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Apresentação 

 

O PSOL participará de sua quarta disputa municipal. De imediato,          

reconhecemos que esse processo será uma batalha duríssima. Enfrentaremos         

forças sustentadas pelo poder político, econômico e midiático das classes          

dominantes, forças daqueles que vivem na abundância, enquanto promovem         

miséria para a maioria da população. 

Estamos cientes das dificuldades, ainda assim, faremos uma disputa politizada          

e qualificada desse processo. Como militantes socialistas, acreditamos que é          

importante informar a população os motivos pelos quais pagamos tantos impostos e            

temos serviços públicos precários e sucateados. 

Nosso compromisso é fortalecer a voz daqueles que trabalham e produzem a            

riqueza na sociedade. Vamos apresentar uma nova agenda de ação, buscando           

soluções concretas para os problemas. Entendemos que a disputa do poder local            

permite viabilizar a plena participação popular e a radicalização da democracia. 

Para entendermos o cenário político, econômico e social de Araraquara,          

precisamos compreender os fatores externos que influenciam nossa cidade. 

Primeiro há uma crise estrutural do capitalismo e isso significa que o capital             

está se reorganizando para sobreviver. Segundo há uma falência do pacto que            

estruturou nossa nova república. Terceiro a conciliação entre mega-empresários e          

trabalhadores (conciliação de classes), criada pelo PT, ruiu. 

Esse cenário tem significativa influência em Araraquara. Um exemplo, é a           

venda para o capital estrangeiro de empresas álcool-açucareiras da região,          

concordata e demissões na IESA-INEPAR e alta taxa de desemprego relativa à            

reestruturação do capitalismo e à luta de classes - onde o primeiro gera             

desemprego pela substituição de novas máquinas e o segundo se aproveita do            

desemprego para pressionar o custo social da força de trabalho. 



Além disso começamos a sofrer uma nova ofensiva liberal contra os direitos            

daqueles que trabalham. Ofensiva que começou no governo Dilma com o aumento            

da Selic, redução de direitos de pensão e seguro desemprego, através das MP’s             

664 e 665, corte de mais de R$ 18 bilhões na educação, R$ 12 bilhões na saúde, 10                  

bilhões no Ministério das Cidades, cortes acentuados em todas as áreas sociais do             

governo (Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Políticas para a            

Igualdade Racial, Secretaria de Direitos Humanos e Ministério do Esporte),          

militarização da sociedade para garantir os megaeventos (Copa e Olimpíadas), tudo           

com o objetivo de satisfazer os interesses dos capitalistas. 

Com o governo Temer a ofensiva se agudiza. A reforma trabalhista serviu para             

reduzir o custo social do trabalho para possibilitar maior exploração de modo a             

garantir a taxa de lucro dos capitalistas.  

O pior, contudo, veio com a eleição de Bolsonaro. O país queima como nunca,              

a violência contra os lutadores sociais aumentou, o custo de vida aumentou e a              

reforma da previdência foi aprovada - impossibilitando parte significativa da          

população brasileira de se aposentar. Todas essas políticas atingem diretamente          

Araraquara.  

É importante lembrar que nossa cidade sofre com o desemprego - calculamos            

aproximadamente 17 mil desempregados. Além disso, sofremos com menores         

repasses da União que se orienta pela Emenda Constitucional de Teto dos Gastos e              

pela ideologia neoliberal. Esse cenário nacional colabora para a já caótica situação            

de Araraquara, a qual analisaremos a seguir. 

Nossa cidade acumula déficits e processos judiciais relativos às         

compensações fiscais que Barbieri executou, o que promove um agravamento da           

situação fiscal. Sobre esses processos judiciais, que são referentes a          

compensações indevidas do INSS dos servidores públicos com valor próximo a R$            

75 milhões, o PSOL denunciou, desde 2010, essa aventura irresponsável do           

Marcelo Barbieri. Essa manobra fiscal foi baseada no argumento de uma possível            

restituição que o INSS deveria encaminhar a Araraquara pelo fato de pagamento            

suplementar indevido em outros períodos. Contudo, sem base jurídica, a aventura           

resultou num passivo estratosférico para nossa cidade. O ex-prefeito deixou uma           



dívida previdenciária de mais de R$ 170 milhões - que foi parcelada pelo atual              

prefeito, Edinho Silva, pelo valor de R$ 253 milhões. Soma-se a isto mais R$ 20               

milhões em decorrência da destruição operada na CTA, e R$ 22 milhões inscritos             

como risco riscal e mais R$ 30 milhões pagos em processos indenizatórios e             

trabalhistas. 

Em uma perspectiva a curto prazo, Araraquara também não está bem. Existe            

restos a pagar no valor de R$ 76 milhões (referente a julho de 2020) e uma dívida                 

de curto prazo de R$ 86 milhões (referente a julho de 2020), situação que pressiona               

o cotidiano da gestão pública, encarece os serviços, gera multas e correções de             

valores.  

Em nossa cidade os valores das taxas de lixo e da iluminação pública (CIP)              

sacrificam o povo trabalhador. São impostos que reforçam a política fiscal injusta,            

indireta e regressiva que reina no Brasil. Aqueles que trabalham não suportam mais             

pagar tantos impostos! A criação da taxa de lixo não levou em consideração a              

capacidade de pagamento da população e no cenário da recessão, arrocho salarial            

e desemprego, a inadimplência é uma dura realidade que precisa ser enfrentada.            

