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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Governo segue é resultado das diretrizes dos partidos políticos que 

compõe a coligação “Tempo de fazer mais e melhor”, resultado dos anseios de 

mudança expressos pelo povo araraquarense e capitaneado por esta coligação. 

Para fins didáticos esse plano se pautará pelos seguintes princípios: ética, 

transparência, responsabilidade fiscal e social, participação popular, igualdade, 

liberdade, fraternidade, equidade, sustentabilidade os quais serão 

materializados nas propostas nas áreas de Saúde, Educação, Desenvolvimento 

Econômico, Desenvolvimento Sustentável e Inclusão Social. Importante salientar 

que as ações aqui propostas serão pautadas com parâmetros na 

Responsabilidade Fiscal, pois entendemos que os recursos públicos devem 

atender as demandas sociais com prioridade e competência de maneira que não 

seja comprometido o erário público de maneira irresponsável. De igual forma a 

gestão do orçamento deve estar comprometida para fazer face à pobreza 

extrema, prover sanidade e habilidade aos segmentos mais vulneráveis da 

população, contribuir de forma decisiva para a consolidação de uma cultura de 

paz, desenvolver programas e projetos que propiciem autonomia econômica, 

valendo-se para tanto de inciativas no âmbito da economia solidária, 

principalmente neste momento de crise causada pela Pandemia. Acreditamos 

que é possível fazer mais e melhor, principalmente em sete eixos que elegemos 

como prioritários, a saber 1) Saúde, 2) Educação, 3) Cultura, 4) Esporte e 

Lazer 5) Meio Ambiente, 6)  Inclusão Social e 7) Economia Criativa.  

 

1 – SAÚDE 



Estar comprometido com um programa de governo que considere as políticas de 

saúde como prioritárias no atual contexto de pandemia é imprescindível. É 

sabido que ao município cabe e fundamentalmente cuidar do nível primário de 

atenção à saúde, o que requer estabelecer linhas claras e cooperação 

interfederativa para promover serviços de média e alta qualidade aos cidadãos.  

Deste modo, é importante:  

1. Fortalecer a estratégia Saúde da Família, conforme preconizado pela Politica 

Nacional de Atenção Básica. [...]  

2. Desenvolver estratégias de articulação interfederativa  e parcerias para 

assegurar atenção secundária e terciária de qualidade aos munícipes, atuando 

de forma decisiva para diminuir os agravos que requerem acompanhamento 

nesses níveis, principalmente no período pós pandemia. Para isso é necessário 

considerar:  

 

 Buscar parcerias com Universidades e demais instituições que possam 

atuar conjuntamente na área da saúde. 

 Fortalecer as políticas de Atenção Básica, trazendo melhores condições 

de acesso aos usuários de saúde, garantindo ações de prevenção e 

promoção à saúde, permitindo diagnósticos precoces.  

 Expandir a Estratégia Saúde da Família (ESF), a fim de redefinir e 

qualificar a atenção básica na ordenação das redes de atenção e na sua 

capacidade efetiva de gestão do cuidado, por meio do aumento do escopo 

das ações, da ampliação de formatos de equipes, de ações que auxiliem 

na expansão da resolutividade e da articulação de outros pontos de 

atenção à saúde.  

 Ampliar o quadro dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

composto por nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, profissionais de 

apoio à saúde mental, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, 

educadores físicos e outros, buscando a melhoria da qualidade da 

Atenção Básica, uma vez que este serviço amplia o escopo de ações da 

equipe, por meio do compartilhamento de saberes, amplia também a 

capacidade de resolutividade clínica das equipes.  



 e) Fortalecer as políticas de saúde para minorias étnico raciais, 

comunidades tradicionais, identidade de gênero, LGBT, portadores de 

doenças raras e pessoas com deficiência, priorizando as práticas 

integrativas e complementares em saúde.  

 f) Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em 

tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 

atendimento das necessidades de saúde.  

 g) Aprimorar a política de atenção especializada, ambulatorial e 

hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS. • 

Promover ações relativas à alimentação saudável e adequada, visando a 

promoção da saúde e a segurança alimentar e nutricional, contribuindo 

com ações e metas de redução da pobreza, a inclusão social e o 

cumprimento do direito humano à alimentação adequada. • Estimular o 

desenvolvimento de programas voltados para agricultores familiares e 

orgânicos, incentivando criação de hortas comunitárias.  

 h) Criar mecanismos para a compra institucional direta de produtores 

familiares e comércio local.  

