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Uma nova forma de 
defender a população
em São Carlos

Em 2017, São Carlos foi apresentada a um novo jeito
de fazer política, onde a prioridade fosse a defesa
do população e o combate à maldita classe política
de São Carlos, que maltratava muito as pessoas, e
era responsável pela grande parte dos seus
problemas.

E aqui estou, por amor ao próximo, colocando meu
nome à disposição para assumir a Prefeitura e
mudar a realidade da nossa cidade, que vem de um
ciclo perverso de incompetência, descaso e
corrupção, passando por governos de diversos
partidos.

Por defender o povo, fui muito perseguido por
políticos covardes, por uma imprensa podre e pelos
corruptos. Mas nunca me intimidaram. Diversos
processos, muitos ataques, mas nunca pensei em
desistir, porque a população sempre esteve comigo!



Coragem para 

defender São Carlos

Proponho um governo decente, diferente de
tudo aquilo que nos jogou em uma crise
ética, moral e fiscal. Um governo sem
conchavos ou acordos espúrios e suspeitos,
que seja formado por pessoas que tenham
compromisso com São Carlos. Que atenda
aos anseios dos cidadãos e trabalhe pelo que
realmente faz a diferença na vida de todos.
Um governo que devolva a cidade aos seus
verdadeiros donos: os são-carlenses.

O objetivo do meu governo será garantir à
população aquilo que é essencial: o
funcionamento satisfatório dos serviços
públicos municipais, além de uma cidade
bem cuidada e segura. Com ética e
transparência, tendo como referência o
trabalho que o Presidente Jair Bolsonaro vem
fazendo no Governo Federal, garantindo ao
Brasil sua recuperação moral e econômica,
após anos de destruição e corrupção
promovidas pelos governos da esquerda.



Respeitar a população 
e construir uma 
cidade próspera

Não farei promessa vazias e mentirosas
para me eleger. Sei das dificuldades,
agravadas pela pandemia do novo
coronavírus. Ao contrário dos demais
políticos, eu não tenho medo de trabalhar
fora da política. Caso perca a eleição,
voltarei a ser cartazista em
supermercado, sem nenhum problema, já
que é minha profissão desde os 14 anos de
idade.

Estou ciente que, com o potencial de
conhecimento que São Carlos dispõe, além
da garra do seu povo, é possível
transformar a realidade da nossa cidade.
Basta ter um prefeito Guerreiro, que
arregace as mangas e não tenha medo de
trabalhar, dia e noite, para garantir o
bem-estar do povo são-carlense.

Leandro Guerreiro



Uma gestão mais eficiente, com menos
desperdício de dinheiro público

O prefeito Airton Garcia, em sua campanha tinha prometido “desmamar a

bezerrada”. Mas ao contrário disso, aumentou o número de cargos de confiança

em nossa cidade e tornou a gestão menos eficiente. Propomos que São Carlos faça

uma reforma administrativa de fato, reduzindo o número de secretarias para 12, o

que é o padrão nas cidades de mesmo porte que São Carlos.

Faremos a fusão das Secretarias da Fazenda, Planejamento e Gestão e Gestão de

Pessoas transformando-se na Secretaria de Finanças e Administração; fusão das

secretarias de Trabalho, Emprego e Renda com Cidadania e Assistência Social e

Infância e Juventude transformando-se na Secretaria da Família, Trabalho e

Cidadania; e a fusão da Secretaria de Obras Públicas, Serviços Públicos, Habitação

e Desenvolvimento Urbano e Transporte e Trânsito resultando na Secretaria de

Infraestrutura.

Com isso, vamos reduzir o número de cargos de confiança, e tornar nossa estrutura

administrativa mais enxuta e menos complexa. Isso daria também maior facilidade

para população e os vereadores na hora de cobrar a execução dos serviços e na

busca de demandas de interesse público;

Quanto aos nossos servidores, vamos valorizá-los, especialmente os servidores de

carreira, dando condições dignas de trabalho para eles. Em contrapartida, quero

ver a população sendo bem tratada e respeitada em todos espaços públicos. Algo

que sempre sonhamos em ver na nossa cidade. Nosso povo merece!