Neste sentido, a candidatura do Célio e do Eudes assume o compromisso de acabar              

com a Taxa do Lixo e a Contribuição da Iluminação Pública (CIP). 

Entendemos que o país precisa rever seu pacto federativo, que carece de uma             

efetiva e substantiva reforma tributária. A nação não suporta mais a concentração            

da receita na União, sendo que o ente federativo que presta os serviços públicos              

mais essenciais para a população pobre, como saúde, educação, assistência social           

e proteção dos direitos das crianças e adolescentes, é o município. Esse modelo             

fiscal atende mais aos interesses dos rentistas da dívida pública do que os legítimos              

interesses do povo brasileiro. 

A revisão do pacto tributário passa, também, pelo município. O PSOL defende            

a redução da carga indireta e aumento dos impostos diretos, isto é, defendemos o              

fim das taxas e contribuições. A arrecadação de impostos deve ser feita com base              

na propriedade. 

Por sua vez, o atual modelo de IPTU é generoso com as grandes glebas              

especulativas. O cadastro imobiliário carece de uma revisão sistemática, urge uma           



nova planta genérica de valores. O vazio urbano precisa ser combatido. Por isso             

utilizaremos o instrumento do IPTU progressivo no tempo para combater a           

concentração fundiária urbana, servindo de ferramenta de justiça social e          

mecanismo para fazer valer o uso social da propriedade. 

Queremos governar a cidade com a administração pública completamente         

aberta para a população, que deve ser um agente com voz ativa na formulação e               

execução das políticas públicas municipais. Queremos promover a mobilização da          

sociedade contra a corrupção e os privilégios reinantes na política brasileira e            

municipal. 

Com base na visão de mundo democrática e socialista, o PSOL de Araraquara             

apresenta a síntese de suas propostas de governo para os diversos setores da             

administração pública municipal. As diretrizes do PSOL são ideias e compromissos           

em permanente debate com a população. O governo do PSOL irá submeter suas             

propostas à plenárias populares e audiências públicas. Iremos diminuir a distância           

entre seus sonhos e você. 

 

Araraquara, Setembro de 2020. 

  



Princípios 

 

● Participação popular e democracia direta; 

● Combate às desigualdades sociais; 

● Transparência nos gastos públicos; 

● Prioridade de governo para as crianças e adolescentes; 

● Valorização dos servidores públicos; 

● Valorização dos serviços públicos. 

  



Educação para Emancipação 

 

A educação é um dos temas centrais quando pensamos numa perspectiva de            

transformação social. A escola pública laica, universal, estatal e gratuita é uma            

conquista dos movimentos sociais no brasil, resultado direito da mobilização dos           

educadores(as) e das inúmeras campanhas em defesa da escola pública. 

Nossa cidade possui uma rede municipal de educação ampla, mas com           

carência de manutenção e problemas estruturais. Contamos com um quadro de           

educadores altamente qualificados, com formação específica na área de pedagogia,          

mas em poucos números. Temos por objetivo trabalhar para cooperar a favor da             

valorização de uma escola universal, pública, gratuita e de qualidade. Vamos           

priorizar a fiscalização dos investimentos à educação, buscando dar ênfase à           

valorização do corpo docente, principalmente no que se refere às condições de            

trabalho, autonomia pedagógica e às questões salariais. A nossa gestão unirá           

esforços de toda sociedade civil a favor da erradicação de todas formas de             

analfabetismo. 

Trabalhamos para pensar um modelo de educação que dê conta de           

emancipar as escolas através do Plano Político Pedagógico fomentando a          

autonomia para escolher as metodologias de trabalho em sala de aula, democracia            

e participação nos espaços escolares e a construção de condições que possa dar             

origem a atividades educacionais em tempo integral. As nossas ações estão de            

acordo e em apoio à defesa do Plano Estadual de Educação (projeto de lei              

1035/15). 

 

1. Gestão democrática e participativa, integrando escola/família/comunidade, de       

modo a ampliar a capacidade das escolas em oferecer atividades integradas           

com a comunidade. 

2. Formação continuada e periódica do corpo docente, com ênfase na          

discussão sobre direitos humanos, combate ao machismo e racismo,         

identidade de gênero e diversidade cultural, em especial afro-brasileira e          

indígena, também de maneira integrada com ações já existentes na cidade. 



3. Garantir todas as condições de inclusão de crianças e jovens com           

deficiência, seja através de aspectos estruturais das escolas seja pelo          

fomento a uma educação inclusiva e receptiva às diferenças e diversidades. 

4. Valorizar e garantir ambiente de trabalho digno e adequado para todos os            

servidores da educação, tanto do ponto de vista estrutural, quanto de           

reconhecimento salarial. Além de colocar em prática o projeto ergonômico          

das merendeiras. 

5. Proporcionar integração de atividades e políticas públicas, junto ao Conselho          

Tutelar, CRAS, profissionais das áreas de saúde física, emocional e          

odontológica, viabilizando melhor e maior comunicação entre todas as         

entidades responsáveis pela garantia do cumprimento do Estatuto da Criança          

e do Adolescente. 

