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EIXOS FUNDAMENTAIS 
 

 

 

� RESPEITO 

 

AO DINHEIRO PÚBLICO: A responsabilidade fiscal, em nosso governo, não 

será apenas para o cumprimento da lei e sim um dever ético e norma de conduta 

exigida de todos os agentes políticos e servidores municipais, independente da 

função que ocupem. Para nós, cada centavo que o contribuinte paga aos cofres 

municipais, bem como cada centavo de verba recebida dos Governos Federal e 

Estadual, deverão ser empregados com responsabilidade e eficiência, sempre em 

benefício da população. 

 

À POPULAÇÃO: A população de Araçatuba conhecerá a nossa forma de 

administrar, que é a de dialogar de forma simples e direta com cada cidadão, que 

será respeitado e ouvido para identificar as prioridades, apresentar propostas e 

avaliar as ações do governo. Já nos primeiros dias do nosso governo, estaremos 

junto da comunidade, promovendo ações concretas para buscar soluções para os 

problemas. Tudo que decidirmos terá prazo, data para começar e terminar. 

Conhecemos os principais problemas dos bairros e sabemos que o caminho 

para a solução está no estreitamento das relações entre a comunidade e o prefeito. 

Em nosso caminhar pelas ruas da cidade, ouvimos diretamente dos moradores suas 

angústias, suas expectativas, suas decepções, seus sentimentos e o desejo de ver 

nossa cidade crescendo como várias outras do interior de nosso Estado. 

No nosso governo que terá a marca do respeito à população, além do diálogo 

direto e permanente com as pessoas. Para isso, valorizaremos os Conselhos 

Municipais, que serão fortalecidos e terão autonomia. As audiências públicas serão 

espaço de legítima e prioritária participação da população. 

 

 

� INTEGRAÇÃO REGIONAL 

 

Vamos trabalhar efetivamente pelo fortalecimento de Araçatuba como polo 

propulsor do desenvolvimento regional. Para tanto, executaremos Ações Regionais 
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Integradas, buscando otimizar recursos e prestação de serviço público de qualidade, 

inclusive através de consórcios ou outras parcerias com as cidades da nossa região. 

Araçatuba precisa retomar sua condição de líder regional. Integrada, 

articulada aos demais municípios, irá propiciar o melhor aproveitamento das 

potencialidades da região com consequente desenvolvimento de todas as cidades 

da Região Administrativa.  

Vamos difundir a cultura de que o crescimento não pode ter bases 

egocêntricas e que, na medida em que Araçatuba contribui para o desenvolvimento 

dos demais municípios da região, ajuda a criar melhores oportunidades e qualidade 

de vida para toda a população. 

 

 

� EMPREENDEDORISMO 

 

Nosso Governo terá como marca fazer, executar. Vamos planejar com cuidado e 

zelo, mas sem demora ou estudos infindáveis. Contaremos com a população nesse 

planejamento, valorizando sempre a crítica para os ajustes necessários.  

Vamos tirar projetos e obras do discurso e do papel para executá-las.  

Assim como em nossa vida pessoal, vamos trabalhar, empreender e também 

valorizar, apoiar, implantar um governo que promova, facilite e que dê apoio aos 

empreendimentos, fazendo de forma correta, legal e rápida a parte do poder público 

para que os pequenos, médios e grandes empreendedores possam investir com 

segurança. 

 

 

� AÇÕES INTEGRADAS 

 

Todas as secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal terão ações 

integradas, para que haja maior eficiência com menos gastos. 

A administração será planejada de forma que todos os setores sejam 

interligados, articulados e integrados.  

 

É assim que vamos governar nossa cidade.  
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 

 

 

● Implementar uma efetiva, moderna e dinâmica Ação Regional, com o 

objetivo de unir os municípios vizinhos, buscando o bem da população desta 

região do Estado. 

 

● Participar ativamente nos organismos regionais existentes, ampliando e 

melhorando a interlocução de Araçatuba em órgãos como o Comitê de Bacias 

do Baixo Tietê e outros. 

 

● Agir para transformar a cidade em sede regional de diversas 

instituições, a exemplo dos esforços já efetivados que culminaram com o 

retorno da sede da Polícia Militar – CPI-10, possibilitando a vinda do 

helicóptero Águia com sua Base. 

 

● Conhecer para implantar, adaptando às condições regionais, as 

experiências positivas de municípios que se fortaleceram com ações regionais 

consorciadas nas áreas de saúde, tecnologia, desenvolvimento comercial e 

industrial com sustentabilidade e outras. 

 

● Articular as políticas públicas do Município com as diretrizes, normas, 

programas e projetos das regionais do Estado de São Paulo, para agregar 

conhecimento, fortalecer, ampliar e dar maior celeridade na prestação de 

serviços especialmente nas áreas da saúde, educação, esporte entre outras. 
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SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
 

 

 

Os servidores públicos municipais merecem o reconhecimento pelo 

importante trabalho que desempenham na administração. São eles que, no dia a dia, 

recebem e atendem a nossa população, prestando informações, fazendo os 

encaminhamentos necessários, atuando na gestão administrativa e nas diversas 

atividades técnicas ou operacionais. A Saúde, a Educação, as obras públicas, enfim, 

toda a ação governamental só se concretiza, na vida de cada cidadão, pela atuação 

dos servidores municipais. 

Nosso governo vai demonstrar, com medidas concretas, o respeito e a 

valorização dos servidores municipais. 

Direitos conquistados serão garantidos. 

Diálogo, transparência, rapidez e todos os esforços serão envidados para o 

atendimento das reivindicações. 

Vamos dar maior segurança aos servidores, garantindo-lhes perspectivas de 

crescimento, com consequente motivação para o desempenho de suas funções. 

É nosso compromisso adotar medidas voltadas à Saúde do Servidor, 

visando a redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, através de 

ações concretas de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde, 

compreendendo atenção integral, viabilizando assistência médica, odontológica e 

psicológica. 

Daremos efetivo apoio às CIPA’s - Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes, com a infraestrura e condições necessárias às suas atividades, incluindo 

a participação em cursos e treinamentos. 

Além destas, também serão ações prioritárias de nosso Governo: 

 

● Execução de Plano de Carreira, Cargos, e Salários - PCCS’s, visando a 

melhor gestão de seus quadros e buscando oferecer aos servidores maiores 

oportunidades de crescimento profissional e salarial, com Progressão 

Funcional e Promoções na forma da lei, corrigindo injustiças e desigualdades.  

 

● Realização de cursos de capacitação e atualização, para o melhor 

desempenho das funções e atendimento da população. 
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● Garantia da reposição salarial, na data-base, conforme a legislação 

municipal e de acordo os índices apurados oficialmente. 

 

● Integração, motivação, envolvimento e cooperação dos servidores das 

diversas secretarias. 

 

● Transporte adequado de servidores em caminhões com cabine suplementar. 

 

● Diálogo permanente com os servidores, valorizando e respeitando as 

associações existentes e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – 

SISEMA. 

 

● Promover amplo debate com o funcionalismo para a implantação do sistema de 

previdência complementar, respeitando o trabalho que já vem sendo realizado. 
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PLANEJAMENTO - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 

Mobilidade e Trânsito 

 

 

Araçatuba, como importante centro regional, precisa adotar formas de 

planejamento para garantir a qualidade de vida de sua população. 

Temos conhecimento dos principais problemas existentes e vamos 

responder a estes desafios com a construção de uma ordem urbanística 

moderna, estabelecida com novos métodos, empregando conhecimento técnico e 

respeitando as propostas da população, dos Conselhos Municipais, das entidades 

de classe e dos órgãos competentes. 

Com isso, queremos ver o desenvolvimento das funções sociais de nossa 

cidade, com garantia do bem-estar da população, para que cada cidadão tenha 

orgulho de morar em Araçatuba.  

Faremos um planejamento adequado, obedecendo ao Plano Municipal de 

Mobilidade Urbana, para a fluidez do trânsito com segurança, garantindo também 

a interligação entre bairros. Para isso, vamos utilizar o conhecimento técnico de 

engenharia de tráfego.  

A redução de acidentes é uma tarefa a ser abraçada com urgência e muita 

responsabilidade. O sistema viário de Araçatuba merecerá especial atenção, porque é 

imprescindível seu reordenamento, assim como a revitalização de áreas e o respeito ao 

patrimônio arquitetônico, cultural, ambiental e histórico de nossa cidade. 

Executaremos, em parceria com instituições e órgãos técnicos, campanhas 

de educação no trânsito. Promover o respeito à vida é também obrigação do 

Poder Público. 

Vamos valorizar o mapeamento feito pela Polícia Militar dos locais de maior 

número de acidentes e executar as providências necessárias recomendadas por 

profissionais que tenham conhecimento e capacitação técnica e informando, 

previamente, a comunidade envolvida. 

