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Hoje Rio Claro se destaca no cenário nacional, apontada em pesquisas como
uma das melhores cidades do Brasil para se morar, viver e trabalhar. Somos
mais de 200 mil habitantes e estamos localizados no coração econômico do
Estado de São Paulo.
Temos grandes desafios para desenvolver ainda mais Rio Claro!
Com visão de futuro apresentamos nossas propostas de governo.
Vamos fazer um governo com o olhar do cidadão. GOVERNO VOLTADO
PARA AS PESSOAS. Esta é uma de nossas principais propostas e para isso
iremos ouvir mais o cidadão, entender e dar a atenção necessária em todos os
setores de serviço.
Iremos descomplicar e desburocratizar o atendimento das solicitações feitas ao
poder público, teremos uma administração ágil, mais informatizada. A
população quer e vamos simplificar o que for possível, queremos melhorar a
relação das pessoas com a prefeitura. A nossa meta é ser um governo
atencioso, para isto vamos melhorar os serviços prestados pela Prefeitura, em
especial os da área da Saúde.
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Sabemos que a Segurança é outro grande desafio. Cabe ao Estado a sua
responsabilidade. Enquanto município, vamos trabalhar para melhorar o nosso
efetivo e o sistema inteligente de monitoramento através das câmeras; e
também viabilizaremos a troca do sistema de iluminação para a cidade ficar
mais clara e mais segura.
Outro objetivo será atrair novas empresas que ofereçam empregos de valor
agregado, que tragam bons salários. Queremos que nossos filhos cresçam,
estudem e vivam com orgulho em Rio Claro.
Temos propostas para uma cidade mais sustentável em todas as áreas, com
mais verde, mais acessibilidade, mais inclusão social e qualidade de vida.
Vamos também mobilizar toda a população de Rio Claro para pleitear junto ao
governo estadual a propriedade do Horto, ou seja, vamos criar na cidade o
movimento – O HORTO É NOSSO!
Rio Claro cidade INOVADORA:
Rio Claro sempre foi uma cidade inovadora. Fomos a segunda do Brasil a
implantar um sistema de iluminação pública elétrica, pioneira na Abolição da
Escravatura, na Ferrovia com o Navarro de Andrade - Horto Florestal; o
Constituinte Ulysses Guimarães – o Senhor Diretas; e Dr. Gurgel com o carro
elétrico. Agora, mais um avanço: a cidade está finalizando um sistema de
quase 100% de esgoto tratado. Poucas cidades do Brasil atingiram este índice.
Temos 100% de abastecimento de água, de coleta de esgoto, de energia,
escolas, praças e serviços nas mais diversas áreas.
Para elevar ainda mais a nossa capacidade de crescimento teremos a
Faculdade de Medicina, que está chegando; o Aeroporto Regional, que já tem
os projetos prontos e aprovados, está em fase de Licenciamento Ambiental
para o início das obras; e a mudança das Oficinas Ferroviárias para
implantação da Avenida Paulista, o que mudará todo o sistema viário e
possibilitará a Rio Claro ter amplas avenidas e mais mobilidade.
Cidade FAMÍLIA
Entendemos que a família é a base para construção de uma cidade mais justa,
equilibrada e fraterna e neste sentido propomos atividades que fortaleçam as
relações entre as pessoas, integração entre as famílias e a valorização das
tradições.
Governo que respeita as DIFERENÇAS
Hoje este assunto é uma das pautas no mundo, assim como está presente em
nossa cidade. Vamos organizar palestras, encontros e debates envolvendo
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diversos setores da sociedade para entender, aceitar e conviver com as
diferenças.

Rio Claro MAIS SAUDÁVEL
Vamos ampliar e fortalecer a “Atenção Básica”, que é a porta de entrada do
sistema de saúde. Nossa meta é a prevenção às doenças.
O importante é a consulta de qualidade, que possibilite um diagnóstico
minucioso do paciente a fim de que não haja necessidade do prolongamento
do atendimento na rede, desafogando a emergência e os hospitais.
A área de saúde exige enormes desafios e demandas, que devem ser
administrados com capacidade de gestão.
Propomos:
 Aumentar as equipes PSF - Programa Saúde da Família, garantindo a
ampliação do atendimento médico a toda família;