 Incentivar a comercialização dos produtos de época em diversas regiões 

da cidade.  

 Disseminar a cultura da alimentação saudável e adequada em 

consonância com os atributos e princípios do Guia Alimentar da 

População Brasileira.  

 Implantar o necessário apoio logístico, a fim de dinamizar a área da saúde 

do município garantindo agilidade nos processos de aquisição de insumos 

e medicamentos, bem como manutenção de equipamentos (Núcleo de 

Apoio).  

 Reestruturar da área de faturamento, para credenciamento de novos 

serviços e de captação de recursos e de apresentação de novos projetos, 

com o objetivo de ampliar os repasses federais e estaduais.  

 Implantar política de humanização e de capacitação permanente para os 

trabalhadores da área.  

 Informatizar os prontuários na Rede Municipal de Saúde (Centros de 

Saúde, Saúde da Família, Núcleo de Gestão Assistencial (NGA-3), 



Ambulatórios de Saúde da Mulher, do Idoso, de Saúde Mental, etc), 

otimizando agendas, diminuindo gastos com a realização de 

procedimentos em duplicata (exames laboratoriais) e facilitando a troca 

de informações entre os diferentes estabelecimentos de saúde de 

Araraquara.  

 Aperfeiçoar as parcerias do setor de saúde com Universidades e Escolas 

Técnicas, visando melhorar a prestação de serviço à comunidade e a 

formação dos profissionais envolvidos.  

 Garantir, através do Portal da Saúde, a transparência na Gestão unicipal, 

divulgando as resoluções e atas do Conselho Municipal de Saúde.  

 Programa de apoio, monitoramento e avaliação do acesso e qualidade 

das ações e serviços de saúde.  

 Garantir o atendimento das Farmácias 24 horas nos Pronto Atendimentos 

e UPAs.  

 Garantir a entrega de medicamentos em domicílio a moradores com mais 

de 70 anos.  

 Criar uma rede intersetorial que fortaleça as relações entre a Secretaria 

de Saúde e outras Secretarias.  

 Desenvolver Plano de Trabalho Participativo junto aos conselhos locais, 

assegurando os princípios da humanização e da gestão participativa, no 

sentido de fortalecer a comunicação entre a população e a gestão.  

 Estabelecer política ágil, moderna, qualificada, participativa e 

transparente para as questões que envolvem o licenciamento sanitário às 

empresas prestadoras de serviços.  

 Organizar as vistorias em conjunto as vigilâncias Epidemiológica, 

Ambiental, Saúde do Trabalhador e Educação em Saúde para orientação 

da população sobre os riscos e danos à saúde.  

 Aprimorar as Ações de Vigilância Epidemiológica no combate a doenças 

endêmicas, epidêmicas e controle de vetores.  

 Reestruturar o Centro de Controle de Zoonoses de forma a atender e 

atuar nas políticas públicas de controle de doenças e agravos 

relacionados a animais e meio ambiente.  



 Reestruturar e adequar as Unidades Básicas de Saúde para atender as 

necessidades e demandas da população.  

 Implementar políticas de incentivo para valorização dos profissionais de 

nossa rede assistencial, captando novos e estimular os profissionais que 

já atuam na Rede.  

 Ampliar o atendimento das práticas integrativas e complementares de 

forma integrada na rede de atenção, garantindo e ampliando as 

possibilidades de cuidado com o cidadão araraquarense.  

 Aprimorar os programas de atenção integral à Saúde da Criança e do 

Adolescente, da Juventude, da Mulher, do Adulto, do Idoso, do 

Trabalhador, das Pessoas com Deficiência, DST/AIDS e de Saúde 

Mental.  

 Revitalizar o Centro de Referência do Idoso com atendimento em 

reabilitação, cuidados diários, capacitação de cuidadores, autoestima, 

atividades físicas, atividades sociais, atividades de trabalho remunerado 

e voluntariado e de lazer de forma integrada à rede de atenção básica.  

