nossos 

cidadãos. Nossa ideia é de fazer com que Araraquara volte a ser uma cidade bonita e 

turística, valorizando sua raiz e construção regional histórica como cidade-verde, 

referenciada por sua arborização e paisagismo estratégicos, além da sua riquíssima 

cultura urbanística e de arquitetura. Afinal, a cidade já foi considerada a cidade mais 

limpa das três Américas e a terceira mais arborizada do país. Em consonância com 

esses ideais, muitas das nossas propostas visam promover a manutenção das nossas 

ruas e projetos voltados à área turística da cidade, buscando, em primeiro lugar, o bem-

estar do cidadão araraquarense e o resgate do orgulho local. Além disso, com as 

referidas intervenções, um produto adicional será o aumento da visibilidade regional do 

município, atraindo turismo, oportunidades de negócios, feiras, congressos e possíveis 

investidores. Finalmente, a própria necessidade de prestação de serviços para a 

finalidade de zeladoria, se bem direcionada, desburocratizada e feita de maneira 

inteligente, automaticamente gerará empregos e consequente aumento de renda a nível 

local, promovendo ainda mais bem-estar e capacidade de arrecadação para futuras 

melhorias, fomentando um ciclo perpétuo de progresso e desenvolvimento sustentável. 

 

• Desenvolvimentismo: 

 

• Programa de Desenvolvimento do Microempreendedor Individual (MEI):  

Atualmente, o Microempreendedor Individual (MEI) se tornou um dos maiores 

planos de inclusão social e econômica do país. Nesse sentido, a ideia é que o 

profissional autônomo se cadastre no programa e passe a ter um CNPJ, fazendo com 

que haja mais facilidade na abertura de contas bancárias, pedido de financiamento e 

até na emissão de notas fiscais. A partir disso, nosso plano de governo tem como projeto 

gerar mais oportunidades para essa classe de trabalhadores, visando, inclusive, uma 
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parceria com o Governo do Estado de São Paulo, para que isso se torne ainda mais 

viável e interessante. 

Atualmente, para que uma pessoa física possa empreender, é necessário que 

ela se submeta a um longo e burocrático trâmite legal para, enfim, abrir seu negócio. 

Nossa visão é que esse é um caminho completamente contraproducente, e que acaba 

prejudicando tanto o indivíduo como o município como um todo. De fato, consideramos 

o pequeno empreendedor como força motriz fundamental para o progresso e 

desenvolvimento da economia local, e é indefensável que ele sofra as disfunções 

burocráticas de um sistema defasado e ineficiente. Dessa maneira, procuraremos 

desburocratizar o processo de abertura de uma MEI, tornando o processo mais atrativo 

para que as pessoas venham para a formalidade e possam usufruir das múltiplas 

vantagens proporcionadas por essa categoria. 

 Como exemplo dessas vantagens, podemos apontar a possibilidade de um 

acompanhamento muito mais dinâmico por parte do poder público municipal, que pode, 

dentre outras coisas, inseri-lo em programas federais de fomentação de crédito, por 

exemplo.  Por fim, queremos ainda tornar o processo mais ágil e digital, sempre voltado 

para nossa ideia de transparência e eficiência com a qual a prefeitura deve agir.  

 

• Fomentar o Terceiro Setor: 

O Terceiro Setor é a comunidade de instituições privadas (fundações, 

associações comunitárias, ONGs, entidades filantrópicas) que não possuem fins 

lucrativos, mas apenas visam o bem comum e a cidadania. Por isso, nossa chapa tem 

como projeto incentivar estas entidades que tanto têm a oferecer para nossa cidade, 

fomentando, assim, uma constituição formal, maior autonomia para gestão própria e 

incentivo ao trabalho voluntário. 

Apesar de sua crescente importância, hoje em dia o Terceiro Setor sofre com 

uma série de desafios e dificuldades. Além de ser pouco difundido, chegando até a ser 

desencorajado, o projeto burocrático para a criação destas instituições é longo, e a 

necessidade de criarem um CNPJ e virarem contratantes nos moldes comuns, apesar 

de sua missão diferenciada, faz com que o dinheiro arrecadado pelas doações seja 

escasso e, muitas vezes, não usado com a maior eficiência possível. 

Assim, o objetivo da nossa gestão é a atenção redobrada, o cuidado 

especializado e o auxílio tão necessário para este setor, diminuindo no máximo possível 

a burocracia para sua institucionalização na cidade, além de ajudar difundir mais esses 

projetos, para que eles possam ajudar mais pessoas. Nesse sentido, esta 

implementação é de suma importância considerando o caráter filantrópico geral do 

terceiro setor, capaz de auxiliar o município nas demandas sociais com mais eficiência 

que o próprio, sem, contudo, capitalizar esses resultados. Com esse projeto traremos 

diversos benefícios para Araraquara, fazendo com que a cidade tenha mais projetos 

que visem o bem-estar da população. 