Viabilizar o Hospital-Dia na UPA do Cervezão para gerar internações,
leitos e cirurgias de pequeno e médio porte, desafogando os leitos
hospitalares no Hospital Geral (Santa Casa de Misericórdia);



Implantar a Rede Cegonha de apoio à mulher com efetivação de ações
de humanização do pré-parto, parto e puerpério;



Ampliar as ações de humanização no Pronto Socorro de Ginecologia
(parceria com a Santa Casa de Misericórdia). Incentivo às doulas
(assistentes de partos);



Implantar o sistema de Motolância no SAMU;



Ampliar e manter a qualificação do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – SAMU/192;



Manutenção das unidades de saúde para melhor atendimento das
pessoas;



Vamos fazer gestão junto ao governo do Estado para trazer o AME
cirúrgico e ampliar as cotas ambulatoriais;



Vamos agilizar ações para implantar a Faculdade de Medicina em Rio
Claro;



Fortalecer a Gestão Democrática e Participativa da Saúde através de
seus Conselhos;



Ampliar as parcerias intersetoriais para ações na prevenção às drogas
na adolescência e somar esforços com as instituições religiosas,
particulares e clubes, fortalecendo o Programa de Saúde Mental;
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Qualificar a RAPS - Rede de Atenção Psicossocial existente e a Rede
de Proteção Social com programas integrados ao CAPs AD – Álcool e
Drogas, CREAS e CRAS para atendimento aos dependentes de álcool e
drogas e suporte à família;



Aprimorar a informatização da rede de saúde possibilitando ampliar a
gestão dos medicamentos e o acompanhamento efetivo do paciente;



Vamos implantar um programa que valorize os servidores da saúde.

Rio Claro mais SEGURA
A população tem manifestado a necessidade de mais ações dos governos para
melhorar a segurança. Vamos cobrar aumento do efetivo e investimentos dos
governos estadual e federal e teremos o compromisso que cabe ao município.

Propomos:


Aumentar o número de viaturas e policias nas ruas, fazendo um policiamento
estratégico baseado em dados e inteligência da polícia;



Para melhorar significativamente a segurança no município, iremos
trocar o sistema de iluminação pública – LED;



Ampliar e efetivar o sistema de monitoramento de câmeras em toda a
cidade, bem como na área rural;



Centralizar e ampliar o monitoramento digital dos próprios públicos
municipais;



Incentivar a volta da Delegacia da Mulher.



Propor parcerias com a iniciativa privada objetivando interligar suas
câmeras ao sistema de monitoramento da Prefeitura;



Implementar o setor de inteligência da Secretaria de Segurança com
outras esferas de governos;



Implantar a Corregedoria da Guarda Civil Municipal;



Criar Câmara Técnica Intermunicipal para questões de segurança
pública, com integração das Guardas Civis Municipais da região;



Modernizar a Defesa Civil com o objetivo de desenvolver ações
preventivas a desastres ambientais. Estamos preocupados com as
mudanças climáticas;
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Buscar recursos financeiros do Sistema Nacional de Proteção e Defesa
Civil para as áreas de risco do município;



Implantar o Plano Diretor de Segurança do município fixando políticas
intersetoriais e ações preventivas de todos os órgãos de segurança com
Mapas Geográficos Digitais;



Criar Plano de Contingenciamento do Horto - Floresta Estadual “Navarro
de Andrade”.

Rio Claro com mais EDUCAÇÃO
A educação é fundamental e faz a diferença na vida das pessoas. Devemos
avançar ainda mais para garantir as oportunidades através da nossa rede de
ensino municipal.
Propomos:
 Ampliar a oferta de vagas na Rede Municipal de Ensino de 0 a 3 anos;


Ampliar a oferta de vagas em tempo integral para a faixa etária de 4 e 5
anos, através de convênios com o governo Federal e governo estadual
(Proinfância e Creche Escola);



Atender 100% da população de 4 e 5 anos em pelo menos um período
escolar;



Atender a permanência de 100% das crianças da Etapa I do Ensino
Fundamental (1º ao 5º ano) promovendo a conscientização às famílias
sobre a obrigatoriedade e importância do ensino;



Garantir a oferta do atendimento educacional especializado para o
atendimento a diversos tipos de deficiência;



Assegurar a educação bilíngüe para as crianças surdas (linguagem de
sinais);



Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com
escolarização básica (5ª. a 8ª. séries);



Criar um centro de Educação de Jovens e Adultos com turnos
diferenciados para atender trabalhadores;



Promover a formação continuada dos professores e professoras da
Rede Municipal de Ensino, visando sempre à melhoria da qualidade de
ensino;



Fortalecer as parcerias com Universidades/Faculdades públicas e
privadas, visando à realização de pesquisas e o aprimoramento
educacional;



Consolidar uma política de formação e valorização profissional que
atenda todos os profissionais da educação;
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Dar continuidade ao programa de educação ambiental para toda a Rede
Municipal de Ensino;



Estimular o ensino de Jogos Esportivos nos ambientes escolares bem
como Educação para o Trânsito, Ensino de Língua Estrangeira e
Educação Intergeracional;



Fortalecer a gestão pública na merenda escolar garantindo a segurança
alimentar e nutricional dos alunos;



Fortalecer a parceria com a agricultura familiar;



Oferecer Transporte Escolar de qualidade, favorecendo o acesso e a
permanência dos alunos na escola;



Articular programas da área da educação com as demais secretarias
municipais;



Ampliar e fortalecer a formação dos membros do Conselho Municipal da
Educação - COMERC, Conselho Gestor do FUNDEB - CACS FUNDEB,
Conselho de Alimentação Escolar - CAE e Conselhos Escolares;



Melhorar as condições de infraestrutura e segurança nos prédios das
unidades de ensino;



Construir a Cidade da Criança, voltada para atividades de recreação,
educação, cidadania, convivência, experiências lúdicas, interrelacionamentos com outras pessoas e idades. As crianças terão noções
de trânsito, segurança, horta, natureza, ética, respeito e cidadania.



Não privatizar a merenda escolar mantendo a qualidade através de
produtos naturais fornecidos diretamente pelos produtores rurais;

Rio Claro com mais MOBILIDADE
Vamos implementar ações para melhorar a qualidade da mobilidade dos
pedestres, ciclistas, motociclistas, transporte coletivo e veículos. Daremos
especial atenção para a acessibilidade das pessoas.
Propomos:
 Adotar as normas de acessibilidade como padrão para execução de
obras, reformas e manutenções dos prédios municipais;


Estimular a atuação da sociedade civil nas demandas das pessoas com
deficiência, permitindo sua participação no processo de revisão,
adequação e fiscalização do espaço público urbano;



Buscar verbas federais para ampliar investimentos em acessibilidade no
município;



Retirar e ou amenizar a profundidade das canaletas/valetas de
drenagem nos cruzamentos de ruas e avenidas;
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Integrar as políticas públicas de planejamento, transporte, trânsito,
desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico, urbanismo,
gestão do uso do solo e meio ambiente;



Desenvolver campanha para transformar o município de Rio Claro em
cidade acessível, motivando os moradores, os comerciantes, empresas,
condomínios e espaços públicos para que apliquem as regras de
acessibilidade;



Disponibilizar no site da Prefeitura Municipal informações técnicas para
orientar a população sobre as normas e leis de acessibilidade;



Ampliar e interligar o sistema cicloviário do Município;



Alargar as calçadas em volta do lago azul;



Alargar as calçadas em volta do aeroclube;



Implantar calçadas no canteiro central da Avenida Brasil, entre as
rotatórias das avenidas 50 e 80 para caminhada e mobilidade;



Implantar calçadas na Avenida Ulysses Guimarães para caminhada e
mobilidade;



Melhorar as calçadas no entorno do NAM para caminhada e mobilidade;



Identificar locais para implantar calçadas com objetivo de criar circuitos
de caminhadas e mobilidade;



Implantar o “Horto Bus” – ônibus gratuito de ida e volta entre o jardim
público e a área de estacionamento do horto aos sábados, domingos e
feriados tendo horários definidos e conscientização ambiental;



Implantar faixas elevadas em todas as entradas de escolas;



Incentivar o uso de bicicletas e ampliar o número de bicicletários;



Criar estacionamentos de motos e bicicletas próximos às esquinas
melhorando visibilidade nos cruzamentos;



Interligar as ciclofaixas para definir circuitos;



Elaborar estudo objetivando transformar o terminal de ônibus da Rua 1
(Estação) para pontos de parada;