 Ampliar os projetos com enfoque na qualidade de vida e de promoção 

como das Academias de Saúde, e projetos de promoção e saúde 

alinhados às políticas federais.  

 Implantação de uma Central de Regulação Informatizada com avaliação 

dos critérios de risco, otimizando a busca de leitos hospitalares nos casos 

com necessidade de internação, de acordo com a gravidade do caso.  

 

 Implementar políticas de educação em saúde, em escolas, centros de 

saúde, associações de moradores, com o intuito de orientar ações 

preventivas e na procura aos serviços de saúde.  

 Reconstruir a Rede de Atenção Psicossocial com novos dispositivos 

comunitários, prioritariamente os CAPS e CRASMA.  

 Fortalecer as discussões das redes de atenção à saúde, como por 

exemplo o projeto Rede Cegonha do Ministério da Saúde em conjunto 

com toda rede assistencial do município e da região.  

 Organizar grupos de Pet Terapia em creches, asilos, hospitais, entre 

outros. 



2 – EDUCAÇÃO 

 

É notório que há necessidade de haver um choque de gestão para que a 

Educação Municipal use os recursos a ela destinados de maneira mais eficiente 

e que atenda melhor o direito inalienável do aluno usuário da Educação Pública 

ter acesso e receber um ensino de qualidade. Para tanto há o desafio de zerar o 

déficit de vagas, introduzir as novas tecnologias nas práticas pedagógicas, 

principalmente nesse contexto de pandemia que obriga o docente a realizar suas 

ações pedagógicas através de trabalho remoto.  

 

A Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) dispõem sobre o alinhamento 

do uso de tecnologias, assim como também a previsão da formação dos 

profissionais da educação. Inserir essa pauta em um planejamento de gestão é 

estar coerente com a legislação brasileira. Entre os recursos tecnológicos 

podem-se destacar aqueles de acesso a internet e que facilitam a comunicação 

entre todos, nessa questão, observa-se a necessidade de tablets, 

computadores, celulares que fiquem disponíveis para alunos e professores de 

forma a viabilizar o processo de ensino e aprendizagem e para isso, todas as 

escolas necessitam de internet de qualidade, com velocidade adequada a 

viabilização dos estudos diários. É necessária também uma dimensão sobre a 

inclusão de alunos que não possuem acesso aos recursos tecnológicos. É 

relevante que haja a disponibilização dos recursos para esse público e assim, 

inclui-los no processo. 

No aspecto pedagógica nossa leitura é que não podemos entender a 

educação básica sem observar que na escola de ensino fundamental, o processo 

de inclusão da criança de seis anos na segunda etapa da educação básica, deve 

buscar desenvolver propostas para desenvolver com as famílias a 

responsabilidade e a colaboração para que seja desenvolvido e aprimorado com 

sucesso o ciclo de alfabetização, em primeiro lugar, visto que, a consolidação da 