6. Fortalecer o Conselho Municipal de Educação como instância fiscalizadora         

das verbas repassadas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica          

(FUNDEB), fomentar e democratizar a participação da sociedade civil e          

comunidade.  

7. Fim de qualquer política de terceirização na rede municipal de ensino. 

8. Fortalecimento da qualidade e excelência da merenda escolar. Garantindo a          

manutenção da parceria do governo com os produtores da agricultura familiar           

do município.  

9. Garantir a qualidade e o acesso à educação no campo, respeitando sua            

diversidade e especificidades. 

10.Reformular o sistema de transporte escolar, através do estabelecimento do          

associativismo e o cooperativismo ou da prestação de serviço direta ou           

indireta pela prefeitura. 

11.Criação de novos CER's para o atendimento da demanda de todos os alunos             

inscritos na fila de espera da educação infantil. 

12.Contratar novos pedagogos para atingir a meta do PEE nº 1035/15 de 6             

alunos por pedagogo na idade de 0 a 1 ano, 8 alunos por pedagogo na idade                

de 2 a 3 anos e 12 alunos por pedagogo na idade de 4 a 5 anos. 



13. Introduzir a educação ambiental, com programa de hortas, pomar e          

arborização com as crianças, através da valorização de projetos de hortas           

urbanas comunitárias e afins. 

14.Ampliar a oferta de vagas e atividades de qualidade em CEC’s. 

15.Promover a iniciação musical, artística e esportiva, em parceria com          

profissionais e projetos já desenvolvidos na cidade. 

16.Garantir a potencialização do aprendizado com salas de aula dignas e           

número adequado de alunos por docente em sala, com meta de 16 alunos             

por professor, segundo diretriz do PEE 1035/15.  

17.Desenvolver parcerias com universidades locais na integração de estagiários         

e o desenvolvimento de projetos dentro e fora da sala de aula, auxiliando os              

professores titulares nas diversas áreas do conhecimento. 

18.Viabilizar a comunicação das escolas com as universidades, com o fim de            

garantir a implementação de projetos como os de residência pedagógica. 

19.Garantir o ensino básico em informática, em toda a rede educacional, com            

projetos de continuidade no contraturno.  

20. Incentivar e promover atividades de integração, como feiras, jogos e          

olimpíadas de conhecimento. 

21.Fortalecer e promover a participação ativa dos estudantes, através dos          

grêmios estudantis. 

22.Fortalecer e criar as estruturas dos CEC's, expandindo para as regiões           

menos favorecidas, o programa da Educação Complementar, com atividades         

diversas, da forma como funciona o Iracema Nogueira, no município. 

23.Estímulo para o desenvolvimento de habilidades profissionalizantes e        

conhecimentos básicos para o empreendedorismo, através de parcerias com         

escolas especializadas, estendendo para o maior número de unidades da          

rede educacional. 

24.Proporcionar a formação para a cidadania e para o trabalho, com ênfase nos             

valores morais e éticos, que devem fundamentar uma sociedade justa e           

igualitária, incentivando a busca e o apoio ao primeiro emprego. 



25.Fortalecer e fomentar atividades de integração com a comunidade         

universitária, incluindo a realização de eventos esportivos, feiras de         

profissões e conhecimentos e expandir os cursinhos populares de ingresso          

ao curso superior. 

26.Estimular a alfabetização de adultos, com ênfase na alfabetização funcional e           

novas tecnologias, em diálogo com projeto das universidades locais. 

  



Saúde não é mercadoria 

 

A municipalização da Saúde e a estruturação do Sistema Único de Saúde            

(SUS) em todo o país são resultado das lutas que, desde o final dos anos 1970,                

construíram as Conferências Nacionais de Saúde, atuaram na Constituinte de 1988           

e evoluíram para a criação da Conferência e do Conselho Municipal de Saúde. 

O SUS municipalizado é uma das conquistas mais importantes do movimento           

pela redemocratização do Brasil. Porém, esse processo que transferiu a gestão dos            

serviços às prefeituras restringiu, ao mesmo tempo, o acesso aos recursos           

necessários para o pleno atendimento à população. O SUS foi, portanto, o resultado             

de uma longa luta social, que ainda não acabou, pelo direito à Saúde universal,              

gratuita e de qualidade, luta que foi sempre travada contra as tendências            

privatizantes. Em Araraquara, isso não é diferente. 

O atual governo federal representa uma ameaça ao SUS. A Emenda           

Constitucional do teto dos gastos públicos reduziu consideravelmente as verbas          

para a saúde pública. Em Araraquara, o número de leitos reservado ao SUS não              

acompanhou o crescimento demográfico. A Saúde Básica sofre com a precarização. 

Para trabalhar em defesa do SUS e por mais profissionais da saúde, é             

necessário lutar pelo aumento dos repasses do Estado e da União para a Saúde. É               

preciso ampliar a cobertura do Programa Saúde da Família, mediante habilitação de            

equipes e expansão das residências para especialistas, dentistas, enfermeiras,         

terapeutas ocupacionais, agentes comunitários de saúde e de combate às          

endemias, assistentes sociais, psicólogos, educadores físicos, nutricionistas,       

técnicos de enfermagem, sanitaristas e demais profissionais da saúde. 