O transporte coletivo público deve acompanhar o desenvolvimento da 

cidade, com prestação de serviços que garanta o transporte de passageiros de 

forma regular, em todos os bairros da cidade, em todos os dias da semana, com 

modernização da frota, conforto e segurança, inclusive das pessoas com 

deficiência e dos idosos.  
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Araçatuba terá um moderno sistema de ônibus do transporte coletivo que 

atenda às necessidades dos usuários, com a implantação de novos terminais e 

pontos de ônibus modernos e padronizados com cobertura, assento e 

acessibilidade e informações aos usuários. 

Os moradores e visitantes de nossa cidade precisam saber o nome das ruas 

e a forma de se chegar a elas. Por isso, vamos melhorar a sinalização com as 

indicações necessárias e vamos colocar placas com a denominação dos 

logradouros públicos (ruas, praças e avenidas), além de painéis indicativos de 

hospitais, estabelecimentos de saúde, escolas, órgãos públicos e privados. Essas 

medidas garantirão melhores condições de segurança e mobilidade, mitigando as 

dificuldades dos Correios e ambulâncias entre outras. 

A cidade precisa estar a serviço do cidadão e respeitar a todos. Por isso, a 

acessibilidade também é compromisso de nossa administração.  

 

 

SÃO TAMBÉM NOSSAS PROPOSTAS 

 

● Gestão democrática, garantindo à população e a todos os segmentos da 

comunidade o direito de contribuir na formulação, execução e 

acompanhamento dos planos, obras e serviços de desenvolvimento urbano. 

 

● Ações conjuntas com a iniciativa privada para a corresponsabilidade, no 

sentido de que empreendimentos e atividades sejam acompanhados da 

infraestrutura necessária, bem como dos serviços públicos essenciais, como 

Educação e Saúde. 

 

● Implantação de frentes setorizadas de serviços para manutenção 

sistemática de asseio geral da cidade (desobstrução e limpeza de canais, 

bueiros, bocas de lobo, córregos, lagoas, remoção de lixo, entulhos, 

capinação, poda de árvores, pintura de guias, varrição das ruas, etc.), para 

que a cidade esteja sempre limpa, saudável e agradável. 

 

● Construção de um novo Terminal Rodoviário na área da CEAGESP, 

ampliando e otimizando o espaço da Prefeitura Municipal.  
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● Implantar abrigos padronizados nos Pontos de ônibus urbanos (coletivos). 

 

● Estabelecer parceria com os Governos Estadual e Federal para cessão de 

prédios públicos que não estejam em  uso, diminuindo despesas com 

aluguéis, como, por exemplo, para a implantação da Casa dos Conselhos 

na antiga Cadeia Pública. 

 

● Investir nos problemas crônicos de alagamento de vários pontos do 

município, tais como Lagoa das Flores e Juçara, aumento da seção da 

canalização do córrego Machado de Mello entre as ruas Porangaba e Antônio 

Gomes do Amaral, garantido a participação dos moradores na elaboração das 

medidas e mantendo-os informados quanto à execução de quaisquer obras; 

 

● Realizar as obras necessárias nas avenidas, para dar mais agilidade, 

racionalidade e segurança ao trânsito, implantando um plano viário. 

 

• Abertura/Prolongamento das Ruas: 

� Av. Café Filho (Rua Canadá) até à Paranapanema. 

� Rua Amazonas trecho Afonso Pena/Oscar Rodrigues Alves. 

� Rua Laurindo Caetano de Andrade, trecho Bernardino de Campos/Av. 

Brasília. 

 

● Transformar em avenida a estrada municipal Ethelvino Pereira dos Santos, 

que liga a rodovia Elyezer Montenegro Magalhães à rotatória da via José 

Ferreira Batista. 

 

● Fazer a ligação dos bairros Taane Andraus e Universo à Estrada do 

Goulart, garantindo melhores condições de tráfego para moradores e 

trabalhadores daquela área da cidade, com reconstrução da antiga “Ponte 

Preta”. (que caiu em 2009) 

 

● Desafogar o trânsito da rua dos Fundadores e Av. Odorindo Perenha. 
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● Implantar a ligação entre rodovia Marechal Rondon (Campus da UNESP) à 

rodovia Teotônio Vilela (Salesiano). 

 

● Fazer as obras de perenização na estrada municipal ART 450, que liga o 

bairro Água Branca III ao Aterro Sanitário, garantindo melhores condições 

de tráfego naquela região da cidade. 

 

● Dotar de infraestrutura adequada e fazer a manutenção permanente de 

todas as estradas municipais (rurais). 

 

• Implantar, com as devidas obras de infraestrutura, o anel viário formado 

pela continuação da Av. Pompeu de Toledo (conclusão até a rodovia 

Marechal Rondon), Av. Juscelino Kubsticheck (pavimentação de ao menos 

uma das vias da avenida) e Av. da Saudade. 

 

● Continuar o asfaltamento da Av. Dois de Dezembro até o Parque 

Industrial Alexandre Biagi (rodovia Elyezer Montenegro Magalhães), criando 

uma nova via de acesso a Araçatuba. 

 

● Recuperar a área municipal que inclui a antiga pedreira, na Av. Waldir 

Felizola de Moraes e transformá-la em ponto para turismo e lazer, como 

previsto no projeto original do Parque Ecológico Baguaçu (PEBA). 

 

• Implementar ações para solucionar os problemas do trânsito na área 

compreendida entre a rotatória da Waldir Felizola de Moraes/Pompeu de 

Toledo, até a Rua Dr. Francisco Villela, chegando até a Av. Abrão Buchala, 

bem como da rua dos Fundadores até a Av. Odorindo Perenha;  

 

• Pavimentação asfáltica de vias que fazem a interligação de Bairros e de 

trechos inacabados (especialmente onde apenas parte da rua conta com o 

asfaltamento). 

 

• Rua Silvio José Venturolli, trechos Rodolfo Miranda/Fundadores e Odorindo 

Perenha/Vicente de Carvalho, e trechos inacabados. 
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● Fazer as obras de infraestrutura e manutenção permanente nos 

cemitérios da Saudade e Recanto da Paz, além de implantar a informatização 

dos serviços, melhorando o aproveitamento através do cadastramento de 

jazigos, modernizando o serviço funerário, respeitando a dignidade e as 

diferentes crenças religiosas. 

 

● Fazer, com urgência, a reforma da Funerária Municipal, em acordo com as 

necessidades da população e com as propostas dos servidores do local, 

inclusive disponibilizando, na Secretaria de Ação Social, acompanhamento 

psicossocial, em regime de plantão, para o atendimento às famílias.  

 

● Construir e equipar local adequado para a preparação de corpos, com 

dignidade para as pessoas falecidas, familiares e servidores. 

 

● Revitalizar, reurbanizar, limpar, manter e conservar as praças, sanitários 

e locais públicos. 

 

● Revitalizar, limpar, manter e conservar os Parques Infantis em diversos 

bairros da cidade. 

 

● Promover a revitalização completa do Mercado Municipal, transformando-

o num espaço de comércio organizado, diversificado e moderno, melhorando a 

infraestrutura física, com atenção especial à preservação da arquitetura, à 

implantação de paisagismo, acolhendo iniciativas das entidades assistenciais, 

dos artesãos e dos promotores culturais. 

 

● Expandir e modernizar a iluminação pública, melhorando o aspecto 

urbanístico e aumentando a segurança da cidade. 

 

• Criar grupo de trabalho específico para regularização fundiária dos parques 

industriais. 
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• Concluir a Regularização de imóveis, lotes e conjuntos habitacionais, 

através do programa Cidade Legal. 

 

• Viabilizar a implantação do Centro de Formação de Condutores e também da 

Cidade Escola de Trânsito, desenvolvendo ações de educação e segurança. 
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DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, ECONÔMICO, AGRÍCOLA 

E INDUSTRIAL 

 

 

Nosso compromisso é promover, juntamente com todos os segmentos 

envolvidos, uma PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, que será 

um programa de medidas com objetivo de propiciar um ambiente favorável para o 

crescimento e desenvolvimento comercial, industrial, turístico e do agronegócio. 

Vamos viabilizar uma moderna logística para importações e exportações, 

com gestões para incluir Araçatuba no rol de cidades em que implantou o regime de 

“Entreposto Aduaneiro”, reduzindo custos para empresas exportadoras e importadoras.  

Sendo sede de região e dotada de toda a infraestrutura de transportes, 

Araçatuba assumirá, efetivamente, o seu papel de liderança, mantendo contatos 

com segmentos socioeconômicos do Brasil e do exterior. 

 

NOSSAS PROPOSTAS 

 

• Realizar ações imediatas para atender as necessidades de infraestrutura e 

segurança nos Distritos Industriais. É nosso compromisso ampliar os 

Distritos Industriais, viabilizando concessão de áreas às empresas que 

tenham por objetivo a prestação de serviços e a tecnologia. 

 

• Implementar e apoiar projetos e iniciativas que unam o desenvolvimento 

econômico e industrial com a sustentabilidade, inclusive com maior 

aproveitamento da energia solar, reuso de água, utilização de água bruta, 

sempre que houver aprovação técnica dos órgãos competentes.  