 

• Hospital de Queimados:  

A antiga ala de queimados de Araraquara foi uma das grandes perdas de nossa 

cidade. Doutor Lapena foi um dos médicos que atuou na Unidade, e seu fechamento o 

motivou a entrar para a política. Araraquara foi uma referência em todo o âmbito regional 
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nesse aspecto. Infelizmente, devido a problemas financeiros e de gestão, a cidade veio 

a perder sua expressividade quanto ao tratamento de queimados, posteriormente vindo 

a fechar a ala após alguns anos de problemas contínuos no setor. 

A ideia do Dr. Lapena, nesse caso, é a reestruturação completa dessa ala, 

trazendo de novo a relevância, referência e expressividade que nossa cidade já teve 

nesse quesito, sempre com o enfoque no tratamento universal, gratuito e de qualidade 

para a população local e regional. Como município, devemos garantir o atendimento 

especializado nessa área médica que é tão urgente e, ao mesmo tempo, tão singular. 

De fato, a necessidade de um Hospital de Queimados é indiscutível, assim como a 

tranquilidade consequente dos cidadãos frente à garantia de um tratamento digno, caso 

necessário.  

Somente o enfoque médico, no entanto e como já constatado, não é o suficiente. 

Por se tratar de um processo complexo e excepcionalmente custoso, é necessária uma 

administração igualmente profissional e bem qualificada que consiga utilizar os recursos 

com máxima eficiência, captando-os da melhor forma possível. Dessa forma, a maior 

possibilidade de sucesso está concentrada justamente no fato de que, quando nos 

tornarmos novamente uma referência regional, poderemos pleitear um financiamento 

mais expressivo das instâncias estadual e federal, concretizando nosso município como 

um centro de excelência no tratamento de queimaduras. 

 

• Fomentar o Turismo de Negócio e Turismo Esportivo:  

O turismo é um setor que cresce muito no Brasil nos últimos anos, e pode ser 

uma excelente forma da prefeitura angariar recursos. Araraquara é uma cidade 

extremamente bonita, com diversos pontos que podem ser melhorados, para que ela 

fique ainda mais atrativa. Por isso, uma ideia da nossa chapa é melhorar ainda mais a 

cidade, investindo, por exemplo, em mais infraestrutura, bem como na manutenção dos 

pontos que já temos, além da fomentação de novos lugares convidativos aos visitantes.  

Uma de nossas ideias para fomentar o turismo é criar uma “rota municipal do 

cicloturismo”. É notável como a população de Araraquara passou a andar mais de 

bicicleta, o setor cresceu, e as pessoas compraram sua bicicleta. Araraquara é uma 

cidade com muitas árvores e nós queremos incentivar atividades a céu aberto (em um 

contexto pós-pandemia), além da criação de uma rota municipal de cicloturismo, que 

pode, além de trazer um novo tipo de lazer à população, atrair pessoas da região para 

nossa cidade e, consequentemente, público para o comércio local. Estudamos a criação 

de ciclovias urbanas e rurais para potencializar essa modalidade e ainda melhorar a 

infraestrutura existente no Distrito de Bueno de Andrada. 

Melhor coordenação nos aparelhos públicos existentes como CEAR, Centro de 

Convenções Nelson Barbieri, Teatro Municipal, buscando-se Convenções empresariais 

no Interior do Estado. 

Temos, ainda, a intenção de analisar a viabilidade de transformação da antiga 

Estação Ferroviária em “boulevard” gastronômico, incentivando a ocupação ordenada 

para aquele local por restaurantes e afins, com objetivo ainda de reverter percentual do 

faturamento das empresas interessadas em ocupar aquele espaço para entidades 

assistenciais do município. 
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• Retenção de talentos universitários: 

Nossa cidade recebe milhares de estudantes vindos de todo o Brasil em 

decorrência de nossas universidades e centros de estudo. Ao passar dos anos se 

desenvolveu um comércio todo focado a esse público, e um dos nossos compromissos 

é fornecer ajuda e visibilidade a este tipo de empreendedor com uma lógica de negócio 

tão sazonal e específica. Assim, este plano propõe criar um sistema de inovação voltado 

ao público universitário para desenvolvimento de novas empresas e negócios, criando 

infraestrutura e ramo de negócios voltado para cursos existentes em nossa cidade, 

visando a excelência e consequente desenvolvimento econômico da cidade. 