 

1. Investir em Saúde Básica, com foco na Estratégia de Saúde da Família,            

capacitando os profissionais para essa estratégia e contratando mais         

funcionários, com a valorização de seu trabalho, a fim de, através da            

prevenção de agravos e promoção de saúde, melhorar a qualidade de vida            

da população e diminuir a demanda sobre serviços mais especializados; 



2. Contratar 21 novas equipes de Saúde da Família, além de construir USFs em             

bairros onde não há o serviço. Adequar o funcionamento das Unidades já            

existentes, para garantir cobertura total em Saúde da Família a todos os            

habitantes, como preconizado pelo Ministério da Saúde. 

3. Readequar os serviços de algumas unidades descentralizadas de saúde que          

atualmente seguem modelos que divergem da ESF (CMS e UBS, por           

exemplo), garantindo assim a presença dos Agentes Comunitários de Saúde          

(ACS) em todos os territórios de Araraquara. 

4. Garantir o funcionamento em rede do Sistema de Saúde em Araraquara           

através de prontuários eletrônicos acessíveis a todos os serviços de saúde,           

com bom acesso à internet e computadores adequados nas Unidades, para           

qualificar o atendimento à população. 

5. Promover a Educação em Saúde da população, com a criação de grupos            

educativos nas USFs e campanhas de saúde nas escolas, entre outras ações            

possíveis, visando à qualificação da política de saúde preventiva. 

6. Ampliação e valorização da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família             

(NASF), contando com uma equipe multidisciplinar, levando o serviço para          

todas as USFs. 

7. Melhorar as ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, com valorização           

dos profissionais e adequação do número de agentes de combate às           

endemias. 

8. Readequar e setorizar as vigilâncias sanitária, ambiental e epidemiológica,         

territorializando-as e integrando os agentes das vigilâncias junto aos ACS nas           

unidades básicas de saúde. 

9. Valorizar os equipamentos de Saúde Mental da cidade: CAPS-II, CAPS-AD,          

CRASMA-A, Espaço Crescer e o Centro de Referência do Jovem e do            

Adolescente (CRJA), fortalecendo a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 

10.Defender a política de redução de danos em contraposição à política de            

abstinência, nos casos de dependência química. 

11.Dar fim às terceirizações, passando a gestão das UPAs novamente para o            



setor público. 

12.Sanar a falta de leitos hospitalares, aumentando a proporcionalidade de leitos           

SUS na Santa Casa e na Maternidade Gota de Leite. 

13.Planejar adequadamente a compra de medicamentos, para acabar com os          

recorrentes atrasos no fornecimento para a população. 

14.Sanar a falta de equipamentos nas Unidades de Saúde. 

15.Garantir atendimento para moradores do campo. 

16.Fiscalizar para garantir a higienização adequada dos estabelecimentos de         

Saúde. 

17.Democratizar a gestão da Saúde na cidade, valorizando o Conselho          

Municipal de Saúde como instância deliberativa, de planejamento e         

fiscalização das políticas públicas. 

18.Realizar a Conferência Municipal de Saúde no segundo semestre de 2021. 

  



Segurança pública, por uma Araraquara sem medo 

 

O artigo 144 da Constituição Federal assinala que a segurança pública é            

dever do Estado e responsabilidade de todos. É, portanto, também responsabilidade           

da prefeitura que tem extraordinárias possibilidades de ação, especialmente se          

pensarmos na prevenção ao crime e à violência. 

Portanto, a prefeitura precisa trabalhar para integrar as Polícias Civil e Militar,            

a Guarda Municipal, o Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário e a            

sociedade civil. 

A capacidade de ação da prefeitura pode, de maneira racional, construir           

projetos multidimensionais, envolvendo áreas como da educação, a cultura e o           

esporte, para que de maneira articulada coordene ações das diferentes secretarias           

e órgãos municipais na busca de uma Araraquara sem medo. 

 

1. Reforçar a formação em direitos humanos da Guarda Municipal, oferecendo          

treinamentos periódicos, tornando a ação da Guarda mais humanizada. 

2. Garantir equipamento de trabalho para a Guarda Municipal. 

3. Fim da terceirização dos postos de serviço de guarda do patrimônio público. 

4. Diminuir o déficit de pessoal. 

5. Firmar parcerias e convênios com os órgãos do Estado para melhorar a            

política preventiva de segurança na cidade. 

6. Garantir o status de Guarda Civil Municipal, colocando alguém não militar           

como Secretário de Segurança Pública. 

7. Somos críticos à violência do Estado, crimes cometidos pelas forças policiais           

devem ser combatidos e punidos. 

8. Ressaltamos a nossa oposição ao armamento da Guarda Municipal. 

9. Gestão integrada da Guarda, com relação direta com os órgãos públicos e            

prestadores de serviços da prefeitura, em especial, Educação, Saúde e          

Assistência Social. 



Direitos humanos para vencer o ódio 

 

O momento em que vivemos, exige da Prefeitura disposição para enfrentar o            

ciclo de violência, desigualdades, machismo, racismo, LGBTfobia, xenofobia e         

intolerância religiosa. As políticas públicas no município são estratégicas, pois é           

justamente nas cidades que as violências, assédios, discriminações e violações          

sexuais se manifestam. É necessário proteger nossas crianças e adolescentes,          

disputando-as para o banco da escola e não para o banco do réu. Defendemos uma               

cidade inclusiva e que valorize as diversidades. 