 

• Desenvolver interlocução permanente com os órgãos governamentais 

do Estado e da União para efetivo apoio à indústria, agricultura, 

agroindústria, tecnologia, comércio e serviços, assumindo como um dever do 

Município somar-se aos setores envolvidos na busca de soluções, seja no 

campo de infraestrutura, de saneamento básico ou de logística.  
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• Estimular as pequenas e micro indústrias de Araçatuba e dar-lhes todo o 

suporte para a obtenção de linhas de financiamento compatíveis para a compra 

de maquinários e tecnologia, dinamizando a incubadora de empresas. 

 

• Divulgar, apoiar e fortalecer a inclusão de profissionais como 

Microempreendedores Individuais, inclusive com acesso aos créditos do 

Banco do Povo. 

 

• Agilizar e simplificar as formalidades administrativas para a abertura de 

empresas, modernizando o fluxo da tramitação de documentos. 

 

• Apoiar todas as iniciativas governamentais e do chamado sistema “S” - 

SENAI, SENAC, SESI, SEST-SENAT, SENAR, SESC, SEBRAE – e também 

CIESP/FIESP, para a formação, capacitação e atualização de profissionais, 

visando à maior geração de emprego e renda. 

 

• Concluir a Implantação do Parque Tecnológico de Araçatuba com 

estrutura de laboratórios, centros de pesquisas e espaços para 

incubadoras e distritos empresariais com base tecnológica, em parceria 

com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, (e Sistema 

Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec) de acordo com os estudos de 

viabilidade já realizados e com o objetivo de atrair investimentos e gerar 

novas empresas de base tecnológica. 

 

• Fazer gestões para a instalação de uma unidade aduaneira no município, 

com aproveitamento da logística favorável e disponibilidade dos modais de 

transportes (rodovia, hidrovia e ferrovia). Assim teremos, aqui, todo o suporte 

da Receita Federal, Fazenda Estadual, Ministério da Agricultura, ANVISA e 

IBAMA e demais órgãos que atuam nas transações de importação e 

exportação. Todo o encaminhamento para importar ou exportar será resolvido 

de forma rápida e segura. 

 

• Promover e apoiar as iniciativas de qualificação de profissionais para as 

atividades de importação e exportação. 
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• Rever o Código Tributário Municipal. 

 

• Apoiar os artesãos de Araçatuba. 

 

• Apoiar e incentivar as ações de Cooperativismo. 

 

• Organizar e regularizar a realização de feiras e exposições, com diálogo 

permanente com a Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, bem 

como com outras entidades envolvidas nos eventos específicos. 

 

• Implementar as atividades do Serviço de Inspeção Municipal, dotando-o de 

infraestrutura e profissionais. 

 

• Estimular a implantação do Cinturão Verde, com ênfase na horticultura 

e fruticultura. 

 

• Fortalecer a associação de produtores rurais, colocando à disposição dos 

produtores maquinários e assistência técnica. 

 

• Monitorar pontes e estradas rurais pertencentes ao município, visando 

sua recuperação e conservação, preservando os recursos naturais (água e o 

solo), prevenindo e controlando a erosão, a exemplo do programa “Melhor 

Caminho”, e intensificando as ações necessárias junto ao INCRA, para a 

manutenção das estradas dos assentamentos. 

 

• Celebrar convênios para que sejam implantados cursos voltados ao 

setor agropecuário nas ETEC e FATEC bem como nos cursos promovidos 

pelas entidades de classe (CNA, SIRAN, SENAR, UDOP e outras). 

 

• Fomentar a responsabilidade social das empresas e empreendimentos 

que se instalarem no município, sensibilizando-as para o cumprimento da 

legislação municipal, que estabelece a necessidade de ações junto às 

entidades assistenciais do município. 
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• Estabelecer diálogo permanente com as associações e demais órgãos 

representativos das forças produtivas do nosso município nas áreas 

comercial, industrial, agrícola e de agronegócios, assumindo as 

atribuições que são de responsabilidade Poder Público Municipal, ainda que 

sejam necessários convênios e parcerias.  

 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Sustentável e o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

conferindo-lhes legitimidade para a elaboração de planos municipais, 

diagnósticos e pesquisas e outras atribuições propositivas para o fomento do 

desenvolvimento do Município. 

 

• Promover a contínua integração do município com os órgãos de apoio à 

agricultura familiar, à produção de assentamentos rurais, estimulando o 

empreendedorismo e associativismo, no desenvolvimento rural, inclusive com 

assistência, capacitação e tecnologia. 

 

• Estimular a produção de alimentos e outros produtos com qualidade, 

através do apoio e orientação aos agricultores familiares, grupos de 

assentamentos rurais e suas organizações para o uso de tecnologia de 

produção e com preservação do meio ambiente. 

 

• Fortalecer as associações de produtores rurais, incluindo as dos 

Assentamentos, colocando à sua disposição serviços de apoio para a 

celebração de convênios e para evitar a perda com devolução de verbas 

públicas liberadas. 
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MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO 
 

 

 

O respeito ao meio ambiente está diretamente ligado à qualidade de vida das 

pessoas, agora e no futuro. Por esta razão, a Organização das Nações Unidas 

incluiu as iniciativas nesta área nos Objetivos do Milênio (ODM). Sabemos, porém, 

que essas ações só terão êxito e eficácia na vida dos cidadãos se forem assumidas 

nos municípios, com ações concretas. Vamos executar e apoiar programas e 

projetos inovadores, que comprovem ser plenamente possível o desenvolvimento da 

cidade de forma moderna e sustentável, tendo em vista a melhor qualidade de vida 

para nossa população. 

 

 

NOSSAS PROPOSTAS 

 

• Adotar programas de Educação Ambiental que possibilitem a criação de 

consciência ambiental coletiva, incluindo o uso racional e reuso da água, a 

importância da arborização urbana, recomposição da mata natural ciliar nas 

margens nossos mananciais (córregos, ribeirões, nascentes e olhos d’água), 

bem como de iniciativas voltadas a não geração, redução, reutilização e 

reciclagem de resíduos sólidos. 

 

• Ampliar os espaços para o desenvolvimento das atividades de educação 

ambiental no município, tais como o Parque Ecológico Baguaçu (PEBA), 

Bosque Municipal, entre outros espaços ambientais públicos, incluindo troca 

de experiências com outros municípios da região. Estas ações contarão com 

recursos tecnológicos, bem como com estrutura para visitas monitoradas e 

apoio para pesquisas de estudantes e da comunidade, incentivando a 

formação de voluntários que atuarão como fiscais do Meio Ambiente. 

 

• Acompanhar e monitorar as informações dos órgãos técnicos sobre as 

condições ambientais de nosso município, implementando ações preventivas, 



 18 

de preservação e ações corretivas dos problemas existentes ou que venham 

a ocorrer, sempre que forem recomendadas. 

 

• Implantar a gestão integrada de resíduos sólidos, que compreende um 

conjunto de ações de caráter econômico, ambiental, cultural e social, com 

controle social, sempre buscando o desenvolvimento sustentável e a logística 

reversa, e desenvolver ações relativas à disposição dos resíduos industrial, 

domiciliar, construção civil, hospitalar, entre outros, com ações para manter 

como adequado o Índice de Qualidade do Aterro de Resíduos (IQR-Nova 

Proposta), conforme a metodologia da CETESB. 

 

• Implantar aterro de inertes (resíduos de construção civil), com coleta 

descentralizada. 

 

• Implantar locais de descarte de podas de árvore para produção de 

biomassa, devidamente cercados, vigiados e administrados, em áreas 

estratégicas da cidade. 

 

• Implantar a coleta seletiva em toda a cidade, respeitando e fortalecendo os 

projetos de geração de emprego e renda, baseados no cooperativismo e 

associativismo. 

 

• Trabalhar em conjunto com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

(COMDEMA) e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. 

 

• Apoiar as associações e cooperativas, com ações relativas à preservação 

do meio ambiente e com projetos de inclusão social. 

 

• Divulgar, regulamentar e viabilizar a execução das leis municipais que têm 

como objeto o reuso da água, calçadas ecológicas, melhor aproveitamento de 

energia, drenagem de águas pluviais e outras ações de sustentabilidade. 

 

• Incentivar obras que permitam melhor aproveitamento da luz natural, 

redução da temperatura ambiente (para diminuir a necessidade de ar 
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condicionado), bem como outras medidas de sustentabilidade, 

regulamentando e ampliando a legislação relativa ao “IPTU Sustentável”. 

 

• Implementar parcerias entre o setor público (federal e estadual), privado, 

universidades, cursos técnicos e profissionalizantes, bem com as iniciativas da 

sociedade,  para ampliar a execução de empreendimentos sustentáveis. 

 

• Implantar política de arborização urbana, com revisão da legislação e a 

adoção de plantio de espécies adequadas, criação de parques, ações de 

paisagismo urbano, disciplinamento da poda de árvores. 