 

• Transformar Araraquara em uma Aerotrópole: 

Uma Aerotrópole é uma cidade em que o esboço, a infraestrutura e a economia 

estão centradas em uma interligação de Aeroporto com Porto Seco, Rodovias e 

Ferrovias, servindo este como núcleo comercial multimodal da cidade. Embora seja 

esse um modelo de planejamento urbano muito distante da gênese da nossa cidade, 

Araraquara conta atualmente com um aeroporto em plenas condições de 

funcionamento. Assim, a ideia da nossa gestão para a cidade é de trazer e ampliar mais 

a infraestrutura neste segmento, aumentando o aeroporto em si, construindo galpões e 

potencializando as capacidades logísticas, considerando que, atualmente, devido sua 

inviabilidade operacional e baixa expressividade, nosso aeroporto não opera com a 

eficiência esperada relativa aos recursos já aportados para sua 

construção/ampliação/manutenção. 

Tendo essas particularidades em mente, Araraquara tem como potencialidade 

singular ser uma cidade com várias empresas de grande porte e atendimento 

nacional/internacional, podendo servir de polo exportador. Assim, este projeto seria 

extremamente importante, porque faria com que essas empresas conseguissem 

receber e escoar materiais de maneira muito mais fácil e rápida. 

Para a cidade, os ganhos seriam extremamente altos, já que isto geraria mais 

empregos e traria mais empresas para cá, tornando a cidade mais expressiva e 

chamativa como um todo. As verbas e recursos empregados com esse fim seriam 

rapidamente compensados, já que os ganhos seriam imensuráveis em diversos 

segmentos, passando em pouco tempo, inclusive, a gerar lucro líquido para o município. 

Ainda, o aumento do aeroporto também viabilizaria toda uma nova logística de voos 

comerciais, podendo a cidade se tornar um segmento importante nas principais rotas 

aéreas do estado, graças à sua privilegiada localização cartográfica. 

 

• Hospital Veterinário Público: 

Mahatma Gandhi mensurava a grandeza de uma nação pela maneira com que 

esta tratava seus animais, e sempre considerando os avanços legislativos e sociais, o 

município não pode se furtar da responsabilidade para com esse outro tipo de população 

municipal, que tem seus direitos igualmente assegurados por inúmeras legislações. 

Apesar disso, tanto para os animais de rua quanto para os animais domésticos, este 

atendimento pode vir a ser extremamente caro e inviável para algumas famílias na 

totalidade de seus custos, sem qualquer tipo de custeio. Por isso, nossa gestão tem o 

objetivo de criar um hospital veterinário público, visando oferecer melhores condições 
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de vida para os animais e um atendimento de qualidade com custos bem reduzidos ou 

até nulos para os donos, quando possível. 

 

• Transporte Público Gratuito para Estudantes de projeto Sociais 

 Viabilidade para estudantes que praticam ou frequentam projetos sociais, e 

estudos para buscar a possibilidade futura de parcerias que viabilizassem a “tarifa zero” 

em Araraquara 

 

• Agricultura Familiar 

 Araraquara possui dois grandes assentamentos rurais (Bela Vista e Monte 

Alegre). Objetiva-se desenvolver, não apenas nesses locais, programas de incentivos 

ao pequeno e médio produtor rural, buscando novas fontes de renda a partir de produtos 

de alto valor agregado, como: plantas medicinais para produção de óleos essenciais, e 

garantindo também o suporte àqueles que fornecem alimento ao nosso município.  

 Promover cursos técnicos por meio de unidades móveis, nas áreas agrícolas, 

treinando e ensinando o cidadão no campo. 

 Promover e incentivar a criação de associações e cooperativas, visando a 

criação de emprego na zona rural. 

 

• CET – Centro de Escalonamento Tecnológico 

 Implantar o CET – Centro de Escalonamento Tecnológico, visando fazer a 

transferência das tecnologias desenvolvidas junto às universidades em escala 

laboratorial para o setor produtivo da cidade. 

 

Saúde, Segurança e Educação: 

 

• Hospital de Baixa Complexidade 

Viabilização de um Hospital Municipal para complementação da saúde da cidade 

de forma continuada e efetiva, sendo que desta forma, com aproximadamente entre 60 

/ 100 leitos, estaríamos desafogando os leitos da Santa Casa e Hospitais Estaduais para 

maiores complexidades, absorvendo os pacientes encaminhados pelas Unidade de 

atenção Básica (UPAS, UBS, PSF, ESF e outros). Permitiria que os pacientes graves 

fossem encaminhados rapidamente aos Hospitais de Referência, e faria com que as 

filas de cirurgia eletiva fossem muito mais rápidas. 

 

• Caminhão de Saúde:  

O Caminhão de Saúde é um projeto que começou com o governo do Estado de 

São Paulo, e diversas prefeituras municipais aderiram. Seguindo esta ideia, propomos 

o Caminhão de Saúde de Araraquara, em que iremos equipar caminhões com 

instrumentos necessários, principalmente para a realização de exames, para levar isto 
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para os bairros da cidade. Com isto, geraremos a oportunidade de que a população 

tenha um acesso mais rápido e prático à saúde, e além disto, poderemos fazer com que 

o processo dos exames seja mais rápido, além de diminuir as filas de exames no SUS.  