 

1. Desenvolver um programa com os moradores de rua e garantir dignidade dos            

usuários da Casa Transitória. 

2. Ampliar o programa de aluguel social. 

3. Valorizar os Centros de Referências. 

4. Garantir os avanços conquistados pela mobilização dos portadores de         

necessidades especiais e melhorar o alcance e a qualidade dos serviços           

prestados. 

5. Garantir dotação orçamentária e condições de infraestrutura para a existência          

efetiva de Comissão Municipal de Direitos Humanos. 

6. Integrar os órgãos públicos à educação, promovendo ações que dizem          

respeito às diversidades e a formação de cidadania nas escolas. 

7. Combater a intolerância religiosa, garantindo a laicidade do Estado. 

8. Investir nas condições de trabalho e na infraestrutura dos Conselhos          

Tutelares. 

 

 

 

 

 



Criança e Adolescente 

 

1. Valorizar o Conselho Tutelar e o COMCRIAR, ouvir o Conselho na           

articulação para integrar a rede de atendimento nos termos do Estatuto da            

Criança e do Adolescente (ECA). 

2. Trabalhar para valorizar o SIPIA (Sistema de Informação Para a infância e a             

Adolescência). 

 

Mulheres 

 

É preciso construir uma Prefeitura disposta a enfrentar o ciclo de violência,            

desigualdade e machismo. As políticas públicas no município são estratégicas, pois           

é justamente nas cidades que as violências, assédio e violação sexual se            

manifestam. 

A violência doméstica é uma realidade cruel em todo o país e sendo uma das               

grandes violações de direitos das mulheres. Segundo o Atlas da Violência de 2019,             

em 2017 foram registrados 4936 homicídios de mulheres no país, cerca de 13             

feminicídios por dia, o maior número registrado desde 2007. 

Ou seja, a maior causa das mortes violentas das mulheres do país ainda são              

decorrência da violência doméstica e familiar. Para romper este ciclo, as medidas de             

prevenção e de enfrentamento à violência contra a mulher são fundamentais. 

 

1. Combater a cultura do estupro e da violência contra a mulher. 

2. Garantir o atendimento às mulheres vítimas de violência, preferencialmente         

por profissionais do sexo feminino. 

3. Promoção de medidas preventivas da violência contra a mulher por meio de            

campanhas nos bairros, nas escolas e nos serviços públicos em geral. 



4. Campanhas educativas contra o machismo: investir na educação para a          

igualdade de gênero, promovendo atividades constantes nos bairros de         

combate à violência e nas escolas da rede. 

5. Formação de servidores públicos, em especial na área da saúde e           

segurança, para o atendimento adequado às mulheres vítimas da violência. 

6. Estabelecer medidas de ações afirmativas para mulheres condutoras de táxi,          

mototáxi e aplicativos. 

7. Valorizar o Centro de Referência da Mulher (CRM) e definir maneiras práticas            

para ampliar o alcance das ações e facilitar o acesso para mulheres da             

periferia e do campo. 

8. Criar um anexo ao CRM que também cuidasse das mulheres do campo. 

9. Construir unidades descentralizadas do CRM. 

10.Lutar pela abertura em tempo integral da Delegacia de Defesa da Mulher. 

11.Garantir a formação continuada servidores da educação em geral, que atuam           

diretamente nas unidades escolares, na busca de uma educação de          

qualidade contemplando as temáticas de direitos humanos, gênero e         

sexualidade. 

12.Garantir que a rede municipal tenha funcionários capacitados e         

equipamentos adequados para o atendimento às mulheres com deficiência         

(PcD). 

13.Outro grande problema enfrentado pelas mulheres mães é a insuficiência de           

vagas nas escolas de educação infantil. Segundo a Secretaria Municipal de           

Educação, em março de 2020, a fila de espera para vagas em creches era de               

792 crianças, principalmente em berçários e para famílias que residem em           

bairros populares como o Valle Verde, entregue sem a infraestrutura          

necessária. Para nós do PSOL, a construção de mais escolas infantis e a             

garantia de vagas para todas as crianças é política prioritária. 

 

  



Negras e negros 

 

1. Promover políticas afirmativas e de promoção da igualdade racial. 

2. Passar a definir os Coordenadores e Gerentes dos Centros de Referências           

da Juventude, das Mulheres, dos Negros por meio de eleições diretas. Todo            

o processo de eleição será estabelecido pelos respectivos conselhos. 

3. Realizar campanhas institucionais de educação cultural contra o racismo e a           

discriminação. 

4. Combater a intolerância em relação às religiões afro brasileiras. 

5. Incentivar o protagonismo negro: possibilitar espaços de atuação e interesse          

para a população negra trazer sua história, sua tradição e ritos de passagem             

para o centro das discussões sobre a cidade democrática que queremos. 

 

LGBT’s 

 

A violência contra a população LGBT se expressa cotidianamente nas ruas,           

por meio dos insultos, piadas, agressão física e discriminação nos locais de estudo,             

de trabalho e de lazer. 

O Brasil é responsável por 50% das mortes da população transexual no            

mundo – um verdadeiro escândalo. Nessa população, a expectativa de vida não            

passa dos 30 anos, comparados aos 75 anos da população geral. Como se não              

bastasse, nosso país é o que mais mata LGBTs no mundo – um a cada 27 horas,                 

segundo relatório do Grupo Gay da Bahia. É na cidade que os LGBTs são              

perseguidos e discriminados, portanto cabe aos seus governantes a elaboração de           

medidas concretas de combate à LGBTfobia para torná-las acolhedoras e seguras a            

esta população. 