 

• Reestruturar o Horto Municipal. 

 

• Criar e manter espaços verdes dotados de estrutura para a prática de 

atividades de lazer, esportes e entretenimento da comunidade, firmando 

parcerias entre o Poder Público e a sociedade civil. 

 

• Trabalhar pela eficiência na gestão ambiental, desenvolvendo-a de forma 

compartilhada com órgãos governamentais, agricultores, moradores da zona 

rural e demais organismos da sociedade. 

 

• Executar os planos os municipais de políticas de meio ambiente e 

sustentabilidade. 

 

• Implantar modernas políticas públicas de proteção e defesa dos animais. 

 

• Criar abrigo provisório para animais (cães e gatos). 

 

• Proibir a eutanásia como forma de controle da população animal. 

 

• Criar o Fundo Municipal do Meio Ambiente e o de Proteção e Defesa dos 

Animais. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

 

Araçatuba é um município com Gestão Plena da Assistência Social. Isso 

significa que tem autonomia para gerir recursos financeiros, administrar e executar 

todas as ações de assistência social, ou seja, pode e deve exercer, observados os 

princípios reguladores, o total controle sobre os investimentos e aplicação dos 

recursos para que a assistência social seja, efetivamente, direito do cidadão e dever 

do Poder Público. 

Assim, é nosso compromisso, executar ações integradas com o Estado, a 

União e com as entidades de assistência social, para garantir o atendimento aos 

direitos básicos tendo como parâmetros a dignidade de cada pessoa e família e a 

promoção da cidadania. 

 

 

NOSSAS PROPOSTAS 

 

• Fortalecer os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) 

existentes e implantar outros Centros, de acordo com a necessidade 

apontada pela comunidade através do Conselho Municipal de Assistência 

Social, viabilizando este serviço com o CRAS Volante, para a zona rural, 

assentamentos e bairro Engenheiro Taveira. 

 

• Desenvolver ações integradas dos CRAS’s – Centros de Referência e 

Assistência Social com as iniciativas de outras Secretarias, a exemplo da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, especialmente no que diz 

respeito à geração de trabalho e renda. Para tanto, vamos viabilizar maior 

inclusão das famílias em atividades regulamentadas pelo MEI – 

Microempreendedor Individual. 

 

• Garantir a eficiência do Centro de Referência Especializada de 

Assistência Social (CREAS) e contribuir para o atendimento eficaz das 

medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes; estabelecer as 
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parcerias necessárias e manter diálogo permanente com as autoridades 

responsáveis por estas medidas. 

 

• Implantar uma Coordenadoria da Infância e Juventude, com ações 

intersetoriais (envolvendo as diferentes Secretarias com atividades junto a 

crianças e adolescentes). 

 

• Implantar ações de combate à violência contra crianças, idosos, mulheres, 

pessoas com deficiência ou contra quaisquer outros grupos ou pessoas em 

razão de preconceitos racial ou étnico, religioso ou de orientação sexual. 

 

• Manter e aprimorar o atendimento dos órgãos já existentes, como Centro de 

Convivência de Idosos. 

 

• Implantar Centro Dia para Idosos, Residência Inclusiva e República para 

Adolescentes. 

 

• Fortalecer as iniciativas do Centro de Referência da Mulher - CRM, 

integrando-o a outras Secretarias para a execução de ações conjuntas e 

complementares, especialmente com Saúde, Educação e Cultura; garantir 

acolhimento à mulher vítima de violência doméstica em companhia de 

seus filhos; firmar parcerias com universidades e outras instituições e 

órgãos, como a Defensoria Pública, e encaminhar o agressor para 

atendimentos terapêuticos especializados. 

 

• Contratar pessoal técnico e profissionais para atender as necessidades 

socioassistenciais, garantindo a continuidade dos serviços através de equipe 

mínima, composta por servidores efetivos, de acordo com a legislação. 

 

• Implementar o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, conforme a 

legislação vigente; 

 

• Garantir a continuidade e o aprimoramento dos Serviços de Proteção 

Social Básica e de Proteção Social Especial (de Média e de Alta 
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complexidade), conforme as normas da Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais. 

 

• Implantar serviço público municipal de Acolhimento de Crianças. 

 

• Ampliar as atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, com projetos no contraturno escolar, para atender a demanda 

dos 12 aos 16 anos; 

 

• Resgatar o objetivo do Sítio Escola (Programa Lobato), viabilizando o 

conhecimento de atividades relativas ao meio ambiente (piscicultura, 

horticultura e outras), de acordo com as exigências do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. 

 

• Dar continuidade e aprimorar o atendimento dos serviços de acolhimento 

institucional, bem como do Centro POP – Centro de Referência 

Especializado em Pessoas em Situação de Rua, articulando-os com 

iniciativas na área da Saúde (como “Consultório de Rua”) e parcerias com 

órgãos públicos, instituições de ensino e organizações sociais. 

 

• Executar Ações Integradas Relativas à Habitação, para que o direito à 

moradia seja acompanhado do direito à escola para as crianças, à prática de 

esporte e lazer, do acesso à Unidade Básica de Saúde próxima às 

residências e aos demais serviços, como transporte coletivo e Correios. 

 

• Reformar, revitalizar os Centros Comunitários dos Bairros, para que sejam 

espaços adequados às iniciativas da comunidade, bem como para projetos de 

seu interesse. 

 

• Implementar o Programa de Locação Social, para atender às famílias em 

situações emergenciais, tais como em caso de enchentes, incêndios, 

desabamentos e também de violência doméstica.  
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• Ampliar as atividades do Restaurante Popular, buscando parcerias com 

entidades e voluntariado para atender todos os dias da semana, e 

implantar o “Bom Prato”, programa de segurança alimentar do Governo 

do Estado de São Paulo. 

 

• Apoiar e implantar projetos para a erradicação da prostituição infantil. 

 

• Apoiar e implantar projetos para a erradicação do trabalho infantil. 

 

• Dotar o Conselho Tutelar existente, da infraestrutura necessária ao seu 

funcionamento, destinando-lhe os recursos necessários ao atendimento de 

crianças e adolescentes conforme o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente e analisar, com conselheiros e autoridades desta área, a 

viabilidade do Segundo Conselho Tutelar. 

 

• Executar projetos de inclusão das pessoas com deficiência, que serão 

desenvolvidos de forma integrada com as diversas Secretarias Municipais, tais 

como Educação, Saúde, Planejamento, Esportes e Lazer e Mobilidade Urbana. 

 

• Atender as ações assistenciais de caráter emergencial e desenvolver 

programas de prestação de serviços assistenciais (roupas, 

medicamentos, alimentos, aparelhos de órtese e prótese e outros) em 

conjunto com as Secretarias e os organismos e associações da sociedade 

civil e com o Fundo Social de Solidariedade.. 

 

• Garantir o atendimento da Casa de Passagem e das Casas Abrigo 

Masculina e Feminina, conforme as diretrizes legais e prioridades estabelecidas 

pelo Ministério Público e Juízo da Infância e Juventude da Comarca. 

 

• Destinar os recursos necessários, estabelecendo parcerias e buscando a 

participação do Governo do Estado e do Governo Federal, bem como da 

comunidade, para o regular funcionamento das entidades que 

desenvolvem atividades de proteção social básica e especial, 
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considerando-as como parceiras do Município na execução de políticas 

públicas de assistência social. 

 

• Implementar e fortalecer ações para que o Restaurante Popular e as 

entidades assistenciais tenham acesso a alimentos saudáveis, viabilizando 

recursos humanos, transporte e infraestrutura para a plena execução dos 

programas de compra direta de alimentos da agricultura familiar e de 

assentamentos rurais (projetos como o Programa de Aquisição de Alimentos – 

PAA e o Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social – PPAIS) 

 

• Incluir o kit de higiene bucal nas cestas básicas fornecidas pelo município, 

seguindo sugestão do projeto Dentistas do Bem e dos profissionais da 

Odontologia Social e Preventiva. 
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EDUCAÇÃO 
 

 

A Educação é um dos alicerces da administração municipal, por ser a área 

que cuidará da formação de nossas crianças e, por isso, a responsável por 

possibilitar a descoberta de aptidões, de perspectivas de vida, além de efetiva 

inclusão social. 

Temos pleno conhecimento da nossa responsabilidade em implementar 

ações que promovam o acesso e permanência na escola, bem como cidadania, 

igualdade, dignidade e cultura de paz.  

  

 

NOSSAS PROPOSTAS 

 

• ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES  

  

� Elaboração de diagnóstico da atual situação da Educação em nosso 

município, avaliando (em caráter de urgência) as necessidades com 

relação a número de vagas, estrutura física (prédios e equipamentos 

escolares) e recursos humanos; 

 

� Ampliação da rede física, construindo ou ampliando unidades escolares, 

conforme demanda de cada bairro, incluindo os assentamentos rurais, 

evitando o ocorrido no CH Porto Real e CH Atlântico I e II, e CH Águas 

Claras, cujos alunos precisam se deslocar por grandes distâncias para 

chegar à escola. 