alfabetização é a base para o desenvolvimento de novas competências e novas 

habilidades de conhecimentos. Desta forma, acreditamos, que é preciso investir 

em livros didáticos de qualidade para esta fase do ensino, além de professores 

qualificados e que sejam valorizados em sua profissão, valorização essa, tanto 



financeira como realizadas em cursos de formação continuada, sempre com o 

intuito de refletir e buscar melhores condições de trabalho para o 

desenvolvimento da prática pedagógica nas escolas e salas de aulas. Devemos 

além disso, lembrar que as crianças são sujeitos que possuem suas histórias de 

vida, trazendo uma bagagem histórica e cultural que deve ser considerada pelo 

professor no desenvolvimento de suas aulas, abordando os diversos contextos 

sociais vivenciados pelos alunos. Assim, a busca e consolidação do 

desenvolvimento com sucesso, de um processo de ensino e aprendizagem nos 

anos iniciais, que proporcione condições adequadas, com recursos didáticos e 

pedagógicos apropriados para a faixa etária, para todos, e ambiente pedagógico 

atrativo, que estimule a curiosidade dos educandos. Em relação aos alunos com 

deficiências, precisamos de investimentos nesta área, como professores 

especializados que os acompanhem no desenvolvimento das aulas em classes 

comuns, pois a inclusão não é apenas incluir o aluno com deficiência nas salas 

de aulas regulares, é preciso proporcionar condições apropriadas para que esse 

aluno, de fato, possa progredir em seu processo de aprendizagem de forma 

adequada. Porém, devemos nos prevenir, em caso, do ensino a distância 

continuar em 2021, ou seja, sendo assim, torna-se necessário o investimento em 

apostilas impressas para todos os alunos, material orientador para os 

professores, sobre como lidar e trabalhar com as crianças neste período de 

pandemia. Mas também é preciso propor formações aos docentes 

esclarecedoras de como lidar com as tecnologias adequadas para este tipo de 

ensino, pois existem docentes que ainda não sabem lidar com as novas 

tecnologias, é necessário, então, o investimento na formação dos professores, 

com o objetivo de orientá-los a respeito das aulas não presenciais. 

Considerando o exposto entendemos que é preciso investir em novas 

tecnologias, na capacitação docente e na busca de parceria com as 

universidades. 

Tratando da vinculação universidade e escola e do compromisso nesta 

relação, se destaca que deve haver uma integração efetiva entre a formação 

profissional, a prática de ensino e a “colaboração entre pesquisadores 

universitários e professores das escolas públicas na produção e difusão do saber 

pedagógico, mediante reconhecimento e estímulo da pesquisa‐ação” (SOUSA 



SANTOS, 2004, p. 63). Ênfase deve ser dado na formação dos profissionais do 

magistério como compromisso com um projeto social, político e ético que 

contribua para a consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, 

inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais e a 

colaboração entre os entes federados articulada com o MEC, as instituições 

formadoras, sistemas e redes de ensino. Propostas: 

 

 

1. Formação Continuada de Professores Alfabetizadores: para que a 

Universidade melhore a formação de professores para atuação na escola básica:  

Há um Decreto que sinaliza, o papel da Capes na formação de professores para 

a Educação Básica, como podemos observar abaixo:  

*A CAPES incentivará a formação de profissionais do magistério para atuar na 

educação básica, mediante fomento a programas de iniciação à docência e 

concessão de bolsas a estudantes matriculados em cursos de licenciatura de 

graduação plena nas instituições de educação superior.  

§ 1o Os programas de iniciação à docência deverão prever: 

I ‐ a articulação entre as instituições de educação superior e os sistemas e as 

redes de educação básica; e 

II ‐ a colaboração dos estudantes nas atividades de ensino‐aprendizagem da 

escola pública. [...]  

a) formação inicial em serviço para professores não titulados 

b) formação continuada de professores  

c) participação de professores em projetos de pesquisa.   

 

2. Estimular as Olimpíadas nas unidades escolares para que estes alunos 

possam ingressar nas Universidades Públicas. 

3. Estabelecer Rodas de Conversa e outras formas de comunicação entres o 

professores do ensino municipal e docentes e estudantes das Universidades 

Públicas para troca de experiências e conhecimento. 

4. Orientação na montagem e manutenção de Laboratórios das escolas 

municipais, alem da capacitação dos professores na utilização destes 

laboratórios no ensino. 



 

5. Estabelecer convênios entre Centros de Ciências e Museus das 

Universidades Públicas. 

6. Estímulo e apoio aos Cursinhos Pré-Vestibulares desenvolvidos pela UNESP  

que já se mostram uma Ação exitosa, mas que precisa desse apoio. 

7. Estímulo ao PIBIC-Ensino Fundamental que já se apresenta também como 

uma experiência interessante e de êxito. 

8. Estímulo a nossa Universidade da Terceira Idade (UNATI) que no Câmpus de 

Araraquara-UNESP conta hoje com 200 alunos matriculados com diversos 

cursos e atividades, inclusive um teatro e um coral. 

9. Resgatar convênio com a Faculdade de Odontologia para atendimento no 

Assentamento Bela Vista com possibilidade de ampliar Ações que incluam 

alunos do Ensino Básico e Médio. 