 

1. Combater a LGBTfobia e promover o respeito às diferenças. 



2. Guarda municipal qualificada na defesa da população LGBT - A Guarda           

Municipal também deve estar preparada para lidar com a diversidade e           

garantir a segurança de LGBTs em situação de assédio, insulto, ofensa ou            

agressão em próprios do município. 

3. No âmbito da saúde, é preciso garantir que nenhum LGBT deixe de receber             

atendimento médico adequado em função de sua orientação sexual ou          

identidade de gênero. É fundamental identificar os serviços e os profissionais           

onde a homofobia produz maiores danos à saúde dos LGBTs e agir            

administrativa e legalmente. 

4. Serviços para população em situação de rua livres do preconceito. Garantir           

vagas na Casa Transitória ou abrigos da cidade para a população LGBT com             

acompanhamento para que não haja constrangimento. 

5. Garantir a construção da Casa Abrigo para população LGBT vítima de           

violência e exclusão, proposta vencedora no Orçamento Participativo. 

6. Buscar parcerias com os agentes sociais como ONGs, grupos de estudos,           

faculdades, etc. para ministrar cursos online ou presenciais sobre         

acolhimento, combate à LGBTfobia, Direitos Humanos, saúde da população         

LGBT e outros temas, para capacitar e orientar os servidores. 

7. Valorizar o Centro de Referência e Resistência LGBTQIA+, com a criação de            

um observatório com a presença de coletivos LGBT e representantes da           

comunidade de forma a criarmos um Programa de atenção integral a vítimas            

de crimes de ódio devido a sua orientação sexual e identidade de gênero. 

  



Reconhecer os direitos dos animais 

 

Cuidar bem dos animais é também uma questão de saúde pública e de             

compromisso com o bem-estar na cidade. Cães e gatos abandonados pelas ruas de             

Araraquara podem facilmente adquirir e transmitir doenças – fruto da absoluta falta            

de cuidados a que estão submetidos. 

 

1. Recriar a Secretaria de Meio Ambiente, inserindo a Proteção dos Animais           

nesta pasta. 

2. Reestruturar e reformar o santuário dos gatos e o canil de acordo com as              

normas legais. 

3. Rigor na punição ao abandono de animais. 

4. Fiscalização dos locais de comércio ou doação de animais. 

5. Política de controle populacional dos animais domesticados e de rua. 

6. Atendimento gratuito nas comunidades de baixa renda. 

7. Maior fiscalização nos pontos de abandono de animais e aumentar o rigor            

dessas fiscalizações. 

8. Aumentar o número de castrações, de forma gratuita e ampla. 

9. Debater com as entidades idôneas a viabilidade de criar um banco de ração             

animal. 

10.Colocar o poder público em contato direto com a rede solidária das            

entidades, visando oferecer o transporte de animais que necessitam de          

atendimento. 

  



Mobilidade Urbana para vencer as desigualdades sociais 

 

A mobilidade urbana é um conceito amplo que refere a como as pessoas se              

movimentam na cidade. Para o PSOL, a mobilidade urbana tem papel fundamental            

no combate às desigualdades sociais. Vamos garantir que toda população tenha           

acesso a educação, saúde, lazer e cultura e para isso é necessário garantir que              

todas e todos possam se locomover com segurança e rapidez na cidade. 

Fomos contrários ao processo de privatização da CTA. Entendemos que a           

empresa pública foi espoliada e destruída para beneficiar interesses privados.          

Queremos estruturar o transporte coletivo em Araraquara com o horizonte da Tarifa            

Zero e da empresa pública como prestadora do serviço. 

É preciso estimular e garantir a segurança dos ciclistas, construindo e           

ampliando as ciclofaixas. Além disso, é preciso rever e aprimorar as sinalizações do             

trânsito de automóveis. 

 

1. Defender destinação dos recursos do FUNTRAM (Fundo Municipal de         

Trânsito) à gestão do transporte coletivo, à construção de ciclovias e à            

adequação dos pontos de ônibus. 

2. Priorizar a educação no trânsito e combater a “indústria da multa”. 

3. Priorizar o planejamento do trânsito procurando combater principalmente os         

congestionamentos de veículos em alguns pontos do município. 

4. Auditoria no custo da tarifa de ônibus. 

5. Garantir transparência nos contratos firmados pela Prefeitura e no custo da           

tarifa de ônibus. 

6. Desaparelhamento dos Conselhos e transformação para que sejam        

deliberativos. 

7. Discutir, com a população, o orçamento e obras necessárias para melhorar a            

mobilidade urbana. 



8. Realizar Convenção Municipal para a população decidir sobre o Plano de           

Mobilidade Urbana. 

9. Rever, com indicativo de rompimento, o contrato de fretamento estudantil          

com a Paraty. 

10. Incentivar o associativismo e o cooperativismo para realizar o serviço de           

transporte escolar. 

11.Aumentar a fiscalização do serviço de transporte coletivo. 

12.Criar condições para a constituição de uma empresa pública de transporte           

coletivo. 