Rio Claro mais SUSTENTÁVEL / MEIO AMBIENTE
Para garantir a qualidade de vida das pessoas, vamos implantar ações de
sustentabilidade de forma a envolver e conscientizar a população sobre a
preservação do meio ambiental em seus inúmeros aspectos. Queremos a
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cidade com mais árvores, mais parques, mais bicicletas nas ruas, mais
caminhadas e mais limpeza.
Propomos:
 Desenvolver projeto em conjunto com a sociedade para intensificar
ações de reflorestamento;


Realizar campanhas de conscientização para preservar e conservar as
nascentes do município;



Ampliar instalação de ecopontos para o descarte correto do lixo;



Viabilizar ampliação do aterro sanitário em área já adquirida pelo
município;



Viabilizar recursos junto ao governo federal para implantação do parque
do Jardim São Paulo (entre Avenidas Saburo Akamine e Tancredo
Neves). Com implantação de ciclovias, com brinquedos de madeira ao
estilo antigo, academia ao ar livre, calçadas para caminhadas,
iluminação, sinalização e bancos;



Criar a área destinada ao recolhimento de animais de médio e grande
porte;



Criar alternativas para a gestão do Aterro de Resíduos Sólido mais
sustentável economicamente;



Estruturar setor de licenciamento ambiental municipalizado;



Implantar usina de reaproveitamento dos resíduos da construção;



Viabilizar desocupação e recuperação das áreas verdes e APPs – Áreas
de Proteção Ambiental invadidas;



Revisar a iluminação de todas as praças e jardins para que fiquem bem
iluminadas e mais econômicas;



Revitalizar com paisagismo os locais históricos;



Reformar e dar manutenção continua nos canteiros centrais e praças;



Incentivar a população a plantar árvores nas calçadas. As árvores
devem ser de pequeno porte e que tenham flores;



Ampliar a varrição das vias públicas;



Ampliar o serviço de poda e manutenção da arborização urbana sempre
com orientação técnica;



Ampliar os serviços de manutenção nas áreas verdes visando melhor
qualidade para a população;



Revitalizar o parque lago azul.
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Ampliar ainda mais a conscientização da população sobre o descarte
correto do lixo.

Rio Claro mais SOCIAL
A assistência social é o caminho para um trabalho de excelência no
atendimento as famílias, contribuindo para a organização social e diminuindo
os fatores de vulnerabilidade.
Propomos:
 Implementar o Programa de entrega de cesta verde e fortalecer a
Segurança Alimentar e Nutricional;


Ampliar o Programa Capacitação para o Trabalho às pessoas em
situação de vulnerabilidade e risco social com prioridade aos jovens;



Implantar serviço de acolhimento para mulheres vítimas de violência;



Implantar serviço de acolhimento para as pessoas com deficiência,
egressos do acolhimento institucional (residência inclusiva);



Ampliar vagas nos serviços de convivência e acolhimento institucional
para idosos;



Ampliar e garantir o Recinto Feiral e os demais espaços de
comercialização do Programa de Economia Solidária;



Integrar as ações do Núcleo de Inclusão Produtiva com o Centro Público
de Qualificação Profissional e Digital;



Fortalecer ações intersetoriais e parcerias no acolhimento do morador
de rua;



Ampliar os cursos do Centro Público de Qualificação Profissional,
diversificando as áreas de capacitação e aumentando o número de
munícipes atendidos;



Fortalecer a rede sócio-assistencial do município integrando não apenas
as ações do Poder Público, mas também de toda a Sociedade Civil que
atua através de entidades e projetos sociais;



Dar assessoria às entidades assistenciais para a captação de recursos
através de projetos, eventos e campanhas;



Ampliar o atendimento dos munícipes que necessitam de aparelhos
auditivos;



Ampliar as políticas voltadas para a terceira idade;



Ampliar as atividades culturais, educativas e de lazer para a terceira
idade;
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Fomentar a criação de novos grupos;



Firmar parceria com Arquivo Municipal para resgate da história dos
grupos de terceira idade;

Rio Claro com mais GESTÃO
O respeito ao cidadão, a modernização administrativa e responsabilidade fiscal
são preceitos para os bons resultados na gestão pública.
Propomos:
 Viabilizar estrutura do ATENDE FÁCIL no Cervezão;