10. Realização de Eventos em parceria com as unidades da UNESP de 

Araraquara e as Escolas Municipais. 

11. Por meio de convênios com as unidades universitárias facilitar Ações de 

Estagiários em ambos os sentidos: Universidade colaborando com o Ensino 

Municipal e Ensino Municipal colaborando com as Universidades. 

12. Realização e estímulo a Feiras de Profissões. 

13. Pensar numa Bolsa Universidade para ajudar os alunos das Escolas Públicas 

para ingressarem nas Universidades e para manutenção dos mesmos nos 

Cursos das Universidades Públicas (hoje, 50% dos alunos da UNESP entram no 

Vestibular pelo Sistema de Reserva de Vagas – Ensino Público+Pretos+Pardos 

e Indígenas). 

 

3 – CULTURA 

Investir na Cultura, não só comprar materiais para a realização das Oficinas, mas 
sobretudo através do diálogo com os profissionais das Oficinas Culturais 
Municipais reavaliar as ações e prioridades. Após ouvir os professores 
entendemos que para o próximo quadriênio será necessário:  

• Formaçao cultural – Ampliação e implantação de novos cursos nas 

Oficinas Culturais Municipais/ Criação de setores com gestores 

especializados dentro da Secretaria da Cultura/ Fundart nas diferentes 

áreas artísticas( teatro, música, artes Visuais e dança). 



• Difusão Cultural – Eventos(agenda cultural) Incentivo e abertura de 

mercado aos artistas e produtores culturais 

• Revitalizaçao e Reforma de espaços culturais e Patrimônios e Acervos 

históricos ( exemplo a Pinacoteca Mario Ybarra de Almeida e do Arquivo 

Público Histórico Prof. Rodolpho Telarolli) 

• Articulaçao politica e ampliação da participação popular nos Conselho de 

Cultura da Secretaria da Cultura e Fundart.  

 Parcerias entre secretarias municipais(educação, esporte e lazer, turismo, 

saúde)-  

 Secretaria da Cultura do Estado e Ministerio da Cultura. 

 Recuperaçao do Matadouro Municipal para criação de um espaço para 

cultura e lazer com Oficinas de Arte, exposições e eventos culturais. 

 Recuperaçao do Mercado para criação de um espaço de lazer e cultura 

para Economia Criativa de artesãos e alimentação 

 Manutençao e melhorias dos equipamentos culturais. 

 Criação de Cursos profissionalizantes em parcerias com instituições como 

Senac. 

 Retomar projetos parceiros entre secretaria educação: férias é pra 

brincar/ cultura na escola /escolas na cultura/ teatro na escola/ música  na 

escola/ dentre outros. 

 Intensificação da política cultural e atenção às expressões artístico-

culturais e práticas estéticas de identidade por meio da participação dos 

artistas. 

 -Consolidação e ampliação dos Programas existentes:Araraquara  Rock,  

Festivais de teatro, festivais de dança,Exposições  de Arte(território da 

Arte), festivais de música  

 Estabelecer roteiros turísticos e criar uma Central de Informações 

Turísticas. 

 

 



 Destinaçao de no mínimo  1% para os programas da Secretaria da Cultura 

e mais uma parte que será destinada a Fundart sendo um total entre 

Secretaria da Cultura e Fundart de 2% no total. 

 Buscar parcerias para projetos da FUNDART com empresas e buscar 

recursos dos governos estaduais e federais. 

 

4 – Esporte e Lazer  

 

O esporte e lazer são duas manifestações culturais que todos os cidadãos 

devem ter acesso por se tratar de direitos sociais, conforme previsto artigo sexto, 

da Constituição Federal de 1988, juntamente com os outros direitos, como a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a paz, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância e a assistências aos 

desamparados. O lazer também é contemplado, no parágrafo terceiro, do artigo 

217, destinado ao desporto, como uma forma de promoção social. 