 

� Garantir, com uma equipe de profissionais, o pronto atendimento às 

unidades escolares, no que diz respeito à manutenção geral, tais como 

reparos, pequenas adaptações, consertos elétricos, hidráulicos, etc. 

 

� Instalar aparelhos de ar condicionado em todas as unidades escolares. 
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• VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

� Interlocução com grupos representativos, formados por servidores de 

todos os setores da Educação, bem como dos Conselhos de Educação e 

do FUNDEB, com a finalidade de colaborar na elaboração do 

Planejamento Orçamentário Anual, garantindo-lhes a participação em 

toda a execução orçamentária, na definição de quais serão as obras e 

ações prioritárias, promovendo a total participação e transparência na 

aplicação de todos os recursos da Educação. 

 

� Garantir a participação de professores, diretores, coordenadores e demais 

profissionais da Educação no processo de compra dos materiais 

escolares e demais equipamentos para a rede municipal de ensino; 

 

� Cumprir as normas constantes do Plano de Carreira e viabilizar as 

alterações propostas pelos profissionais da Educação, inclusive quanto a 

cargos, funções e exigências para o provimento. 

 

� Possibilitar o aperfeiçoamento dos profissionais, condição 

indispensável à evolução da Educação Municipal.  

 

� Apoiar, incentivar e propiciar o envolvimento de outras Secretarias ou 

órgãos específicos, bem como parcerias governamentais e da sociedade 

civil, para o desenvolvimento de projetos relativos à Educação Ambiental e 

Segurança no Trânsito. 

  

 

• ASPECTOS QUALITATIVOS DA EDUCAÇÃO  

  

� Implementar ações da Equipe Multidisciplinar, integrada à rede de 

Saúde, para diagnosticar, monitorar e dar assistência a tudo que diga 

respeito às condições de aprendizagem, promovendo a inclusão dos 

alunos com qualquer tipo de deficiência, com transtornos globais de 
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desenvolvimento ou qualquer outro tipo de transtorno ou déficit que 

possam comprometer a aprendizagem. 

 

� Fornecer uniforme completo e material escolar, sempre de acordo com 

as necessidades das diferentes faixas etárias dos alunos, obedecendo 

listas elaboradas com a participação dos profissionais das escolas 

municipais. 

 

� Garantir os materiais pedagógicos, para a sala de recursos 

multifuncionais, além da compra de equipamentos e materiais específicos 

para a Educação Especial. 

 

 

 

SÃO TAMBÉM NOSSAS PROPOSTAS 

 

• Garantir condições para o pleno funcionamento dos CEMFICA (Centros 

Municipais de Formação da Criança e do Adolescente), avaliando a criação 

de novas unidades e os cursos oferecidos.  

 

• Respeitar a autonomia dos Conselhos de Alimentação, da Educação e do 

FUNDEB; 

 

• Atender às necessidades da Educação Especial e da Educação de 

Jovens e Adultos, com respeito aos educandos, familiares, entidades e 

comunidade envolvida.  

 

• Fazer gestões, junto à Secretaria de Estado da Educação, para implantar 

unidade do CEEJA - Centro Estadual da Educação de Jovens e Adultos, que 

tem modelo diferenciado, por oferecer carga horária flexível e dar 

oportunidade a alunos com mais de 18 anos que querem voltar à sala de aula. 

 

• Atender às necessidades da Educação apresentadas pelas comunidades 

dos assentamentos rurais do Município (Assentamentos Araçá, Chico 
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Mendes e Hugo Herédia), especialmente quanto à infraestrutura das escolas, 

manutenção permanente das estradas e transporte de alunos, que exige 

adequação de horários em respeito às crianças e adolescentes. 

 

• Atuar junto à Secretaria de Estado da Educação para a implantação de 

Escola de Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e Ensino Médio para 

atender aos alunos dos assentamentos rurais. 

 

• Manter abertas, Escolas Municipais de Educação Infantil (polos 

estrategicamente escolhidos pela comunidade e Secretaria), nos feriados e 

férias para atender às crianças cujas mães trabalham, planejando este 

funcionamento com toda a rede escolar e parcerias. 

 

• Propiciar a continuidade das ações do PROERD - Programa Educacional de 

Resistência às Drogas - e implantar na rede municipal o Projeto “Prevenção 

também se Ensina”, na forma que vem sendo executado na rede estadual, 

capacitando educadores para assessorar, acompanhar e avaliar ações 

preventivas no âmbito da comunidade escolar, com oficinas pedagógicas, 

materiais didáticos, utilização de espaços comunitários para discussão e 

reflexão sobre temas ligados ao projeto, envolvendo equipes e unidades de 

saúde, associações comunitárias e outras entidades que desenvolvam ações 

de prevenção ao uso de drogas. 

 

• Garantir transporte escolar de qualidade, mantendo parceria com o 

Governo do Estado de São Paulo para a contratação de monitores que 

acompanharão alunos com idade inferior a 12 anos e com necessidades 

educacionais especiais que apresentem dificuldade de locomoção.  

 

• Fornecer merenda escolar conforme orientação de nutricionistas, 

implantando cardápio discutido com os demais profissionais da Educação, 

possibilitando a participação dos produtores agrícolas, de verduras, frutas e 

outros produtos de nossa região. Avaliar, com os profissionais de nutrição 

escolar, a inclusão de novos produtos na merenda escolar, tomando como 

base as iniciativas comprovadamente válidas de outros municípios. 
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Disponibilizar o cardápio para fiscalização de conselhos e pais de alunos, 

com ampla transparência. 

 

• Dar plena execução aos programas federais e estaduais que repassam 

recursos destinados à alimentação escolar, exigindo a utilização de 30% 

dos valores repassados na compra de produtos da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações, bem como de 

assentamentos de reforma agrária.  

 

• Estabelecer parcerias e articular ações com grupos e associações que 

promovam a Cultura de Paz (Gestores da Paz e Educadores da Paz), 

visando a diminuição de conflitos, de violências e a solução de casos através 

de Técnicas de Mediação. 

 

• Implantar serviços de mediação nas unidades escolares, nos moldes 

desenvolvidos pelo Governo do Estado, com articulação dos profissionais da 

Educação, das famílias e da comunidade.  

 

• Regulamentar a verba QUESE (Quota Salário Educação) com critérios 

objetivos, orientação e apoio contábil, propiciando condições seguras à 

direção das escolas, quanto à forma de utilização deste recurso. 

 

• Garantir total transparência à Central de Vagas para as unidades escolares, 

adotando recursos tecnológicos que garantam o conhecimento pelas pessoas 

interessadas.  

 

• Informatização do controle de estoque no Almoxarifado com possibilidade 

de acesso pela direção das unidades escolares. 

 

• Disponibilizar veículo apropriado e servidores para o transporte e 

entrega de materiais didáticos, limpeza, etc., a serem distribuídos para as 

escolas municipais. 
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SAÚDE 
 

 

 

Nosso governo mostrará, com providências e atitudes concretas de curto, 

médio e longo prazo, que considera a Saúde, efetivamente, como direito de 

todos os cidadãos e dever do Poder Público. Sabemos que há competências e 

responsabilidades diferentes para o Governo Federal, o Governo Estadual e 

Município, mas como é no Município que as pessoas moram e é aqui que elas 

precisam da atenção à saúde, além de cumprir com nossas obrigações, teremos 

diálogo respeitoso, firme e permanente com todos os órgãos federais e estaduais, 

na busca de soluções baseadas nas necessidades da população. 

Na área da Saúde, nossas ações terão três eixos fundamentais: prevenção, 

resolutividade e humanização (ação, efeito e forma). 

 

 

NOSSAS PROPOSTAS 

 

• Adotar as medidas necessárias para o pleno funcionamento das Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs) existentes, implementando ou ampliando as 

mesmas de acordo com a vulnerabilidade social e demografia, retomando o 

Horário do Trabalhador (horário noturno). 

 

• Adotar as medidas necessárias para o pleno funcionamento de Unidades de 

Pronto Atendimento – UPAs no Município, PA (pronto atendimento - “pronto 

socorro”) e outros equipamentos de saúde (Centros de Apoio Psicossocial - 

CAPs, Hospital da Mulher, etc). 

 

• Otimizar a rede de urgência e emergência, através de sistema regulatório 

imediato, com independência para encaminhar os casos que necessitem 

de maiores recursos tecnológicos para a Santa Casa. Deste modo, 

organizar o sistema e otimizar os recursos, aumentando a resolutividade.  
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• Fornecer medicamentos nas unidades de pronto-atendimento municipal, 

facilitando o acesso da população aos tratamentos propostos, inclusive 

nos finais de semana e feriados.  