TOLERÂNCIA ZERO COM A CORRUPÇÃO!

 Ao longo do meu mandato de vereador, denunciei esquemas de corrupção que 

fizeram a cidade economizar R$ 6 milhões. No meu governo, a corrupção será 

atacada frontalmente, com rigor e punições severas para aqueles que forem 

flagrados agindo contra o interesse da população são-carlense.

 A ética e a honestidade serão preceitos fundamentais para aqueles que 

trabalharem em minha gestão;

 Cada secretaria seria ocupada por uma pessoa muito experiente e 

competente, com capacidade plena de responder pela área e tocar os 

projetos relativos à sua pasta;

 Sendo assim, haveria delegação de poder para a execução diária dos trabalhos 

em cada pasta, com cada secretário respondendo prontamente pelos atos 

relativos à sua pasta.



ECONOMIA



Uma economia mais moderna, que valorize a 
iniciativa privada e o pagador de impostos

Na gestão Leandro Guerreiro, a Responsabilidade Fiscal será um dos pilares fundamentais, aliada ao 
combate de desperdícios e corrupção para que possamos honrar os compromissos assumidos e 
melhorar a qualidade do gasto público são-carlense. Entre outras medidas iremos:

 Promover parcerias com a iniciativa privada, nos moldes permitidos pela legislação, possibilitando 
investimentos que melhorem e ampliem os serviços prestados à população além de garantir 
recursos para políticas de desenvolvimento social;

 Rever os contratos de prestação de serviços ao município, visando reduzir desperdícios e conferir 
maior eficiência ao uso dos recursos públicos;

 Cortar em, pelo menos, 50% os gatos com publicidade. Fazer comerciais em meios pagos apenas de 
campanhas de extremo interesse público, como vacinação, por exemplo.

 Buscar a racionalização da máquina pública com a identificação de desperdícios e um combate 
sistemático à corrupção, visando melhor aplicação dos recursos públicos.



SAÚDE



Um saúde que respeite e valorize as pessoas

Pretendemos enfrentar os problemas relacionados à área da Saúde com firmeza, 

criatividade e parceria, fortalecendo o atendimento primário e promovendo a 

integração entre os equipamentos públicos de Saúde, ainda mais após as 

dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus. Propostas:

 Promover uma reforma nas Unidades Básicas de Saúde, além do rearranjo das 

operações, que em alguns casos compartilham espaços improvisados;

 Agilizar a informatização da saúde com a implementação do prontuário 

eletrônico e Cartão SUS, promovendo a integração de todas as unidades de 

saúde do município.

 Reduzir o tempo de espera das UPAS e providenciar um ambiente mais 

confortável nas unidades

 Promover treinamento de profissionais da Saúde para melhorar o atendimento 

nas unidades de Saúde do município, com implantação de formulários para 

avaliação individual nessas unidades, para que o paciente faça uma avaliação 

dos profissionais envolvidos no seu atendimento;



Mais propostas para a Saúde

 Criação do Conselho Integrado de Saúde Municipal, que irá incluir gestores 

responsáveis pelas UPAs, USFs, UBSs, Hospital Escola, Santa Casa e CEME, com 

reuniões periódicas, sob a coordenação do Secretário Municipal de Saúde, 

com o intuito de aprimorar a comunicação e integração dos órgãos, a fim de 

otimizar o fluxo de atendimento na Saúde a reduzir o tempo de espera para 

atendimento e marcação de consultas e exames;

 Implantação do programa Corujão da Saúde, aos moldes do programa 

estadual, firmando parcerias com laboratórios privados e abrindo ao público 

durante a noite, com o intuito de diminuir o máximo possível a fila por 

exames na rede pública.