As duas assertivas garantem o esporte e o lazer como direitos de cada cidadão 

e dever do estado. A partir da década de 1990 o lazer também passa a ser 

assegurado em outras leis e documentos nas esferas federais, estaduais e 

municipais. A lei federal nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, que regulamenta o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), apresenta o lazer no artigo quatro, 

apontando como dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária.4 Em 2003, a lei Federal nº 10.741 que 

estabelece o Estatuto do Idoso5, também assegura o lazer no seu artigo terceiro, 

nos mesmos termos do ECA. Esta lei foi criada com o objetivo de garantir ao 

idoso o direito a vida, à liberdade, ao respeito e à dignidade. Nesse sentido, o 

estatuto apresenta que é dever do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à 

vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam 

um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.  

A inserção do lazer também está prevista no decreto 3.298/996, que estabelece 

as Diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência 



e, tem o lazer explícito no seu artigo sexto, capítulo III. Este ato normativo, diz 

que o lazer é considerado um direito que deve figurar em todas as iniciativas 

governamentais para esse público. Já no Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/017, 

o lazer aparece no item VI, do artigo 26, atribuindo ao Poder Público o direito de 

necessitar áreas para criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. 

Mesmo com essa série de marcos legais contemplando o lazer como um direito 

social, para tornar o esporte e o lazer acessível a toda a população se faz 

necessário formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação 

do esporte e do lazer como direitos sociais dos cidadãos, colaborando para o 

desenvolvimento nacional e humano. É nessa perspectiva que entendemos que 

a política pública de esporte e lazer na cidade de Araraquara deve ser 

implementada. Para a concretização de uma política pública com essas 

características apresentamos uma proposta de intervenção cuja concepção do 

governo municipal acerca do esporte e lazer não seja pauta numa visão restrita 

dessas duas manifestações culturais. Destarte, a compreensão de esporte e 

lazer e a estruturação da secretaria da secretaria responsável pela disseminação 

das ações têm que fundamentar suas intervenções considerando o Esporte e o 

Lazer como Direito social e dever do Estado, as três dimensões esportivas 

(rendimento, educativo e recreativo) e a intersetorialidade. 

Assim entendemos que é possível criar ações e consolidar uma proposta para a 

política pública para a cidade de Araraquara que trate do esporte e do lazer em 

todas as suas dimensões o que permitirá o acesso de todos (crianças, jovens, 

adultos, pessoas idosas, deficientes físicos) a essas manifestações culturais. 

Pontos a considerar:  

• Nortear ações voltadas para públicos diferenciados (faixa etária, gênero, 

raça, etnia, e orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros) 

em todas as regiões da cidade utilizando os equipamentos específicos e 

não específicos de esporte e lazer (espaços públicos, privados, 

corporativos e terceiro setor); 

• Considerar o esporte e o lazer enquanto um instrumento de mobilização 

e participação cultural; 

• Estimular a gestão participativa entre os atores locais direta e 

indiretamente envolvidos; 



• Estimular a implementação de metodologia participativa e democrática 

para o desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais de lazer e 

esporte recreativo; 

• Promover a formação inicial e estimular a formação continuada dos 

profissionais da secretaria, gestores municipais de lazer e esporte 

recreativo e das entidades (associações, ONG, clubes sociais, 

associações de moradores e bairro) que fomentam o esporte e o lazer na 

cidade; 

• Valorizar e fortalecer a cultura local na apropriação do direito ao lazer e 

ao esporte recreativo; 

• Promover a ressignificação e a qualificação de espaços e equipamentos 

públicos de lazer e esporte recreativo; 

• Reativar o conselho municipal de esporte e lazer com o propósito de 

aproximar e inserir os representantes da sociedade civil na construção 

dessa política pública.  

 

5 - MEIO AMBIENTE 

 

Araraquara já foi referência em políticas Ambientais. Desde que foi extinta em 

06/01/2017 a Secretaria do Meio Ambiente, perde-se não somente o selo verde 

azul, mas de maneira concreta também se perdeu um referencial de práticas 

sustentáveis. Entendemos que as ações para recuperação dessas perdas são: 

 

• Recriar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

• Fortalecer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para obtenção de 

recursos municipais, estaduais, federais e internacionais. 

• Resgatar o Certificado SELO VERDE AZUL, e os investimentos que dele 

propiciam. 