 

• Combate à Dengue 

Intensificar e tratar com a seriedade necessária o assunto referente à Dengue. 

Nossa cidade apresentou um dos piores quadros da doença em todo país, e precisamos 

combater o mosquito causador da dengue, intensificando a fiscalização sobre terrenos 

abandonados e casas de difícil acesso, além de efetuar a limpeza de rios e terrenos da 

própria prefeitura, com o escopo de se diminuírem os criadouros.  

Ademais, continuaremos a dar todo suporte para a atual pandemia gerada pelo 

coronavírus, caso ela ainda permaneça ativa após 2020. 

 

• Modernização e melhorias na Saúde Pública 

Uma de nossas metas é desenvolver e criar indicadores para que possamos 

acompanhar a evolução do sistema público de saúde de Araraquara, introduzindo novos 

modelos de administração, de informatização e de profissionalização. 

 

• Criação de um centro de apoio ao aluno com distúrbio e déficit de 

aprendizagem: 

Diversas crianças têm dificuldades de aprendizagem, por diversos motivos 

psicopedagógicos, independente da classe social ou do núcleo familiar que integram. 

Ainda assim, o tratamento para essas dificuldades em clínicas de caráter privado tem 

um valor elevado para as famílias, principalmente de baixa renda, fazendo, 

consequentemente, com que os alunos não recebam o tratamento adequado e 

carreguem este problema para as próximas séries da escola. Nesse caso, o estudante 

em questão é duplamente prejudicado pela ausência de cuidados especializados e pela 

impossibilidade de progredir academicamente.  

A ideia da nossa gestão é criar um centro de apoio para estes alunos que tenham 

distúrbios como hiperatividade, déficit de atenção, atraso na alfabetização, dentre 

outros, que seriam encaminhados para tais centros e lá receberiam o acompanhamento 

de profissionais de maneira gratuita e poderiam, assim, progredir. 

Este projeto é de extrema importância, já que, cuidando destes problemas na 

base, as dificuldades destes alunos serão resolvidas muito mais facilmente, e isto fará 

com que o desempenho deles na escola seja muito melhor. Além disto, essa iniciativa 

diminuirá as repetências dos alunos e os deixará com mais bagagem de conhecimento 

para as próximas séries. 

 

• Projeto Cidade Segura:  

Esta ideia é relacionada à rotatividade e monitoramento de veículos que entram 

e saem do município de Araraquara. Para isto, seriam aproveitadas todas as câmeras 

já existentes na cidade, porém, as alturas delas deveriam ser reajustadas, de modo que 
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captassem todos os ocupantes dos veículos. Além disso, também buscamos a 

implementação de redutores de velocidade. A finalidade desta pauta é o controle total 

de todos os veículos que entram e saem de Araraquara, facilitando a captura de 

infratores da lei.  

 

• Projeto para a Substituição de Câmeras:  

Nosso projeto de segurança para Araraquara é extenso, e uma de nossas ideias 

é fazer com que a cidade seja mais e melhor monitorada por câmeras de segurança. 

Para isso, queremos implementar mais câmeras na cidade, além de promover a 

manutenção das existentes. Pensamos, ainda, em criar um sistema de monitoramento 

integrado, ou seja, utilizar também as câmeras de segurança privadas, agilizando o 

processo de captura, e tornando as investigações mais ágeis, fáceis e completas. 

A intenção é de criar um Centro de Segurança Integrado (CSI) mais moderno e 

com alta tecnologia, objetivando a prevenção criminal na cidade, por meio de câmeras 

de alta resolução, já que o sistema atual é muito deficitário. Interligando as câmeras 

privadas junto ao sistema de monitoramento municipal, por meio da adesão voluntária 

das empresas e munícipes, certamente teremos mais “olhos” vigiando nossa cidade e 

auxiliando demasiadamente na prevenção criminal. 

 

• Valorização da Guarda Municipal e Agentes de Trânsito:  

Araraquara possui efetivo de Guardas Municipais e Agentes de Trânsito que 

precisam ser mais valorizados e reconhecidos pelo Poder Público Municipal. Ampliar 

seu efetivo, efetuar reformas e adequações em suas instalações, aperfeiçoar o 

treinamento, adquirir novas viaturas, dentre outras demandas, deverá ser também 

prioridade da prefeitura. Com isso, por meio de uma Guarda Municipal bem aparelhada, 

será possível ampliar a integração entre os demais órgãos de segurança pública do 

município e prestar um serviço de excelência à população, focando na redução dos 

índices criminais, bem como na proteção dos bens, serviços e instalações da 

municipalidade. 