EDUCAÇÃO



Uma educação que transforme vidas e 

fortaleça valores da família.
É impossível falar de uma cidade inteligente sem falar de educação. Haverá uma atenção especial para esse 
setor, com foco na melhora do aprendizado, o fim de qualquer tipo de doutrinação ideológica, a promoção da 
meritocracia e a inclusão de disciplinas que despertem o lado criativo de crianças e jovens. Minhas propostas 
são:

 Ampliar o acesso à educação integral;

 Aperfeiçoar a política de valorização contínua de professores e demais carreiras da educação;

 Ampliar o uso de tecnologias na escola e nas salas de aulas, promovendo a inclusão de digital e uso de 
ferramentas inovadoras para transmitir o conteúdo;

 Oferecer aulas extracurriculares, em período oposto, de disciplinas voltadas ao empreendedorismo, 
educação financeira e informática, visando desenvolver conhecimentos imprescindíveis para a formação do 
aluno e seu futuro na sociedade;

 Promover a meritocracia na educação, através da implantação do bônus por desempenho na rede municipal 
de ensino, concedido a professores e servidores de escolas com bons desempenhos em exames anuais da 
educação;

 Buscar a eliminação de qualquer tipo de doutrinação ideológica dentro das escolas públicas municipais, 
tendo como base o projeto de lei Escola sem Partido.

 EXCLUIR A IDEOLOGIA DE GÊNERO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.



EMPREENDORISMO



Uma cidade que ajudar o empreendedor 

gera riqueza e transforma vidas
São Carlos é uma das cidades com maior número de startups do estado de São Paulo. 
Podemos alavancar ainda mais esse setor, fazendo com que os estudantes permaneçam na 
cidade após se formarem nas universidades, promovendo uma intensa atividade econômica 
no município. No governo, vamos:

 Constituir um fórum municipal, que visará coordenar e integrar empresários locais, 
sociedade civil, universidades e demais entidades do Comércio e da Indústria para 
garantir o melhor aproveitamento dos moradores de cada localidade do município, por 
meio do incentivo a atividades e capacitação de novos empreendedores; 

 Reduzir ao máximo o tempo para se abrir uma empresa de baixa complexidade;

 Promover políticas públicas com intuito de alavancar a participação popular ativa, 
permitindo um crescimento de empreendimentos individuais e coletivos inovadores que 
fortaleçam a geração de trabalho e renda; 

 Fomentar as atividades empreendedoras com capacitação e orientação em gestão, 
desenvolvimento de negócios, relações institucionais, acesso a mercados e incentivos 
financeiros com atenção às áreas onde são menores as oportunidades de trabalho;

 Lutar pela instalação de grandes empresas no município;



A Capital da Ciência e Tecnologia precisa 

honrar esse título e ser referência

 Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes, voltados à área tecnológica, 

que envolvam conceitos de desenvolvimento de software, modelagem 

econômica, design, marketing e áreas correlatas;

 Propor a criação de uma frente de prefeitos com interesse em melhorar a 

legislação federal e estadual para facilitar os empreendimentos, 

principalmente de alta tecnologia;

 Estimular, por meio de créditos tributários, empresas de base tecnológica a 

desenvolverem soluções que possam ser aplicadas ao setor público e 

contribuam para melhoria do serviços públicos em São Carlos;

 Promover uma conexão com o ecossistema de startups, para buscar ideias e 

projetos com o intuito de tornar a cidade de São Carlos cada vez mais atrativa 

para a vinda de pessoas trabalharem e morarem por aqui.