• Continuidade do Simpósio Municipal de Meio Ambiente (lei municipal 

7469 de 30/05/2011) e da Mostra Internacional de Meio Ambiente. 

• Reforçar as parcerias entre todas as Secretarias Municipais, Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente, Ministério Público Estadual e Federal, 

Ministério do Meio Ambiente, CETESB, ONGs e empresas da cidade. 



• Reativar o extinto Centro de Educação Ambiental para adultos e crianças- 

CEAMA. 

• Capacitar novamente a Coleta Seletiva através da lei federal 12.305. 

• Reativar os viveiros municipais para plantio na área urbana, de 

mananciais e nascentes. 

• Recuperar mananciais e entregar de volta água tratada para a cidade. 

• Projeto criança ecológica nas escolas municipais de acordo coma a lei 

federal 9795/1999. 

• Parceria com a Defesa civil contra queimadas. 

• Emissão das licenças ambientais através da reativação da Secretaria 

municipal de meio ambiente. 

• Projetos para a proteção da flora e fauna. 

• Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para proteção dos animais 

em estado vulnerável. 

 

6 – INCLUSÃO SOCIAL 

 

A Política de Assistência Social tem como missão garantir os direitos e a 

proteção social no combate à pobreza e desigualdade. Nesse aspecto pode 

contribuir no desenvolvimento de Araraquara, promovendo a justiça e redução 

das diferenças sociais. Entre os pilares da Assistência Social estão o trabalho 

protetivo e fortalecedor de vínculos familiares e comunitários, trabalho com o 

território sócio geográfico, e com as demais políticas sociais, no combate à 

exclusão social. Isso permite maior acesso aos serviços públicos e garantia de 

cidadania. Araraquara é considerada uma referência na área de Assistência 

Social no que consiste a proteção básica (trabalho com as famílias nos territórios 

de vulnerabilidade e risco social) e a proteção social especial (enfrentamento de 

diferentes tipos de violências e violações contra a criança e adolescente, pessoa 

idosa, pessoa com deficiência, adolescentes em conflito com a lei, entre outros). 

Entretanto poderia ter avançado mais na gestão da Assistência Social, no que 

consiste a superação de ações meramente assistenciais, na regulamentação 

pela Câmara Municipal e executivo dos benefícios eventuais, na implantação da 

Vigilância Social (mapeamento das vulnerabilidades e diagnostico sócio- 



territorial que definem as políticas sociais) e Norma operacional de recursos 

humanos-NOB/RH (plano de carreira para os trabalhadores do Sistema Único 

de Assistência Social), com maior publicitação do SUAS.  

A política de Assistência Social prevista na constituição artigos 203 e 204 prevê 

a sua descentralização, diretrizes, princípios e usuários da assistência. Em 2004 

foi aprovada a Política Nacional de Assistência Social e posteriormente o 

Sistema Único de Assistência Social. O SUAS concretiza a descentralização e 

propõe programas, projetos, ações e serviços para a população nos territórios 

de maior vulnerabilidade risco social. Hoje o município possui uma rede de 

Proteção social dividida em proteção básica e proteção social especial. A 

proteção básica se dá por meio dos equipamentos públicos estatais 

denominados Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, nos bairros 

periféricos e ainda conta com o desenvolvimento de ações, serviços e projetos 

realizadas pelas entidades sociais. A proteção social especial se dá por meio do 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, para o 

atendimento de indivíduos e famílias com vínculos fragilizados ou rompidos, em 

situação de violação de direitos e ainda pelos serviços e ações das entidades 

sociais que atendem esse público em regime de acolhimento institucional, casas 

de passagens, entre outros.  

Pontos a considerar:  

• Reativar e manter equipamentos públicos, onde existem, e repensar onde 

não existem, para contribuir para acessar os serviços públicos e a rede 

de proteção social, sempre que houver recursos.  

• Recursos humanos: redimensionar e otimizar o quadro de funcionários 

com foco a qualificação profissional.  

• Revisão do Plano de Carreira.  

• Aproximar o público dos problemas da comunidade, criando espaço de 

discussões e debates.  

• Aproximar as universidades do cotidiano das políticas públicas, trazendo 

benefícios para a população.  