13.Diminuir o valor da tarifa de ônibus, dentro de um planejamento a longo             

prazo, para viabilizar a Tarifa Zero. 

14.Construir ciclofaixas nas principais vias da cidade e nas vidas de acesso            

bairros-centro. 

15. Implementar semáforos inteligentes. 

16.Reformar calçadas, a fim garantir a acessibilidade universal. 

17.Garantir manutenção e sinalização das vias. 

18.Garantir o transporte para os moradores do campo. 

  



Planejamento Urbano para garantir uma cidade mais justa 

 

Queremos garantir uma cidade justa e democrática, para isso, devemos          

discutir com a população a ocupação do solo na nossa cidade. Iremos, também,             

reconstruir o Plano Diretor, através de uma Conferência Municipal, com a           

participação de todo o povo. 

É necessário garantir o uso social da propriedade, combater os terrenos           

vazios dentro da malha urbana e a especulação imobiliária. Entendemos que a            

forma como a cidade é ocupada pode ser mecanismo de luta contra as             

desigualdades sociais. 

 

1. Realizar uma Conferência Municipal para construir, com a população, um          

novo Plano Diretor. 

2. Imediata divulgação de todos os documentos da Prefeitura, das suas          

autarquias e fundações pela internet. 

3. Discutir a ocupação do solo com a população. 

4. Desaparelhamento dos Conselhos Municipais, ampliação das prerrogativas       

dos Conselhos, como decisões orçamentárias e deliberativas. 

5. Recuperar investimentos públicos realizados em áreas nobres da cidade. 

6. Recenseamento dos imóveis da cidade, possibilitando a cobrança justa do          

IPTU, baseado no nível de privilégio do local do imóvel. 

7. Garantir que os imóveis cumpram sua função social e, se necessário, cobrar            

alíquota de IPTU progressivo no tempo. 

8. Se necessário, determinar edificação compulsória de um terreno, a fim de           

garantir sua função social. 

9. Se o descumprimento do plano diretor exceder cinco anos haverá          

desapropriação do imóvel, conforme lei no 10.257/2001, com respectivo         

pagamento em títulos da dívida pública. 

10.Garantir serviços públicos em todas as áreas da cidade. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument


11.Utilizar terrenos e casas vazias para garantir que novos domicílios tenham           

acesso a infraestrutura constituída, evitando gasto suplementar da Prefeitura         

e o acesso dos novos domiciliados. 

12.Definir casas populares com mínimo de 250 metros quadrados. 

13.Garantir preservação do patrimônio histórico cultural da cidade. 

14.Extinção da Contribuição de Iluminação Pública - CIP. 

15.Revisão das áreas de proteção ambiental, com estudo técnico das          

Instituições de Ensino Superior do Estado de São Paulo. 

16.Revisão das áreas obrigatórias de permeabilidade nos imóveis. 

17.Arborização do meio urbano. 

18.Revitalização de matas nativas. 

19.Revisão do IPTU Verde no sentido de populariza-lo. 

20.Garantir poda pública de árvores e cuidado com pragas e cupins. 

21.Garantir rigor na fiscalização das emissões de poluentes das indústrias. 

22.Garantir combate rigoroso à queimadas, no meio urbano e rural. 

23.Garantir salário digno e qualidade de trabalho digno para as trabalhadoras e            

os trabalhadores da coleta seletiva. 

24. Investir na conscientização da população sobre a coleta seletiva. 

25.Extinguir a taxa do lixo. 

26.Reavaliar o custo equiparado de água e esgoto. 

27.Trazer a obrigação de pagar o lixo de volta à prefeitura para fortalecer o              

DAAE. 

28.Reavaliar o contrato de coleta e transbordo do lixo e a viabilização de uma              

empresa pública ou cooperativa para executar o serviço. 

29.Defender e valorizar o DAAE como autarquia. A proposta de transformar o            

DAAE em empresa de economia mista visa beneficiar grandes grupos          

econômicos que pretendem controlar a água e os serviços públicos na           

cidade. 



30.Valorizar as praças e o cuidado com as calçadas. 

31.Ampliar o programa aluguel social. 

32.Rigor na fiscalização dos resíduos da construção civil. 

33.Combater o assoreamento das represas de captação de água. 

34.Preservar as matas ciliares e as nascentes. 

35.Realizar adequadamente a manutenção dos poços artesianos. 

36.Cuidar da Estação de Tratamento de Esgoto. 

37. Incentivar o turismo rural e a preservação do casarão. 

38.Dotar a cidade para o novo padrão demográfico, marcado pelo crescimento           

da população idosa.  



Emprego e Renda 

 

Diante da recessão que estamos vivendo, o poder público tem papel           

fundamental no combate às desigualdades sociais, promovendo empregos e renda          

para o povo. 

Contudo, somos críticos do modelo de cidade vitrine e da guerra entre as             

cidades. Infelizmente, para atrair grandes empresas as cidades abrem mão de           

impostos. Porém essas empresas tem pequeno potencial de geração de empregos           

e de renda, quando comparado com o investimento necessário que a cidade faz. 

Nossa proposta é investir e incentivar as cooperativas e as microempresas,           

estas sim responsável pela maior parte dos empregos de Araraquara. Além disso            

acreditamos que a prefeitura pode agir nesse momento crítico como uma geradora            

direta de empregos. 