MOBILIDADE 

URBANA



Pensar em mobilidade urbana é fundamental em 

uma cidade cada vez mais dinâmica

Quando se fala em mobilidade urbana, logo vem à cabeça a questão do transporte público. No entanto, a 
evidência local, nacional e até internacional mostram que o transporte público vem perdendo adeptos ano 
após ano. Seja em São Carlos, São Paulo, Brasília, Nova York ou Londres, os meios de deslocamento estão 
mudando. Cientes de que o ônibus ainda é fundamental para grande parte dos são-carlenses, Guerreiro 
realizará a licitação do transporte público, garantindo segurança jurídica para a prestação do serviço. 
Concomitantemente, estará preparando a cidade para as mudanças em rápida velocidade que acontecem 
no século XXI. Veja nossas ideias:

 Realizar a licitação do transporte público, para garantir segurança jurídica a fim de Prefeitura e 
empresa vencedora introduzirem melhorias no modal de transporte

 Readequar a rede de ônibus para garantir maior eficiência operacional na prestação do serviço, 
utilizando algoritmos de Pesquisa Operacional para tal finalidade;

 Iniciar a implantação de semáforos inteligentes, que empregam sensores para “perceber” o trânsito a 
fim de que seja possível trocar sinais (do verde para o vermelho, por exemplo), automaticamente. Em 
Londres, o sistema reduziu a demora de sinais em 13%.

 Promover a entrada de transportes alternativos no mercado, como por exemplo os carros elétricos 
autônomos existentes em Fortaleza;

 Incentivar empresas a adotarem horários flexíveis de entrada e saída no trabalho ou regimes de 
trabalho diferentes, como o Home Office, com intuito de reduzir os congestionamentos nos horários de 
pico;



Para o trânsito melhorar, o desenvolvimento 

precisa chegar aos bairros

 Estimular o desenvolvimento econômico em bairros periféricos, gerando empregos próximos às 

residências das pessoas;

 Instituir a caminhada como um dos modais pertencentes ao Sistema de Transporte, garantindo 

investimentos e métricas como forma de ampliar e melhorar o sistema viário para pedestres;

 Melhorar o sistema de ciclovias municipais;

 Buscar, junto às universidades, projetos que tenham o intuito de melhorar a mobilidade urbana 

no município e procurar formas de viabilizá-los.



MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE



São Carlos deve ser exemplo  de 

desenvolvimento sustentável

Uma cidade inteligente é aquela que preza pela eficiência energética e pelo uso eficiente de 

recursos naturais, promovendo assim um cuidado com o Meio-Ambiente e garantindo um 

desenvolvimento sustentável. Veja nossas propostas:

 Investir em diagnóstico para resolver, de uma vez por todas, o problema de falta d’água em 

bairros da cidade, promovendo as correções necessárias no sistema, garantindo um melhor 

aproveitamento dos recursos hídricos;

 Iniciar a implantação de sistema digital para monitorar vazamentos de água, fazendo com 

que seu reparo seja rapidamente realizado;

 Implantar novos parques e áreas verdes nas regiões menos arborizadas;

 Promover a educação ambiental no município, apoiando a implantação de núcleos de 

educação, brinquedotecas sustentáveis, incentivando projetos de monitoria ambiental, 

programas de premiações, certificações e estimulando práticas sustentáveis;



Garantir a eficiência energética é 

fundamental para a sustentabilidade

 Consultar a CPFL sobre as situações de Geração Distribuída (GD), quando a 

energia é gerada pelos próprios consumidores, com a instalação de pequenos 

geradores de fonte renovável podendo trocar energia com a distribuidora 

local, ganhando créditos em sua conta toda vez que gera mais do que 

consome energia;

 Promover fontes alternativas de geração de energia, como por exemplo os 

Filmes Orgânicos Fotovoltaicos. Cada metro quadrado desses filmes previne a 

emissão de 120 Kg de gás carbônico ao ano;

 Incentivar a prática da coleta seletiva e estudar a viabilidade de scanner 

óptico, sistema utilizado em Nova York, para melhorar os índices de coleta 

seletiva ou do sistema de coleta de lixo à vácuo, utilizado na Suécia, que 

reduziu custos da coleta de lixo local em 40%;



ESPORTE 

E 

CULTURA



Esporte e Cultura são dois pilares 

fundamentais para manter a cidade viva

Queremos proporcionar oportunidades para crianças e jovens desenvolverem suas potencialidades e realizarem atividades 

em seu tempo livre. Além disso, também são fundamentais na promoção da saúde, seja física ou mental, de todos os são-

carlenses. Veja nossas ideias:

 Programa “Esporte no Bairro”: formular convênio com UFSCar e UNICEP para selecionar estudantes de Educação 

Física a atuarem como monitores remunerados de esportes em equipamentos públicos distribuídos nos bairros da 

cidade, a fim de incentivar a prática esportiva entre jovens e crianças; promover a disputa de campeonatos de 

modalidades esportivas, com premiações coletivas e individuais;

 Buscar apoio na iniciativa privada para trazer equipes competitivas de modalidades esportivas, a fim de dar vida ao 

Ginásio Milton Olaio Filho. O exemplo é a recente vinda do Intelli/Futsal para a cidade, com jogos que eram sucesso 

de público e garantiam entretenimento aos são-carlenses;

 Buscar parcerias com a iniciativa privada, por meio de patrocínios e apoio cultural, para trazer grandes atrações 

artísticas para a cidade, cedendo espaços públicos, tais como o Teatro Municipal, para a realização de eventos;

 Dar maior espaço aos artistas locais em grandes eventos públicos, como a Festa do Clima, além de descentralizar os 

eventos culturais, levando-os para os bairros, sobretudo mais periféricos;

 Fomentar práticas culturais nas escolas municipais, por meio de parcerias com as universidades, organizações e setor 

privado, para a cessão de alunos e profissionais com intuito de ensinar atividades culturais às crianças, visando 

desenvolver seu lado criativo e ampliar sua visão de mundo.



SEGURANÇA 

PÚBLICA



A preocupação com a Segurança Pública é 

cada vez maior conforme a cidade cresce
Queremos reduzir os índices de criminalidade e garantir paz e tranquilidade para que o são-carlense possa 

estudar, trabalhar, caminhar, passear e realizar suas atividades cotidianas, o foco será na inovação e 

integração, equipando as forças policiais e encaixando as estratégias entre os vários órgãos responsáveis 

pelo setor. Veja nossas propostas:

 Criação de um gabinete para integrar as ações das polícias Militar, Civil, Guarda Municipal, Defesa Civil 

e Corpo de Bombeiros;

 Introduzir o Policiamento orientado à solução de problemas (POSP) na Guarda Municipal;

 Implantar uma gestão integrada de segurança pública, fazendo com que a Guarda Municipal 

compartilhe e planeje a utilização de seus efetivos e outros recursos operacionais, promovendo a 

coordenação;

 Adoção de um sistema de inteligência para combater a criminalidade, que passa pelo diagnóstico de 

cada área e, portanto, pela formulação de estratégias direcionadas e mais efetivas;



O uso da tecnologia é cada vez mais 

importante no combate ao crime

 Investir em tecnologia para monitoramento e compartilhamento e integração 

de informações. Por exemplo: ampliar o uso de drones;

 Estudar a implantação de Sistema de Detecção de Disparos de Armas de Fogo 

(SDD), que no Rio de Janeiro, por meio de um sistema acústico com sensores 

de áudio camuflados instalados em diversas regiões de áreas urbanas, capta 

as ondas e identifica de onde tiros são disparados. O sistema é inteligente e 

possui mecanismos de assinaturas acústicas para distinguir disparos de armas 

de fogo de outros barulhos “semelhantes”, como fogos de artifício.



TRANSPARÊNCIA E 

PARTICIPAÇÃO



Prestar contas para a população sempre foi

marca registrada de Leandro Guerreiro

A partir da fiscalização da população e da abertura de canais para sugestões e reclamações, é 

possível governar ao lado do povo e atender suas demandas com maior agilidade e eficiência.