 

• Expansão dos Serviços Jurídicos para a População:  

Araraquara possui como potencialidade interessantíssima Universidades que 

ministram o curso de Direito. Logo, um de nossos projetos, é propor um convênio entre 

tais faculdades e os serviços de Assistência Social, a fim de que a assessoria jurídica 

para a população fosse feita de maneira mais eficiente, célere e com custos diminutos, 

além de proporcionar para os estudantes a oportunidade de trabalharem em um ramo 

importante do direito e obter experiência com casos concretos, podendo exercitar seu 

conhecimento teórico, enquanto desde o contexto da graduação já se tornam agentes 

ativos da realidade jurídica araraquarense. 

 

• Regulamentação da lei de Doação de Sobras Alimentares:  

Araraquara, assim como inúmeras cidades do Brasil, sofre com um alto índice 

da população em estado de vulnerabilidade econômica e social, e muitas delas sofrem 
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com a fome. Ao mesmo tempo, diversos supermercados e restaurantes desperdiçam, 

diariamente, altas quantidades de alimentos, seja por má gestão de recursos ou por falta 

de incentivo e até mesmo proibição legislativa. Apesar disso, com regulamentação e 

incentivos suficientes, esses alimentos poderiam alimentar inúmeras famílias. Por isso, 

nossa chapa tem como proposta a viabilização da regulamentação da doação de sobras 

de alimentos, Com isso, alimentos que atualmente seriam desperdiçados passariam por 

uma triagem profissional de fiscalização sanitária e, se estivessem em condições 

próprias para o consumo, seriam doados para instituições, famílias necessitadas ou 

pessoas em situação de rua/vulnerabilidade social. 

 

• Conselho Municipal de Segurança 

 Efetivar o Conselho Municipal de Segurança e os Conselhos Comunitários de 

Segurança do Cidadão, bem como retomar os trabalhos do Gabinete de Gestão 

Integrada Municipal (GGIM). 

 

• Analisar a viabilidade de uma Super Delegacia:  

Juntamente com órgãos competentes, tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia 

Militar e da Guarda Municipal, nosso projeto é estudar quão viável seria a 

implementação de uma Super Delegacia na cidade de Araraquara. Caso esta ideia dê 

certo, seria possível a otimização e melhoria do atendimento dos cidadãos, além da 

possível diminuição do valor gasto com as atuais locações que são pagas pelo 

município. 

 

• Ampliação e Valorização da Atividade Delegada: 

A ideia, neste caso, é discutir com os órgãos competentes a ampliação e 

valorização da atividade delegada que já existe na cidade. Ou seja, no âmbito da Polícia 

Civil, estender tal atividade, caso haja o interesse daquele órgão. Já no caso da Polícia 

Militar, temos a intenção de aumentar o número de agentes na atividade delegada, para, 

desta forma, enaltecer nossos agentes e incentivá-los. 

E para auxiliar no combate das queimadas no período de estiagem, a intenção 

é ampliar a Atividade Delegada para o Corpo de Bombeiros, bem como analisar a 

viabilidade de adquirir mais caminhões pipa (auto bomba) para dar mais suporte a esses 

profissionais, objetivando ação conjunta com a Defesa Civil do município. 

E para melhorar ainda mais o combate às queimadas na cidade, que está se 

tornando constante e um grave problema, objetiva-se a instalação de uma ou mais 

câmeras de monitoramento de alta resolução no ponto mais alto do município, para 

monitorar focos de incêndio e acionar, de forma célere, a atuação dos órgãos 

competentes, bem como tentar prender os infratores, já que boa parte desses incêndios 

são de origem criminosa. 

 

• Construção de uma nova sede para o Corpo de Bombeiros:  

Dar continuidade e concluir o projeto de construção de uma nova sede do Corpo 

de Bombeiros da cidade, tendo em vista que o atual local foi vendido para o Hospital 
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São Paulo/UNIMED. Além disso, necessário se faz a aquisição de equipamento 

hidráulico que efetua o corte de veículos acidentados para a retirada rápida e socorro 

das vítimas. 

 

• Construção de uma nova sede para a 3ª Companhia da Polícia Militar:  

Analisar a viabilidade, junto ao Comando do 13º Batalhão de Polícia Militar do 

Interior (13º BPM/I), de ser construída uma nova sede para a 3ª Companhia da Polícia 

Militar, por meio de convênio entre Estado e Município, objetivando melhor atender o 

cidadão das regiões da Vila Xavier, Parque São Paulo, Vila Harmonia, Santa Angelina, 

Selmi Dei, Adalberto Roxo, dentre outras, e ainda proporcionar instalações mais 

adequadas aos policiais militares que prestam serviços naquela Companhia. 

 

• Cursos técnicos em parceria com empresas do terceiro setor: 

Os cursos técnicos são extremamente interessantes, já que garantem uma 

profissionalização mais rápida que as universidades, e contam com cursos mais 

voltados para a prática do que para a teoria, fazendo com que os alunos saiam 

preparados para o mercado de trabalho. 