 

• Ampliar e modernizar a frota de veículos da Saúde, garantindo transporte 

de pacientes para hospitais, serviços de saúde municipais ou em outras 

cidades. Tratar o transporte de saúde com responsabilidade e humanização. 

 

• Fortalecer as Equipes de Saúde da Família e os NASF (Núcleos de Apoio 

à Saúde da Família), priorizando recursos matérias e redimensionamento das 

equipes, para maior resolutividade. 

 

• Garantir o acesso ao atendimento dos moradores da zona rural pelas 

Equipes de Saúde da Família.  

 

• Ações preventivas de saúde bucal em parcerias com a UNESP-Odontologia. 

 

• Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal, inclusive com equipes rurais. 

 

• Garantir o pleno funcionamento do CEO – Centro de Especialidades 

Odontológicas. 

 

• Garantir o atendimento odontológico às pessoas com deficiência, apoiando 

projetos desenvolvidos pelo CAOE – Centro de Atendimento Odontológico ao 

Excepcional (centrinho da UNESP). 

 

• Implantar projetos de atendimento hospitalar, a exemplo do Sorria Mais São 

Paulo. 

 

• Implantar Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) “Melhor em Casa”, a 

fim de aumentar o acesso à saúde para os que não consigam se locomover 

até as UBSs (Unidades Básicas de Saúde). 
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• Desenvolver ações para a prevenção de doenças, promoção de saúde e 

reabilitação, com ênfase especial às condições clínicas que afetam os 

idosos, inclusive com atendimento de fisioterapeutas, nutricionistas, 

farmacêuticos, assistente social, terapeuta ocupacional e psicólogo. 

 

• Implantar e fortalecer programas de prevenção à gravidez indesejada, 

principalmente, voltados aos adolescentes.  

 

• Pactuar, junto ao Governo Estadual, a implantação do AME Cirúrgico. 

 

• Organizar a Rede de Atenção à Saúde Mental, integrando Ambulatório de 

Saúde Mental e CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) à Rede de Atenção à 

Saúde, como Atenção Básica, AME, NGA, “Postão” e Santa Casa. 

Implantar/implementar o CAPS III e o CAPS Infantil. 

 

• Estimular a reinserção social de pacientes psiquiátricos, reduzindo a 

estigmatização histórica de pessoas acometidas por transtornos mentais, com 

parcerias junto a institutos, universidades e órgãos especializados. 

 

• Atender as exigências legais e dos órgãos técnicos para a continuidade e o 

correto funcionamento do Hospital da Mulher, ampliando sua área de 

abrangência e agregando novos serviços, como pequenas cirurgias e outros 

indicados por equipe técnica. 

 

• Implementar ações para que o Hospital da Mulher seja credenciado como 

Amigo da Criança, com selo de qualidade em atendimento. 

 

• Instituir controle técnico e social da qualidade e indicadores técnicos do 

Hospital da Mulher, definindo metas para a redução da mortalidade infantil e 

materna, de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde 

(OMS). 

 

• Garantir consórcios e pactuações regionais para atendimento da demanda 

reprimida de setores específicos da saúde (Oftalmologia, Ortopedia, Cirurgias 
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Eletivas), desta forma a reduzir a discrepância existente entre a falta de 

estrutura física e de recursos humanos e a demanda populacional. 

 

• Desenvolver ações preventivas transdisciplinares, lideradas pela Saúde, 

Educação e Assistência Social, focando doenças infectocontagiosas e 

doenças crônicas não transmissíveis. 

 

• Respeitar a autonomia e manter interlocução permanente com o Conselho 

Municipal de Saúde (COMUS) e Conselhos Gestores (representantes dos 

bairros eleitos pelos moradores). 

 

• Desenvolver Programa Municipal de Humanização da Saúde, de acordo 

com o plano Nacional de Humanização – HumanizaSUS, envolvendo 

servidores e a população. Consideramos de fundamental importância que os 

trabalhadores da saúde sintam-se bem para realizar sua vocação e prover aos 

pacientes o conforto necessário em momentos de vulnerabilidade. Implantar 

mecanismos de avaliação do atendimento visando ao aperfeiçoamento. 

 

• Definir protocolos e diretrizes com prioridades na avaliação e diagnósticos 

biopsicossociais, no acompanhamento das famílias de risco, e fortalecer a 

integração da Rede de Atenção à Saúde, Rede de Educação e de 

Assistência Social. 

 

• Estabelecer diálogo permanente entre os atores responsáveis pela rede 

de saúde, definindo no COAPES (Contrato Organizativo de Ação Pública de 

Ensino e Saúde) o formato de unir as instituições de saúde, associações 

conveniadas e universidades. 

 

• Fomentar a interlocução permanente entre a Secretaria Municipal de Saúde 

– SMS com a Regional de Saúde – DRSII. 

 

• Implantar o Programa “Rede Cegonha” e viabilizar o Projeto “Mãe Canguru”.  
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• Intensificar os serviços de Ortopedia e Fisioterapia, seja em serviço 

especializado ou em matriciamento, a fim de proporcionar melhores 

atendimentos a população de Araçatuba. 

 

• Realizar ações contínuas de combate à dengue, leishmaniose, zikavírus, 

chikungunya e outros arbovírus, promovendo e fiscalizando a limpeza de 

toda a cidade. Reconhecer a primordial importância do sistema de vigilância 

epidemiológica e sanitária, investindo recursos, principalmente, na prevenção 

das doenças infectocontagiosas. 

 

• Desenvolver programas de castração de cães e gatos para evitar a 

reprodução indiscriminada, podendo firmar parceiras com a Faculdade de 

Medicina Veterinária e com as ONGs de Proteção aos Animais.  

 

• Ampliar e aprimorar os serviços do Centro de Zoonoses, observando o as 

regras de biossegurança. 

 

• Apoiar serviço de Equoterapia, associando às instituições que trabalham 

com reabilitação ou pacientes com quadros neurológicos e se beneficiariam 

dessa modalidade terapêutica. 
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CULTURA 
 

 

 

Entre os nossos compromissos com a Cultura, destacamos que a 

entendemos como um direito social, instrumento de inclusão e de cidadania. Por 

isto, vamos desenvolver ações que garantam o acesso e a participação da 

comunidade nas diversas formas de expressão cultural. 

Vamos preservar a memória histórica, arquitetônica, arqueológica e cultural 

de Araçatuba, recuperando próprios municipais já tombados pelo Município e 

garantindo a preservação daqueles que forem tombados.  

Respeitar o trabalho e o pensamento da sociedade civil e, principalmente, dos 

agentes culturais que participaram do debate e da redação das leis e projetos 

culturais existentes em nosso Município é nosso compromisso. 

Teremos ações concretas de respeito aos que construíram a história do nosso 

Município e deixaram e deixam suas marcas nas mais diversas manifestações culturais. 

Salientamos, ainda, que vamos respeitar o protagonismo das pessoas, 

entidades, associações, igrejas, sindicatos, escolas, grupos e organizações diversas 

que realizam atividades culturais, colaborando no que for dever do Poder Público, 

mas não colocando “chapa branca”, “rótulo da Prefeitura” naquilo que é fruto da 

criatividade, do esforço e da produção intelectual da comunidade. 

Firmamos aqui, nosso compromisso de desenvolver, com a participação 

da comunidade e com as parcerias necessárias, os projetos e ações previstos no  

Plano Municipal de Cultura. 

 

 

NOSSAS PROPOSTAS 

 

• Garantir o pleno funcionamento do Sistema Municipal de Cultura de 

Araçatuba, que compreende a Secretaria Municipal de Cultura, o Conselho 

Municipal de Políticas Culturais e o Fundo Municipal de Apoio à Cultura. 

 

• Viabilizar, implementar e realizar as ações previstas no Plano Municipal 

de Cultura. 
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• Rever a legislação aprovada, buscando garantir os textos originais, 

respeitando o trabalho e o pensamento da sociedade civil e, principalmente, 

dos agentes culturais que participaram do debate e da redação das leis. 

 

• Promover, apoiar e fortalecer a participação democrática dos vários segmentos 

da sociedade que integram a ação cultural no Município de Araçatuba. 

 

• Apoiar e incentivar a valorização e a difusão das diversas manifestações 

culturais de nossa cidade. 

 

• Estimular a democratização e a descentralização das atividades de produção 

e difusão culturais no Município. 

 

• Promover a organização de acervo fonográfico e fotográfico da história de 

Araçatuba, valorizando os profissionais responsáveis por estes registros e 

utilizando adequados recursos tecnológicos para arquivamento. 

 

• Verificar, de forma conclusiva, quais são os problemas estruturais do Centro 

Cultural Ferroviário e buscar recursos públicos e privados para a sua 

reforma, revitalização e preservação, de modo a atender as 

necessidades culturais de  nosso município. 

 

• Promover ações para que Araçatuba se fortaleça e seja conhecida como 

Centro Cultural Regional, garantindo acesso a toda população. 

 

• Promover a participação da iniciativa privada em projetos culturais, 

através de incentivos fiscais previstos em lei, com ampla divulgação junto aos 

empresários locais. 