 Revisão de contratos e abertura da caixa-preta da Dívida Pública Municipal, para visualizar 

possíveis desvios e ralos para onde escoa o dinheiro público desperdiçado;

 Adoção das melhores práticas de Governança Corporativa na prefeitura, a fim de 

profissionalizar a gestão pública;

 Tornar o Portal da Transparência mais acessível ao cidadão comum, para que ele possa buscar 

informações mais facilmente e de forma intuitiva;

 Intensificar os meios de participação digital da população, utilizando redes sociais, para 

reclamações de problemas e sugestões de intervenções. Cada comunicação ganharia um 

protocolo, a ser acessado pelo cidadão, que poderia acompanhar o andamento e cobrar 

agilidade das autoridades competentes na solução de problemas ou implementação de 

alternativas.



DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL



Todas as pessoas merecem uma chance 

para ter uma vida melhor

Nosso governo tem como um dos seus maiores objetivos a busca pelo desenvolvimento social, com 
intuito de garantir a todos dignidade e oportunidade

 Criar centros para atendimento a crianças que sofreram algum tipo de violação, para 
acolhimento e encaminhamento aos demais órgãos públicos necessários, e também 
promovendo ações de prevenção em todas as etapas do desenvolvimento humano, desde a 
primeira infância; 

 Instalar unidades do restaurante popular em bairros com indicadores de vulnerabilidade social 

altos, oferecendo alimentação de qualidade, a um custo acessível e, ainda, promovendo 

atenção psicológica e social e encaminhamento de cidadãos para outras políticas públicas 

existentes;

 Aumentar a oferta de serviços de saúde voltados à população idosa; inclusive por meio da 

contratação de profissionais especializados na saúde da terceira idade;

 Promover um programa que garanta assistência domiciliar ao Idoso, com serviços médicos, de 

enfermagem, fisioterapia, gerontologia, dentista, nutricionista, cuidadores, oferecidos nas 

residências dos idosos com algum nível de dependência com visitas de equipe 

multiprofissional.



A possibilidade de recomeçar é um ato 

de compaixão com o próximo
 Implementar um programa de reinício para famílias que tiveram problemas com drogas e alcoolismo, 

promovendo medidas preventivas, além de tratamento e recuperação, ressocialização, acesso à justiça e 
cidadania;

 Buscar a humanização e o resgate da cidadania de indivíduos em situação de rua, com o emprego de 
equipes de proteção social, que trabalharão diuturnamente, oferecendo alternativas qualificadas para o 
perfil e necessidade de cada indivíduo.



PESSOAS COM DEFICIÊNCIA



As pessoas com deficiência serão 

tratadas com o todo carinho
As pessoas com deficiência serão tratadas com o carinho, atenção e zelo especial que necessitam, devido às 

incapacidades físicas ou mentais que possuam. Guerreiro fará de tudo, por meio de políticas públicas, para 

garantir a inclusão dessas pessoas na sociedade, seja nas atividades de estudo, trabalho, esportes, cultura e 

tantas outras mais. Veja nossas propostas:

 Proporcionar a educação inclusiva, para que a pessoa com deficiência tenha acesso à educação, alterando 

não apenas o espaço físico, como também a postura, as atitudes e a mentalidade de toda a comunidade 

escolar para o convívio com a diferença;

 Integrar os serviços de saúde municipais, de modo a promover a acessibilidade aos serviços de Saúde;

 Garantir que as produções artísticas e culturais sejam acessíveis, tendo em vista que todas as peças culturais 

e divulgações científicas diversas, principalmente acontecem com incentivo do poder público;

 Promover práticas esportivas visando estimular o desenvolvimento das pessoas com deficiência, por meio da 

interação social e melhorando a saúde individual e a qualidade de vida;

 Garantir que a cidade toda tenha acessibilidade, promovendo políticas de mobilidade urbana que permitam 

ao deficiente circular e acessar os serviços, qualificando os agentes públicos para o atendimento efetivo 

desse público. Por exemplo, investindo na reforma das calçadas, tornando-as acessíveis.