Por esta razão, nosso projeto tem o objetivo de fomentar ainda mais estes cursos 

em Araraquara e, para isso, proporemos uma parceria com empresas do terceiro setor, 

o que será bom para os alunos, que estarão tendo a oportunidade de aprender e até de 

conseguir trabalho nestas empresas, e para as empresas, que estarão investindo em 

mão de obra especializada. 

 

• Usina de Resíduos Sustentável  

Atualmente, um grande problema vem sendo instaurado na cidade com os 

resíduos sólidos da construção civil. Nossa proposta seria de buscar investimentos para 

viabilização de uma Usina de Reciclagem, onde os resíduos são transformados em 

matérias de infraestrutura como meio fio, bloquetes, matéria prima para obras, dentre 

outros. (Plano Diretor Sustentável). Também a utilização dos resíduos orgânicos em 

adubo como compostagem para serem utilizados em nossos parques e praças. 

 

• Escolas Cívico-Militares 

Buscando proporcionar para a população araraquarense mais uma opção de 

ensino, com resultados comprovados para a educação de seus filhos, iremos 

implementar uma ou mais escolas Cívico-militares em nossa cidade. O intuito do projeto 

não é militarizar as escolas existentes, mas sim oferecer novas opções de ensino, 

inclusive, mantendo a viabilidade financeira e a coordenação pedagógica da educação 

básica, atendendo plenamente a Lei de Diretrizes e Bases (LDB).  

 

• Centro Cultural Mario de Andrade 
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A transformação da Biblioteca Municipal em um Centro Cultural para que, além 

dos empréstimos de livros, seja destinado o espaço para Coworking educacional e 

empresarial. 

 

• Desburocratização e Transparência: 

 

• Desburocratizar a prefeitura:  

Uma das nossas principais metas é ser uma gestão prática, dinâmica e 

transparente. Nós iremos desburocratizar processos, reduzir etapas e entregar muito 

menos papel, por meio da sistematização eletrônica de tudo que for possível. Nesse 

aspecto, ressaltamos nossa preocupação para que o meio público saia do papel e vá 

para o mundo digital, onde vigoram os princípios da facilidade, agilidade, eficiência e 

principalmente, da transparência. 

Ademais, nosso foco maior é tornar mais eficientes os processos já existentes e 

evitar que os mesmos tramites supérfluos, ou seja, que tenham que ocorrer mais de 

uma vez tencionando o mesmo propósito. Para essas questões, a imagem clássica da 

burocracia lenta, maçante e ineficiente é um paradigma que esse plano de governo tem 

prioridade e urgência em mudar, demonstrando uma alternativa muito mais eficaz e 

democrática. 

 

• Redução do número de Secretarias e redução de cargos comissionados: 

Refazer o atual modelo de secretarias da cidade de Araraquara, reduzindo, 

assim, o número das atuais treze (13) secretarias para dez (10) pastas, desidratando 

uma máquina pública já muito inchada, mantendo a coerência e principalmente o diálogo 

concreto dos setores mais próximos que, se muito difusos, acabam por desencontrar-

se. São as secretarias previstas por esse plano de governo: 

 

1. Saúde. 

2. Educação e cultura. 

3. Segurança pública. 

4. Assistência e Desenvolvimento social (Participação Popular com Coordenador). 

5. Esporte, Laser e Turismo. 

6. Desenvolvimento Urbano Sustentável (Meio Ambiente, Agricultura com 

Coordenador). 

7. Administração Pública, Gestão e Trabalho (Comunicação vira Coordenadoria). 

8. Obras e Serviços. 

9. Finanças. 

10. Desenvolvimento econômico. 

 

Como consequência dessa medida, esse plano também visa reestruturar e 

valorizar o plano de carreira do servidor público, realocando recursos e otimizando o 
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gasto público com o maior grau de inteligência possível, esperado pelo verdadeiro 

espírito democrático e republicano que faz jus ao dinheiro do contribuinte por garantir-

lhe a máxima eficiência, diminuindo drasticamente os cargos comissionados e, 

preferencialmente, prestigiando os próprios servidores concursados para ocuparem 

alguns cargos de chefia, valorizando, com isso, sua experiência profissional e 

possibilitando ascensão na carreira. 

 

• Portal da Transparência: 

Atualizar e implementar novas funções ao portal da transparência é uma das 

nossas metas, por acreditarmos que essa ferramenta seja uma das mais fortes e 

efetivas armas na luta contra a corrupção, servindo também para aproximar o cidadão 

das tomadas de decisão do município. Além disso, este plano de governo considera que 

a simples exposição de dados não é o suficiente. Sempre de acordo com o espírito 

democrático, essas informações, além de disponíveis, ainda têm que ser claras e 

expressadas de maneira didática e transparente, para que todos possam entender e 

compreender. 