Implantar ATENDE FÁCIL móvel, com recursos do Governo Federal;



Implantar Nota Fiscal Azul de âmbito municipal (semelhante à Nota
Fiscal Paulista);



Implantar o Centro de Treinamento e Desenvolvimento dos servidores,
com cursos na modalidade presencial e a distância - via on-line;



Implantar o sistema de ergonomia no trabalho, oferecendo
acompanhamento pelo SAS para adequar o ambiente de trabalho dos
servidores;



Implantar o programa de ginástica laboral em toda a Prefeitura em
parceria com a Secretaria de Esportes e o Curso de Educação Física da
UNESP;



Promover eventos de integração entre servidores, chefias e suas
famílias, como exemplo campeonato de futebol entre secretarias, festival
de artes produzidas por servidores e outras atividades;



Aperfeiçoar o plano de cargos e carreiras dos servidores públicos;



Criar premiação aos funcionários que se destacam, através de votação
dos próprios servidores;



Criar programa de MELHORES IDEIAS, premiando o servidor autor
caso sua proposta seja selecionada por comissão dos próprios
servidores e implantada no âmbito da administração;



Criar serviço de apoio quando houver perda de algum familiar até
segundo grau, oferecendo, através de assistente social, orientação
sobre direitos (seguro), serviço funerário e apoio psicológico;



Criar grêmio recreativo para os servidores públicos;



Reestruturar as secretarias;



Implantar o PMAT objetivando a modernização do atendimento público
através de treinamentos, sistemas, novos equipamentos e mobiliário;
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Plano de Governo de Gustavo Perissinotto e Djalma de Paula - 2016



Projeto de lei de auxílio creche para filhos de servidores menores de
cinco anos; ou creche;



Agilidade e eficácia no atendimento dos serviços públicos prestados;



Implantar o centro de apoio psicossocial dentro do SAS, com a
Fundação de Saúde e secretaria de Assistência Social, visando dar
suporte aos servidores que se encontram em situação de
vulnerabilidade psicológica, psiquiátrica ou social;



Criar controladoria interna no município para auditar constantemente as
ações do governo;



Realizar a digitalização de toda a legislação municipal com a
possibilidade de busca indexada no endereço eletrônico da Prefeitura
Municipal, garantindo amplo, rápido e fácil acesso da população ao
conteúdo atual e vigente;



Implementar procedimentos para maior celeridade no andamento dos
pleitos administrativos e maior eficiência no atendimento à população;



Fortalecer a atuação do Procon, objetivando a integração, informação e
educação da população sobre os direitos e deveres do consumidor por
meio de programas, projetos, parcerias e palestras;

Rio Claro com mais CULTURA e TURISMO
Cultura tem a ver com o comportamento humano, tem a ver como as pessoas
sentem, pensam e agem na sua vida e em sociedade. As atividades culturais
contribuem diretamente para redução da violência e proporcionam a
convivência com a diversidade cultural.
Propomos:
 Iremos apoiar as iniciativas culturais tais como: músicas gospel, rock,
sertaneja, MPB, teatro, Hip Hop, literatura, cinema, dança, folclórica
revelando novos talentos;


Vamos manter as estruturas existentes como a Banda dos Ferroviários,
Orquestras Sinfônica e Filarmônica, teatro Tempero d’Álma, Coral
Municipal, Kino Olho, Seresta, dentre outros;



Criar novos eventos culturais na Philarmônica, no Horto, no Complexo
Educacional, na Lagoa Seca do Cervezão e no CEU Mãe Preta;



Vamos fortalecer as Escolas de Samba de Rio Claro e as manifestações
folclóricas, tais como Congada, Catira, Umbigadas, entre outros; bem
como as de Terceira Idade como, por exemplo, As Margaridas, entre
outros;
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Iremos desenvolver o “Programa Arte no Bairro” com atividades
artísticas e educativas em regiões carentes, incentivando as
potencialidades de seus moradores. A prefeitura irá desenvolver nestas
atividades a conscientização sobre cuidados com lixo, saúde, culinária
econômica e técnicas artesanais;



Vamos criar políticas que incentivem os proprietários de imóveis de
interesse do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico e cultural no
sentido da manutenção e preservação.