INFRAESTRUTURA 
E COMBATE ÀS 

ENCHENTES



O combate às enchentes é essencial 

para evitar perdas e prejuízos

Com o recape de ruas praticamente terminado, conforme propaga a atual administração, o foco do novo governo 
será o combate às enchentes. A obra emergencial com menor prazo para realização será a abertura da vazão do Rio 
Monjolinho embaixo do pontilhão da FEPASA, na região da rotatória do Cristo. Veja nossas propostas:

 Dar continuidade às obras de combate às enchentes, principalmente a construção dos piscinões;

 Buscar recursos para viabilizar a obra de abertura da vazão embaixo do pontilhão da linha férrea na região da 
Rotatória do Cristo;

 Estudar a viabilidade de implantar projetos como as praças-piscina, existentes na Suécia, onde praças públicas 
se transformam em piscinões nos dias de chuva forte;

 Refazer o plano de macro e microdrenagem do município, elencando obras prioritárias.



A garantia da habitação também será 

uma das nossas ações prioritárias

 Ampliar as parcerias com os governos estadual e federal para aumentar a produção de Habitação de Interesse 
Social;

 Agilizar processos para aprovação de empreendimentos imobiliários;

 Oferecer incentivos tributários para que empresas e pessoas coloquem em seus projetos imobiliários medidas 
de eficiência energética, captação e reuso da água e outras práticas sustentáveis.



AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO



Valorizar os produtores locais será a 

nossa prioridade 

Nosso produtores locais são fundamentais para que tenhamos comida de qualidade e mais geração de empregos. 
Veja nossas propostas para melhorar o ambiente de produção e negócios dos nosso agricultores:

 Promover projetos e entidades que incentivam o consumo responsável e o combate ao desperdício para 
fortalecer tais ações, além de fomentar o mercado formado pelos agricultores familiares produtores de 
alimentos orgânicos;

 Oferecer assessoria jurídica para apoiar os processos de regularização fundiária de imóveis em áreas rurais, 
observando os pontos comuns da preservação do meio-ambiente com questões fundiárias;

 Tornar mais simples, do ponto de vista burocrático, as parcerias visando desenvolver a agricultura familiar de 
forma sustentável;

 Buscar áreas em bairros de alta vulnerabilidade social para a abertura de novas hortas comunitárias, como as 
existentes no Cidade Aracy e Santa Felícia;

 Desenvolver, em parceria com moradores, políticas públicas com o intuito de aumentar a segurança dos 
produtores.



TURISMO



São Carlos tem potencial para ser um 

dos principais destinos turísticos

 Elaborar e aperfeiçoar os Roteiros Históricos, Temáticos, Arquitetônicos, 

Culturais e Gastronômicos de Turismo, bem como expandir e qualificar a 

sinalização turística na cidade;

 Desenvolver políticas de Ecoturismo nas Áreas de Proteção Ambiental (APA);

 Promover a realização de feiras, congressos, convenções, workshops e 

encontros na cidade;

 Estimular o desenvolvimento de hospitalidade, com profissionais envolvidos 

diretamente com turismo, para tratar o turista com cordialidade e atenção, 

fazendo-o ter o desejo de retornar à cidade em outras oportunidades.



Um defensor

do povo, com 

fé em Deus, 

para mudar São 

Carlos!



Quem somos?



Leandro Guerreiro

Foi o terceiro vereador mais

votado de São Carlos em 2016,

com 2.869 votos. Já trabalhou

como cartazista, chargista e

gerência de supermercados.

Também apresentou programa

no rádio por cinco anos. Foi um

dos fundadores e

coordenadores do grupo World

Dance, que ensinava dança de

rua para crianças e

adolescentes do Cidade Aracy.



Ivan do Amaral

Trabalha com organização de

eventos cristãos, esportivos

e culturais em São Carlos.

Também atua no ramo dos

transportes no município. É

ativista político, publicando

vídeos e fazendo denúncias

por meio das redes sociais,

nas quais vem obtendo

destaque e notoriedade

desde 2017.



Acompanhe nossas redes sociais
http://abre.ai/ivanamaralhttp://abre.ai/leandroguerreiro