Nesse contexto, uma das ideias que temos para nossa cidade é de transmitir, 

on-line, os certames de licitação municipal, sendo esse um método muito simples e 

pouco custoso que, além de garantir a transparência, serve para que a população possa 

participar do processo de compras do município, tanto auditando quanto sendo 

prestador de serviços. Assim, deixamos claro nossa preocupação não só com o 

monitoramento e regulação por parte da população, mas também com sua participação 

ativa nos processos do fazer público. 

 

• Criação de um aplicativo de comunicação com a prefeitura: 

Em parceria com entidades que ministram cursos de computação do terceiro 

setor, como Senac, analisar a viabilidade de criação de um aplicativo de celular para 

Android e IOS para facilitar o contato prefeitura-população, digitalizando, e se possível, 

automatizando determinados processos que atualmente são muito burocráticos. 

 

• Projeto “Araraquara sem papel”: 

Visando a sustentabilidade e utilização de papel onde não é necessário, iremos 

trabalhar para digitalizar diversos documentos emitidos e processos existentes na 

prefeitura, buscando tanto a redução de recursos gastos com papel, impressão, locação 

de impressoras, etc, quanto para ajudar o meio-ambiente, como para garantir uma maior 

transparência propiciada pelo documento ser on-line, simultaneamente facilitando sua 

fiscalização e dificultando sua falsificação. Com isso, os diversos processos 

administrativos em trâmite pela prefeitura, nas mais diversas áreas, deverão ficar com 

trâmite muito mais célere.  

 

• Zeladoria: 

 

• Estacionamento de Motos:  
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Procurando melhorar o fluxo de trânsito e a rotatividade de vagas em perímetro 

urbano, esse plano estuda a implementação de estacionamentos de motos no começo 

ou final de cada esquina, garantindo pelo menos um desses espaço por rua. Essa 

preocupação vem da forma como os “estacionamentos de motos” estão atualmente 

dispostos pelo centro, acabando por não facilitar a locomoção de motos nesse setor tão 

expressivo, considerando a dificuldade de encontrar vaga em horários de pico. Essas 

vagas ainda teriam uma disposição premedita, evitando concentração e redundância ao 

priorizar pontos de demanda mais específicos. 

 

• Arborização: 

Araraquara é uma das áreas urbanizadas mais arborizadas do Brasil e do 

mundo, tendo grande parte da sua história lastreada na sua titulação referência de 

cidade-verde, e isso é algo que queremos manter e incentivar. Assim, este plano propõe 

municipalizar o projeto de uma arborização abrangente e, ao mesmo tempo, bem 

planejada, incentivando o plantio direcionado, a poda e a manutenção das árvores da 

nossa cidade. No mesmo sentido, as características individuais e as demandas dos 

munícipes deverão sempre ser levadas em conta, respeitando sua autonomia como 

cidadão e a autonomia da manutenção de seu lar e arredores. 

Adicionalmente, trabalharemos em conjunto com o terceiro setor para manter e 

sustentar o nosso projeto de arborização para a cidade, levando sempre na mais alta 

estima e consideração que as árvores são parte da nossa identidade visual e cultural. 

 

• Programa Permanente de Ruas: 

Implementar um projeto de manutenção e cuidados com a malha viária da 

cidade, buscando soluções viáveis, inteligentes e eficientes para os problemas que 

incidem no asfaltamento. Para além da intervenção imediata, este plano de governo 

defende também entendermos a fundo as causas desse desgaste prematuro que pode 

ser tão oneroso para o município e, ao mesmo tempo, tão prejudicial à população. 

Em primeiro lugar, no Brasil, é muito comum, ao se trabalhar com asfalto, colocar 

uma camada extremamente fina que recobre a pavimentação original, jogando o 

problema “de baixo do “tapete”. Esse tipo de prática, no entanto, é uma solução 

provisória que acaba gerando novos problemas em um curto espaço de tempo e, 

portanto, demandando novas obras e alimentando um ciclo insustentável para os cofres 

públicos. Além disso, a nível local, outra realidade com a qual nos deparamos 

constantemente é o desgaste das tubulações que, por recorrentemente necessitarem 

de manutenções, demandam também uma abertura no asfalto que nunca mais será 

reparada ao estado original e, certamente, ocasionará futuros problemas. 

 Assim, uma solução inteligente é que é capaz de conciliar obras definitivas e 

integradas entre a malha viária e o sistema de tubulação e esgoto que, se bem-feitas, 

não necessitarão de recursos futuros, e justificarão o investimento aparentemente alto, 

mas que será feito de uma única vez. De fato, nosso pragmatismo e compromisso, com 

a cidade de Araraquara não deixa espaço para o “barato sair caro”, e nesse sentido 

defendemos um programa de caráter definitivo e permanente para o asfalto da cidade 

que dialogue inclusive com o DAAE e configure uma ação de renovação inteligente e 

integrada entre as duas frentes. 
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• Fiscalização Ambiental: 

Intensificar a fiscalização de depósito irregular de resíduos, podas indevidas, 

supressão de árvores sem autorização, garantindo, desta forma, a preservação 

ambiental. Tais medidas contribuirão, inclusive, para o combate à Dengue em nosso 

município, que se prolifera muito em decorrência dos lotes vazios, que sempre se 

transformam em locais de descarte incorreto de entulhos. 