Conclusão do inventário do Patrimônio Histórico e Cultural para
valorização e preservação, com a criação do Conselho de Patrimônio
Histórico e Cultural;



Estimular o uso racional e sustentável dos recursos naturais, culturais e
humanos disponíveis para criação de novos atrativos e roteiros
turísticos;



Estimular e favorecer atividades produtivas do turismo, a fim de
possibilitar a inclusão social e econômica;



Fortalecer os eventos, tais como: Carnaval, Exposição Nacional de
Orquídeas, Campeonato de Balonismo, Festa Italiana dentre outros;



Incentivar o turismo de lazer, tais como: turismo de natureza, turismo
rural, turismo pedagógico, turismo esportivo, assim como o turismo
científico através da rede de ensino e faculdades;



Fortalecer as alianças com os municípios vizinhos, estabelecendo o
objetivo comum de caráter regional;



Incentivar a oferta turística das opções de lazer, rede de gastronomia e
grupos culturais;



Criar roteiro afro para compor a oferta de produtos turísticos de Rio
Claro;



Criar opções de roteiros turísticos que possam ser percorridos de
bicicleta por moradores e visitantes, tanto do nível avançado, como do
iniciante;



Implantar o Museu da Ferroviário nas instalações das antigas oficinas;



Preparar e adequar o município e seus empreendimentos turísticos para
acolher turistas portadores de necessidades especiais;



Criar mais espaços adequados para realização de grandes eventos;



Projeto Qualificação dos profissionais do setor turístico;



Instalar sinalização turística;
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Atividades com os grupos de terceira idade, as festas comemorativas da
cidade, festa das Nações, San Gennaro entre outras;



Resgatar a festa de São Francisco de Canindé na Comunidade do
Cervezão;



Requalificar o funcionamento dos Centros Sociais Urbanos, para que
tenham maior e melhor aproveitamento das comunidades dos bairros;



Fortalecer a Seresta do Jardim Público com novo palco e nova estrutura,
assim como a Praça Dalva de Oliveira, praça da Rua 14 –av. 12 e 14 no
Claret. e incentivar surgimento de novos grupos para desenvolver
atividades sócio culturais nas praças de Rio Claro;



Resgatar a história e documentos dos bairros rurais;



Manter a produção de agenda, revistas, postais e catálogos;



Fortalecer encontros, palestras e cursos;



Promover a coleta e edição de depoimentos sobre tradições da cidade;

Rio Claro com mais DESENVOLVIMENTO e TRABALHO
Precisamos dinamizar ações visando atrair empresas de alta tecnologia e
produção de bens de maior valor agregado para gerar empregos e rendas.
Propomos:
 Implantar um novo Distrito Industrial;


Incentivar a ampliação e o fortalecimento das empresas instaladas no
município, visando à criação de novos postos de trabalho;



Propor ações de desburocratização, eliminando barreiras para que
empreendedores possam investir e gerar empregos no município;



Propor revisão nas leis municipais de incentivos fiscais para atrair novos
investimentos, com destaque para empresas de tecnologia e inovação;



Propor lei de incentivos fiscais específica para o segmento de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (PD&I), visando atrair empresas de alta
tecnologia e produção de bens de maior valor agregado;



Criar um conselho municipal de inovação objetivando elaborar propostas
de ações que disseminem a cultura inovadora e aproxime o setor
empresarial do meio acadêmico;



Instituir e promover anualmente a Semana Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação, envolvendo escolas e empresas;
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Implantar um Centro Tecnológico e futuro Parque Tecnológico em
parceria com instituições de ensino, visando atrair empresas de alta
tecnologia;



Incentivar a criação de convênios e parcerias internacionais para troca
de experiências e transferência de conhecimento e tecnologia;



Fortalecer gestões de apoio ao desenvolvimento das micro, pequenas e
médias empresas;



Apoiar e incentivar a transferência de indústrias localizadas em áreas
dispersas e/ou irregulares para zonas industriais;



Promover ações de incentivo ao desenvolvimento regional sustentável;



Incentivar e promover a realização de feiras de negócios;



Promover a criação de um Centro de Exposições e Eventos;



Estimular e incentivar a educação profissional no município visando
suprir a crescente demanda por profissionais qualificados;