 

• Promover a diversificação das fontes de financiamento e a descentralização 

de públicos para a cultura, através da implantação e efetivo funcionamento do 

Fundo Municipal de Apoio à Cultura e do Incentivo Municipal à Cultura, 

independente do orçamento da Secretaria Municipal de Cultura. 
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• Desenvolver projetos para que a população de Araçatuba e região visite, e 

participe das atividades dos Museus de nosso município, colaborando com 

sugestões, projetos, doações ou cessões de objetos, documentos históricos e 

obras de arte. 

 

• Garantir o Carnaval como Festa Popular, através de diálogo com 

representantes da comunidade e de apoio à Associação das Escolas de 

Samba de Araçatuba. 

 

• Viabilizar transporte público para possibilitar que moradores de bairros 

distantes tenham acesso às atividades culturais. 

 

• Reformar e modernizar o prédio da Biblioteca Municipal “Rubens do 

Amaral”, solucionando impasses jurídicos, garantindo acessibilidade e 

adequadas condições para leitura e pesquisa, conforme previsto na Lei 

Orgânica Municipal e legislação federal.  

 

• Apoiar a continuidade e expansão das atividades do Projeto Guri, 

iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que é considerada um dos 

maiores programas socioculturais do país e funciona como a base da 

formação musical. 

 

• Restaurar a “Casa de Cultura Adelino Brandão”, patrimônio histórico e cultural do 

Município de Araçatuba, instalando em suas salas projetos e oficinas culturais. 

 

• Ampliar as relações com a Secretaria de Cultura do Estado do São Paulo, 

bem como com o Ministério de Cultura e com o SESC – Serviço Social do 

Comércio, Polo avançado de Araçatuba, visando à potencialização de ações, 

celebração de convênios e parcerias. 

 

• Propor ao Conselho Municipal de Políticas Culturais, projetos inovadores 

como: 
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� Projeto “Espaço Aberto de Circo”: oficinas de técnicas circenses tais 

como malabarismo e equilibrismo e outras formas de expressão desta 

cultura; 

 

� Projeto “Rodas de Leitura”: espaço onde se possa ler ou reler livros com 

a utilização de tecnologias modernas, incluindo biblioteca virtual. 

Possibilitando compartilhar impressões, refletir sobre si mesmo e exercitar 

a comunicação. O objetivo é formar um grupo de leitores capazes de 

discutir o conteúdo de um texto e aprimorar o senso crítico e a 

interpretação no exercício da leitura com possibilidades de outras formas 

de expressão artística a partir do conteúdo: pinturas, teatros, danças, 

músicas, etc.. 

 

� Projeto “O Livro Vai Ao Seu Encontro”: irá disponibilizar livros em 

várias salas públicas de leitura (restaurante popular, UBSs, etc.). 

 

• Implementar ações que garantam a intrersetorialiade da Cultura, por 

exemplo:  

� Cultura e Segurança: desenvolver ações do Manifesto 2000, para 

implementar iniciativas voltadas à Cultura de Paz. 

� Cultura e Ação Social: desenvolver projetos culturais junto aos CRAS, 

CREAS e Centro de Referência da Mulher. 

� Cultura e Saúde - desenvolver projetos culturais junto à Rede de Saúde 

Mental que inclui aos CAPs - Centros de Apoio Psicossocial.  

 

• Implementar programas e ações que utilizem instrumentos que abram espaço 

para a plena cidadania garantindo apoio as manifestações culturais das 

diversas etnias. 

 

• Integrar nos projetos culturais, idosos e pessoas com deficiência, inclusive 

com presença de intérpretes de libras e áudio-descritores nas 

apresentações. 
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• Promover a inclusão dos projetos Araçatuba nas redes culturais 

mundiais, estabelecendo convênios de cooperação e intercâmbio cultural 

com cidades do Brasil e de outros países, assegurando a realização de 

projetos e ações que sejam referência na produção cultural em âmbito 

nacional e internacional. 

 

• Apoiar as iniciativas de artes cênicas, especialmente o já consagrado 

FESTARA – Festival de Teatro de Araçatuba. 

 

• A Orquestra Municipal de Sopros e a Fanfarra Municipal (FAMA). terão nosso 

apoio efetivo. Faremos parcerias  e iremos incentivar a iniciativia privada a 

colaborar de acordo com os incentivos fiscais que a legislação prevê. 

 

• Dar maior visibilidade às iniciativas culturais de Associações e entidades de 

nosso município, como Nipo, Brasil Soka Gakai e outras. 

 

• Colaborar com as entidades que agregam os profissionais do artesanato, de 

forma a promover a produção, divulgação e comercialização dos produtos. A 

criação da Casa do Artesão, por iniciativa da Associação Comercial e 

Industrial de Araçatuba (ACIA) foi um grande passo e no nosso governo 

vamos complementar este apoio.  

 

• Incentivar o gênero música de raiz que é admirado por grande parte da 

população. Sabemos que há exibição e produção deste gênero musical, com 

grandes violeiros ainda em atividade, e um rico acervo de Tião Carreiro à 

espera da instalação do Museu Tião Carreiro, além dos grupos de Folias de 

Reis, de dança da catira. 

 

• Apoiar de forma oficial, de maneira direta ou através de parcerias, 

convênios, ou incentivos fiscais, o Ponto do Peão, no Recinto de Exposições 

Clibas de Almeida Prado, como forma de resgatar a tradição das comitivas – 

que ainda se mostram bastante atentas à tradição especialmente à época da 

Exposição Agropecuária. 
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ESPORTE 
 

 

 

O esporte é garantido pela Constituição Federal como direito de todos e, 

como sabemos, enquanto para os adultos significa qualidade de vida, para 

crianças, adolescentes e jovens, o Esporte está diretamente ligado à cidadania. 

As ações de esporte serão planejadas e executadas de forma integrada com 

as demais áreas da administração, especialmente com a saúde, educação e 

assistência social. 

Haverá também a integração com os projetos do Governo do Estado, do 

Governo Federal e da iniciativa privada. 

 

 

PRINCIPAIS PROPOSTAS 

 

• Reformar e construir novas praças de esportes. As praças esportivas 

(como os “campinhos” de futebol) dos bairros serão recuperadas com 

estrutura adequada. 

 

• Incentivar, apoiar e fortalecer a formação esportiva, através das escolas 

de base e implantando novas escolinhas de esportes para que as crianças 

iniciem essa prática. 

 

• Descentralizar as diversas modalidades esportivas, que acontecerão nos 

bairros. 

 

• Implantar Núcleos Esportivos em diferentes regiões da cidade, integrando 

escolas municipais, estaduais e comunidade, inclusive com melhor utilização 

das quadras esportivas. 

 

• Incentivar as diversas modalidades esportivas que já são praticadas em 

Araçatuba, entre elas Atletismo, Ciclismo, Bocha, esportes derivados das 

Artes Marciais, lutas diversas (Judô, Karatê, etc), de identidade cultural (como 

a Capoeira), intelectivos (como o xadrez), de expressão corporal (como a 
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Ginástica Rítmica), sem exclusão de quaisquer outras expressões esportivas 

de interesse de nossa comunidade. 

 

• Fortalecer programas voltados ao esporte para a Terceira Idade; 

 

• Incentivar e possibilitar a prática desportiva para Pessoas com Deficiências. 

 

• Desenvolver ações planejadas para a participação de Araçatuba em 

eventos esportivos, como Jogos Abertos, Regionais, campeonatos 

intermunicipais e outros. Propiciando condições para a participação das 

equipes da cidade e enaltecendo os nossos valores esportivos. 

 

• Garantir espaço e condições para a prática de skate e outras 

modalidades esportivas dos jovens, como o “Parkour”, com área que 

atenda as necessidades de alongamento e aquecimento antes do treino. 

 

• Criar e incentivar projetos nos moldes do programa Adote um Atleta, 

com objetivo de identificar talentos e formar e aperfeiçoar nossos esportistas.  

 

• Destinar recurso para a capacitação permanente de técnicos, 

possibilitando a participação em cursos, seminários e eventos de 

aperfeiçoamento. 

 

• Dotar a Secretaria de Esporte de condições para o atendimento 

completo aos atletas, com fisioterapia, além da articulação com os demais 

profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

• Aperfeiçoar a gestão administrativa, inclusive para a aquisição e recepção 

do material esportivo. 

 

• Fortalecer parcerias com órgãos do Sistema S (SESI, SEST-SENAT e 

outros), e com instituições de ensino visando à potencialização de ações. 
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• Fortalecer as várias iniciativas esportivas da comunidade, de 

associações, de sindicatos, do comércio e da indústria, cumprindo o que for 

dever do Poder Público, bem como buscando recursos e meios legais para 

complementar ações, especialmente nos projetos destinados à criança, 

adolescente, juventude, terceira idade e pessoas com deficiência; 

 

• Valorizar atletas das categorias estudantil, juniores, nacional e internacional, 

visando a inclusão em programas e projetos no programa do Governo do 

Estado de São Paulo e do Governo Federal, destinados aos praticantes do 

desporto escolar e de rendimento em modalidades Olímpicas e 

Paraolímpicas, individuais e coletivas. 