 

•  Ampliação da Coleta Seletiva de Lixo: 

Melhorar e ampliar nosso sistema de coleta seletiva de lixo, trabalhando em 

conjunto com entidades do terceiro setor, gerando, além da preservação do meio 

ambiente, renda e trabalho a partir da reciclagem e reutilização dos resíduos. 

 

• Ampliação da ciclovia: 

Melhorar e ampliar a malha ciclo viária é um compromisso tanto para área 

urbana, quanto para fora dela, onde podemos estruturar o ciclo turismo (turismo com 

bicicletas), que vem ganhando muitos adeptos na Morada do Sol. Pretendemos com a 

ação, que os praticantes dessa atividade tenham segurança ao praticar seu lazer, 

melhorando o deslocamento e também fomentando o comércio e demais estruturas de 

assessoria. 

 

• Executar melhorias na sinalização de trânsito: 

Uma cidade com melhor sinalização de trânsito faz com que os transeuntes se 

situem melhor de onde estão e para onde devem ir para chegar ao local desejado, além 

de que, fazem com que o número de acidentes diminua, consequentemente ferindo e 

matando menos pessoas. 

Araraquara está com a sinalização de trânsito precária em diversos pontos, com 

placas inelegíveis e faltantes. Por isso, nossa gestão tem o objetivo de melhorá-las, 

trazendo mais facilidade, conforto e segurança para nossos cidadãos, além de uma 

atualização no sistema dos semáforos, para mais agilidade e inteligência no trânsito. 

 

• Cuidar da identidade visual da cidade: 

Araraquara é uma cidade linda, mas ao longo dos anos essa característica vem 

sendo abandonada. Por isso, um dos nossos projetos e torná-la bonita novamente, 

trabalhando em sua identidade visual. Para isto, iremos investir em pinturas, jardinagem, 

melhoria do asfaltamento, dentre outras iniciativas que tendem a deixar a cidade mais 

atrativa, tanto para os cidadãos que aqui residem, quanto para os visitantes, visando, 

também, nosso objetivo de tornar Araraquara uma cidade turística.  

 

• Manutenção das estradas do município: 

É fundamental que assim como nossas ruas fiquem em boas condições para 

trafegar, as estradas municipais/vicinais também sejam melhoradas. Elas são 
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fundamentais no deslocamento de nossa população rural e dos distritos até o centro da 

cidade para escoamento da produção e abastecimento destas famílias.  

 

• Projeto “ocupar a praça”: 

Araraquara possui inúmeras praças e parques públicos, espaços agradáveis e 

arborizados, que devem se manter cada vez mais cheios e bem frequentados, por 

famílias e não por usuários de droga. Nossa ideia para incentivar as pessoas a 

ocuparem as praças, é fomentar atividades econômicas, sociais e culturais no local, 

explorando economicamente de modo a garantir uma boa estrutura que se auto sustente 

e garanta a função social do ambiente. Ao ceder um espaço com ponto de água e pontos 

de energia elétrica, é possível a realização de diversas atividades a céu aberto, 

atividades esportivas, cursos de artesanato, aulas teatro, encontro de Food Trucks.  

Ao desenvolver atividades na praça e fomentar a movimentação de pessoas, 

garantimos também mais policiamento, e praças mais seguras. As praças são uma 

forma direta da população aproveitar o espaço público. Uma das ideias é melhorar a 

iluminação e realizar o monitoramento com câmeras das principais praças da cidade. 

 

• Incentivo às práticas de esportes e fomento aos eventos esportivos: 

Araraquara possui um enorme potencial esportivo e prova disso são nossos 

atletas municipais que sempre se destacam nas competições estaduais e nacionais. No 

entanto, o fomento ao esporte deve estar presente em toda a cidade, para ser, acima 

de tudo, um instrumento de transformação social, pautado nos princípios do esporte em 

equipe, comprometimento e respeito.  

Não obstante, o potencial turístico de polo esportivo também deve ser 

trabalhado, incentivando e ofertando viabilidade de Araraquara receber grandes 

competições esportivas regionais e nacionais, principalmente as competições 

universitárias, que são um grande motor econômico, cabendo a nós, potencializar a 

estrutura, de forma a acomodar com conforto e boa infraestrutura todos os participantes, 

sem gerar despendimentos desnecessários com a população local e danos ao 

patrimônio público e privado.  