Promover ações de qualificação profissional objetivando a inserção e
reinserção do cidadão do mercado de trabalho, priorizando as situações
de desemprego e maior vulnerabilidade social;



Fortalecer e ampliar as parcerias com as entidades especializadas na
qualificação profissional;



Ampliar a participação e representatividade da Comissão Municipal de
Emprego e entidades que a compõem, visando promover políticas de
capacitação e geração de emprego e renda;



Estimular a capacitação profissional de pessoas com deficiência e sua
inserção no mercado de trabalho;



Incentivar e promover a contratação de mão de obra de egressos do
sistema prisional;



Formar equipe para captação de empresas para a cidade;

Rio Claro com mais ESPORTE e LAZER
Ampliar a participação das crianças, adolescentes e idosos nas práticas
esportivas, nas estruturas existentes.
Propomos:
 Fomentar a participação da comunidade em geral nas práticas das
atividades físicas orientadas à saúde e qualidade de vida em nossas
praças;
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Revitalizar os espaços de práticas esportivas de modo a ampliar locais
de caminhada, academias ao ar livre, ciclofaixas e melhorar a
iluminação nestes locais;



Assegurar a realização de jogos escolares;



Trabalhar para maior participação nos Jogos Regionais e Abertos;



Assegurar ampla participação das pessoas com necessidades especiais
e garantir equipamentos adequados;



Ampliar a participação da comunidade em geral em práticas esportivas,
nas praças e estruturas existentes;



Revitalizar os espaços de lazer e práticas esportivas comunitárias bem
como quadras desportivas, áreas para esportes radicais, campos de
futebol, ciclovias, espaços de corridas urbanos, dentre outros;



Reestruturar e fortalecer as escolas de esportes para crianças e
adolescentes;



Fomentar a organização de competições, torneios e festivais internos
garantindo a prática competitiva entre os participantes das escolas de
esportes da Secretaria e do Município;



Assegurar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação a
realização anual dos Jogos Escolares Municipais;



Garantir a participação das equipes de base em competições estaduais
das ligas, associações e federações de esportes;



Fomentar e apoiar a participação de atletas rio-clarenses nas seleções
dos diversos esportes, buscando potencializar e maximizar participação
nos Jogos Regionais e Jogos Abertos;



“Repatriar” atletas rio-clarenses para que se tornem referência para os
novos atletas;



Trabalhar na retomada da hegemonia na conquista dos Jogos Regionais
e Abertos;



Incentivar ampla participação das pessoas com necessidades especiais
(deficientes);



Incentivar e estimular o empreendedorismo nas áreas de atividade física
de altíssimo rendimento esportivo, a exemplo do Basquete, Futebol e
outros;



Regulamentar, através de leis, retorno financeiro para as modalidades
esportivas as concessões, permissões e autorizações no uso dos
próprios públicos da Secretaria Municipal de Esportes;
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Manter e dinamizar o Campeonato Amador de Rio Claro com o suporte
necessário;



Manter as parcerias de apoio com os times do Velo, do Rio Claro e do
Basquete;

Rio Claro com mais INFRAESTRUTURA
A cidade já conta com uma boa infraestrutura, vamos melhorar o que já existe
direcionando as ações de manutenção geral da cidade.
Propomos:
 Criar Programa Especial de reestruturação e modernização de todas as
praças do município, para que fiquem mais bonitas, com calçadas
arrumadas e limpas, ajardinadas, bancos em ordem, equipamentos
infantis, academias ao ar livre. Queremos que as famílias voltem a
frequentar as praças e que elas sejam local de encontro com amigos;


Execução de pavimentação asfáltica nos bairros e “pontas de bairro”;



Modernizar operação tapa buraco e recapeamento;



Ampliar as intervenções no sistema viário;



Viabilizar recursos para drenagem na estrada de Jacutinga;



Viabilizar recursos para duplicação da Avenida dos Estudantes e da
Vicinal Rio Claro a Ajapi;



Execução de rotatórias: Jd. Araucária, Rua 6 - Cervezão, Jd. Esmeralda
- Avenida dos Costas;



Buscar recursos no Governo Federal para execução de galerias de
águas pluviais e pavimentação asfáltica no Jardim São Paulo;



Execução de galerias de águas pluviais nos locais de maior prioridade;



Ampliação, modernização e manutenção da iluminação pública para
maior segurança e mobilidade;