• Revisão da lei municipal do Conselho tutelar e da criação do COMCRIAR.  

• Composição de equipes técnicas para atendimento a pessoa idosa no 

Recanto Feliz e na vila dignidade, sempre que houver recursos. • Melhoria 



da articulação institucional e recursos financeiros para os serviços sócio 

assistenciais.  

• Discutir o SUAS na Câmara municipal normatizando as ações no 

município.  

• Regulamentar o BE (Beneficio Eventual) antigo auxilio natalidade e auxilio 

funeral previstos na LOAS e já executado pela Assistência Social no 

município.  

• Implantação de um CRAS na região norte da cidade.  

 

 

7 – ECONOMIMIA CRIATIVA 

 

O tema economia criativa objetiva atender as expectativas, necessidades e 

desejos da população araraquarense no que tange ao resgate da cidadania, o 

cuidado com as pessoas, e a ocupação do espaço público para a promoção e a 

integração entre pessoas de forma a garantir um convívio participativo, criativo, 

produtivo, cultural, saudável, seguro e democrático. Grosso modo, podemos 

afimar que  a terminologia Economia Criativa, é um conceito em construção, mas 

é sabido que sua prática volta-se à economia do intangível, do simbólico. Essa 

concepção da economia prevê os ciclos de criação, produção, difusão, 

circulação/distribuição e consumo/fruição de bens e serviços caracterizados pela 

prevalência de sua dimensão simbólica originada por setores cujas atividades 

econômicas têm como processo principal o ATO CRIATIVO, gerador de valor 

simbólico, elemento central da formação do preço, e que resulta em produção 

de riqueza.  

Os programas visam trabalhar de maneira objetiva o desenvolvimento 

profissional e networking, regidos pelo trinômio: TECNOLOGIA, 

QUALIFICAÇÃO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE DIREITOS DE 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

As indústrias criativas são aquelas orientadas pelo conceito da Economia 

Criativa que valoriza criatividade individual e/ou coletiva, habilidade e talento. 

São também aquelas que têm o potencial para CRIAR RIQUEZA e EMPREGO 

através do desenvolvimento de propriedade intelectual. 



Portanto, o conjunto de programas permitirá transformar ARARAQUARA numa 

CIDADE CRIATIVA. Serão espaços urbanos com articulação eficiente entre 

atividades sociais e artísticas, industrias culturais e governo  capaz de produzir 

uma efervescência cultural que desenvolve, atrai e retém talentos, promove 

diversidade social, aumenta a oferta de empregos, gera maior conhecimento 

entre cidadãos, aumenta o potencial criativo de empresas e instituições, atrai 

mais turistas e, assim, contribui significativamente para a economia da cidade e 

qualidade de vida de seus cidadãos. Ações: 

 

 Ocupar os espaços públicos hoje esquecidos com atividades destinadas 

a economia criativa; 

 Levar para os bairros da cidade ações que promovam o seu 

desenvolvimento e integração; 

  Formação do CONSELHO ARARAQUARA CRIATIVA para direcionar as 

ações e os projetos; 

 Estimular a participação popular e catalizar a criatividade;  

 Desenvolver e estimular o Empreendorismo; 

 Facilitar o fomento e financiamento dos projetos criativos  gerando 

emprego e renda; 

 Os projetos terão quatro grupamentos 

 Herança ou Patrimônio: (Artesanatos, Festivais, Exposições e 

Arqueológicos); 

 Artes: (Pintura, fotografia, antiguidade,  música ao vivo, teatro, 

dança, circo etc); 

 Mídia: (livros, imprensa, cinema, televisão, radio e internet); 

 Criação functional: (Design, moda, jóias, brinquedos, 

desenvolvimento de software, videogames, arquitetônico, 

publicidade, recreativos, meio ambiente e gastronomia); 



 Criação de uma incubadora criativa na Cidade de Araraquara; 

 Criação de um Observatório de Economia Criativa em parceria com 

Universidades; 

 Estabelecimento de parcerias público vs privadas para viabilização 

e financimento de projetos; 

 Firmamento de convênios com as entidades do Sistema S ( 

Sebrae, Senac, Sesi, Sesc etc).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