 

• Implementar parceria com projetos de iniciativa do Governo Estadual 

(como Bolsa Talento Esportivo, Esporte Social e outros)  e do Governo 

Federal (como “Luta pela Cidadania” e outros). 

 

• Oferecer na Secretaria de Esportes as informações e orientações 

necessárias para que organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, 

possam ter acesso a programas e projetos estaduais (como a Lei Paulista de 

Incentivo ao Esporte) e participar de chamamentos públicos ou seleções para 

execução de projetos. 
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SEGURANÇA 
 

 

 

A segurança pública é dever do Poder Público, direito e responsabilidade 

de todos. 

Há atribuições que são de competência de órgãos federais e estaduais, mas, 

considerando que a segurança deve ser garantida como um direito da população, 

nosso governo irá atuar com eficiência naquilo que for obrigação do Município e 

estabelecerá diálogo, parcerias, convênios e colaboração com os Governos 

Estadual e Federal, visando uma atuação inteligente e integrada. 

É preciso, porém, atuar nas causas da violência e de tudo o que gera 

insegurança à comunidade. Por isso, vamos implantar e fortalecer ações que 

tenham como foco, a prevenção. 

Adotaremos as propostas decorrentes de importante estudo que nos foi 

apresentado por autoridades desta área, desenvolvendo ações a partir destes três 

eixos fundamentais: 

� Identificação e redução dos fatores que causam criminalidade;  

� Urbanização;  

� Gestão pública integrada e com foco na prevenção;  

 

 

NOSSAS PROPOSTAS 

 

• Integração entre polícias e órgãos de segurança, implantando um Plano 

Municipal de Segurança Integrada, baseado em três eixos: informação 

compartilhada, planejamento conjunto e atuação integrada. 

 

• Valorização da Guarda Municipal, com revisão das leis para assegurar direitos e 

plano de carreira com efetiva participação dos guardas municipais, capacitação 

permanente, garantia de estrutura e equipamentos adequados. 

 

• Utilizar tecnologia e recursos humanos, intensificando as rondas noturnas, 

protegendo o patrimônio público, inclusive os equipamentos das escolas e 
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das Unidades Básicas de Saúde, não repassando esta responsabilidade a 

outros servidores que já têm suas atribuições específicas. 

 

• Incentivar o Conselho Municipal de Segurança, divulgando suas ações e 

implantando as propostas aprovadas, inclusive realizando reuniões periódicas, 

com representantes de todos os conselhos que, direta ou indiretamente, atuem 

em questões ligadas à violência em suas múltiplas formas, seja na área urbana 

ou rural, e que irão colaborar no diagnóstico, implantação, monitoramento, 

avaliação e possíveis correções das políticas de Segurança. 

 

• Promover ações integradas de prevenção à violência, inclusive no Trânsito, 

envolvendo diversas Secretarias, órgãos e associações de utilidade pública. 

 

• Promover o planejamento integrado relativo a trânsito, iluminação pública, 

Educação, Saúde, esportes, assistência Social e outras áreas. 

 

• Estabelecer e/ou fortalecer convênios e parcerias com projetos na 

prevenção do uso de drogas. 

 

• Fortalecer a Defesa Civil, com agentes ambientais capacitados para atuar 

preventiva e emergencialmente em situações de calamidade pública, visando 

minimizar ao máximo as consequências para a população.  

 

• Implantar programas de segurança, recuperando espaços públicos, áreas 

degradadas, revitalizando bairros e aumentando a proteção e a qualidade de 

vida da comunidade.  

 

• Fiscalizar a implantação e o respeito às leis de organização urbana, que 

determinam a ocupação ordenada dos espaços, as construções, numeração 

nas casas, calçamento adequado, manutenção de árvores e jardins, cuidados 

e limpeza periódica de terrenos vazios ou baldios, etc. 

 

• Instalar e implementar a iluminação pública do município, prioritariamente 

nas áreas de maior incidência criminal e nos bairros mais afastados. 
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• Implementar medidas na sinalização viária, para melhorar as condições de 

circulação de veículos e pedestres, reduzir acidentes e o cometimento de 

infrações de trânsito. 

 

• Mapear, fiscalizar e controlar as áreas de vulnerabilidade social, a partir das 

informações disponibilizadas pelas polícias e Secretarias. 

 

• Destinar recursos para a capacitação dos gestores e participantes das 

comissões, conselhos e fóruns que atuem na área de segurança. 

 

• Estabelecer diálogo, valorizando a atuação das associações de vigilantes e 

outras com atuação na área de segurança, inclusive com os bombeiros civis. 

 

• Valorizar, apoiar e colaborar com as iniciativas da comunidade e dos 

órgãos públicos que buscam implantar ações preventivas, de mediação de 

conflitos e de cultura de paz, com experiências que já deram certo, como 

Gestores da Paz, Projeto Vem Pra Rede e Projeto Novo Amanhã. 

  

• Buscar maior participação e apoio das igrejas para a 

realização/coordenação de Projetos sociais que atendam os jovens, idosos e 

outros grupos mais vulneráveis, priorizando, em conjunto com a Prefeitura e 

as Polícias, as regiões ou bairros mais vulneráveis.  

 

• Implementar políticas públicas e medidas para combater todos os tipos 

de violência e intolerância 

 

• Implementar projetos e ações voltados à difusão da Cultura de Paz, em 

especial parcerias ou convênios para a formação de “Mediadores 

Comunitários” que auxiliem na resolução não judicial e nem violenta de 

conflitos, privilegiando lideranças e pessoas respeitadas por sua comunidade, 

com apoio e valorização de iniciativas como as desenvolvidas pelo CEJUSC - 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. 
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TURISMO 
 

 

 

Araçatuba é um dos municípios do Estado de São Paulo em condições de se 

transformar em importante estância turística. E não se pode esquecer que o Turismo 

é expressivo gerador de empregos e renda. Para cada três empregos gerados no 

mundo, um está na área de turismo. 

Para o aproveitamento integral das potencialidades de Araçatuba, e torná-la 

destino crescente de turistas de todo o mundo, é necessária a elaboração de um 

Plano de Desenvolvimento do Turismo que apresente um profundo levantamento 

dos nossos recursos, potencialidades, oportunidades e ordenamento. 

Este plano deve ser elaborado com a participação de todos os envolvidos no 

setor, que compreende atividades diversas e está diretamente ligado a outras áreas 

como Planejamento, trânsito, infraestrutura, segurança, Saúde, Cultura e Educação. 

 

 

NOSSAS PROPOSTAS 

 

• Implantar a sinalização turística, iniciando pela sinalização das ruas, 

praças, escolas, estabelecimentos de ensino e de saúde, e demais 

logradouros de interesse público, inclusive com placas indicativas que 

facilitem a sua localização.  

 

• Criação do Centro de Apoio Municipal ao Turismo (CAMTUR) envolvendo 

os cursos Turismo das instituições de ensino, rede hoteleira e taxistas. 

 

• Criar o Calendário Turístico da Cidade, divulgando a agenda cultural e 

pontos turísticos junto a hotéis, restaurantes, postos de combustíveis e os 

diversos meios de locomoção.  

 

• Realizar programas que estimulem a criação da cultura turística. 

 

• Incentivar a criação do Polo de Turismo Regional, desenvolvendo projetos 

de turismo regional, implantando o projeto Turismo do Conhecimento 
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Regional, estabelecendo intercâmbios e parcerias com municípios da região 

que já possuem importantes espaços, iniciativas e programas de interesse 

turístico, especialmente ligados à história e cultura do noroeste paulista. 

 

• Implantar o projeto Poty das Artes, executando ideias já elaboradas por 

artistas e pesquisadores de Araçatuba, valorizando sua criatividade e sua 

produção intelectual e transformando o bairro rural de Engenheiro Taveira 

(antigo bairro Potyguara) em ponto de encontro de interesse histórico-cultural  

e local de produção artesanal, com geração de trabalho e renda para a 

população local e das imediações, inclusive a dos assentamentos rurais. 

 

• Promover, em parceria com a iniciativa privada, eventos náuticos e de 

pesca. 

 

• Promover gestões para obter recursos dos governos Estadual e Federal de 

incentivo ao Turismo, dentro das regras e prioridades estabelecidas no Plano 

de Desenvolvimento do Turismo. 

 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Turismo. 

 

• Realizar parcerias para implementação local de projetos da Secretaria de 

Turismo do Governo do Estado de São Paulo, como, por exemplo, o Turismo 

do Saber, que visa proporcionar a crianças da rede pública de ensino a 

oportunidade de conhecer novos lugares dentro do Estado de São Paulo. 

 

• Implantar um novo e moderno Terminal Rodoviário. 