Viabilizar recursos para construção da Avenida Paulista (antiga linha
férrea);



Viabilizar recursos para execução de micro e/ou macrodrenagem no
Jardim São Paulo, Bairro do Estádio e Avenida Rio Claro;



Manter e reformar pontes e estradas rurais;



Modernização de cadastro imobiliário objetivando consultas, fiscalização
e aprovação online.
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Incentivar e promover projetos de melhoria habitacional, parametrizando
o conceito de moradia digna;



Agilizar e incrementar a regularização fundiária e edilícia (edificação);



Promover processo mais ágil e simplificado de regularização edilícia
para moradias de interesse social de até 70 m2 de construção;



Agilizar aprovação de projetos para construção de novas moradias de
até 70m2;



Solidificar/implementar parcerias público/privado por meio de operação
urbana consorciada;



Continuar investindo em moradias de interesse social, de acordo
com demandas;



Não privatização do sistema de água do DAAE;



Dar continuidade aos processos de modernização e atualização
tecnológica do DAAE a fim de garantir a qualidade da prestação de
serviço no futuro;



Iniciar o processo de planejamento para a viabilização da ETA 3,
responsável pelo atendimento da região oeste da cidade, que se
encontra em franco crescimento populacional;



Dar prosseguimento aos processos de investimento em troca de redes e
modernização nos sistemas;



Aprofundar a qualificação dos trabalhadores para atender a demanda de
crescimento em tecnologia nos sistemas de abastecimento de água e
esgoto;



Ampliar a qualidade dos serviços, principalmente no que se refere à
manutenção dos sistemas de água que atendem a população das
periferias;



Recuperar a estrutura da ETA 2 com a reconstrução dos viveiros que
produzem e doam mais de 50.000 mudas por ano;



Fortalecer a participação do DAAE nos mais diversos fóruns de atuação
em favor dos recursos hídricos (Consórcio de Bacias, Agência de Bacias
PCJ, Agencia Reguladora ARES PCJ, etc.);



Viabilizar estudos para a implantação de processos de saneamento nos
meios rurais;



Viabilizar recursos para construção da estação de tratamento de lodo;



Viabilizar atendimento do DAAE no ATENDE FÁCIL;
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Investir em novas tecnologias eletromecânicas para garantir a qualidade
de nossa água potável;



Implementar ações de combate às perdas de água no sistema.

Rio Claro mais AGRÍCOLA
A cidade já se destaca com o desenvolvimento da agricultura e do agronegócio, então vamos fortalecer as ações de apoio e incentivo ao homem do
campo.
Propomos:
 Manter a participação dos diferentes setores das cadeias
agrosilvipastoril, para interagir produtores, comerciantes e consumidores
finais dando segurança alimentar e geração de emprego;


Desenvolver projetos e programas em parcerias com Universidades;



Ampliar a compra de hortifrutigranjeiros via Agricultura Familiar,
utilizando-se dos Programas do Governo como: o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Nacional de Aquisição de
Alimentos (PAA);



Fortalecer a Cooperativa dos Produtores Familiares de Rio Claro e
Região;



Apoiar a produção da agroindústria, instalada nas dependências da
Secretaria Municipal da Agricultura e que visa facilitar o trabalho das
merendeiras e diminuir desperdícios;



Viabilizar um comodato na antiga Escola de Ferraz para montar laticínio
de pasteurização e empacotamento de leite, produção de queijos,
manteigas e iogurte;



Montar um programa de inseminação de vacas de leite e corte para
melhoria do rebanho;



Manter o Projeto Vitrine, na Horta Municipal, para demonstrar a
produção orgânica;



Manter e difundir a prática dos princípios agroecológicos como
alternativa para a preservação de nossos recursos naturais;



Ampliar a Patrulha Mecanizada, para potencializar a manutenção das
estradas;



Ampliar o número de feiras-livres para todas as regiões da cidade;



Viabilizar um centro de aperfeiçoamento para o produtor rural;



Fortalecer os eventos de incentivo aos produtores rurais;
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Fortalecer o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e implantar o Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB-POA,
permitindo aos produtores locais comercializarem em todo o território
nacional;



Ampliar a estrutura do viveiro municipal;



Incentivar a criação de hortas comunitárias;
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