 

1. Realizar contratações emergenciais para diminuir o desemprego e estimular         

a economia nas áreas que demandem cuidados emergenciais segundo as          

disposições da emenda constitucional 106/20. 

2. Combate à precarização do trabalho no município, em particular do serviço           

público. 

3. Estimular o associativismo, o cooperativismo e os pequenos        

empreendimentos. 

4. Dar transparência e adotar critérios universais, priorizando a geração de          

emprego na doação de áreas para atividades industriais. 

5. Combate ao desemprego estrutural. 

6. Fortalecer o programa municipal de segurança alimentar. 

7. Privilegiar a compra de produtos das pequenas e microempresas. 

8. Criar um zoneamento rural procurando impulsionar o pequeno produtor e os           

assentados buscando a diversificação da produção rural com preservação do          

meio ambiente. 



9. Estreitar as relações com as Universidades Públicas e privadas da cidade,           

buscando valorizar o conhecimento, o desenvolvimento de novas tecnologias         

para superação dos problemas gerados pelo desemprego tecnológico. 

10. Incentivar o cooperativismo no campo. 

11.Garantir escoamento da produção do campo. 

  



Cultura 

 

Uma cidade justa é uma cidade onde todas as pessoas têm acesso a cultura.              

Queremos nossas crianças se expressando e brincando com a arte, o teatro, a             

música, a dança, a pintura, os esportes. Nesse sentido, a cultura tem papel             

fundamental até para diminuição da criminalidade e é decisiva para a promoção de             

uma sociabilidade mais fraterna, solidária e humana. 

Acreditamos na necessidade do investimento e promoção pública da cultura,          

queremos ocupar as ruas e praças com festivais e apresentações de teatro. Quando             

as pessoas têm direito à cultura, elas se realizem enquanto seres humanos. 

 

1. Aplicação de, no mínimo, 2% do orçamento do município em Cultura. 

2. Dar poder deliberativo ao Conselho Municipal de Cultura. 

3. Refundar a Fundart, novo estatuto e novas práticas, transparência e processo           

democrático de decisão. 

4. Envolver a política cultural e educacional, incrementando atividades        

extracurriculares que propiciem o convívio dos alunos com o patrimônio          

cultural da cidade. 

5. Incentivar a criação de rádios e TVs comunitárias no município e criar o             

programa Cinema na Praça. 

6. Garantir financiamento para os grupos de teatro da cidade. 

7. Garantir a utilização dos espaços públicos para exibições artísticas. 

8. Fortalecer o programa de Internet gratuita. 

9. Utilizar os equipamentos públicos para a promoção de formação na área da            

cultura, por meio de cursos e oficinas, de forma a oferecer políticas            

permanentes de cultura. 

  



Esporte e Lazer 

 

Diante do sedentarismo da população, percebemos ainda mais que o esporte           

é uma ferramenta de desenvolvimento das capacidades humanas. É preciso          

garantir que todos possam ter amplo acesso e contato com todas as modalidades             

esportivas existentes. 

Garantir que todas as crianças tenham iguais oportunidades de acesso ao           

esporte, e que este seja considerado parte essencial do sistema educacional,           

integrando o aprendizado cognitivo, intelectual, motor , psicológico e de formação           

integral do ser humano. 

O investimento na educação e esporte dentro do município passa a ser            

prioridade enquanto ferramenta de desenvolvimento físico e social das crianças e           

jovens, como forma de proteção e incentivo à formação de bons cidadãos e, até              

mesmo, futuros atletas profissionais. 

 

1. Não utilizar recursos públicos para subsidiar o futebol profissional. 

2. Dar prioridade a preservação das áreas de lazer, melhorando a qualidade           

das construções e envolvendo a comunidade na manutenção e         

democratização do seu uso. 

3. Integrar as escolinhas de esporte como sistema educacional do município. 

4. Fortalecer os jogos interescolares procurando integrar as crianças,        

adolescentes e jovens das diferentes classes sociais. 

5. Ampliar o apoio e dar transparência nas ações da Fundesport. 

6. Reabertura das inúmeras áreas e campos de futebol hoje desativados para           

implantação de projetos de formação do esporte de base. 

7. Revitalização das praças e jardins com a construção de quadras          

poliesportivas, bem como a inclusão de aparelhos de ginástica e mesas de            

jogos para a terceira idade. 



8. Incentivar participação das faculdades de educação física na implantação dos          

projetos de formação do esporte de base em todas as modalidades. 

  



Administração pública a serviço do povo 

 

1. Fortalecer o poder público com participação popular. Planejar e ter controle           

das ações públicas visando principalmente o combate às desigualdades         

sociais. 

2. Separação entre o público e o privado, com transparência administrativa e           

orçamentária. 

3. Disponibilizar no sítio da prefeitura todos os atos administrativos, todas as           

publicações e editais, a íntegra dos contratos, os aditivos e as medições            

mensais dos contratos terceirizados. 

4. Dar transparência às contas bancárias da prefeitura, o movimento diário das           

contas bancárias ficará disponível para consulta da população. 

5. Aproveitar os servidores de carreira em cargos de direção. 

6. Construir uma política integrada de direitos humanos na cidade. Todas as           

Secretarias e coordenadorias da prefeitura terão formação em direitos         

humanos. 

7. Instituir na cidade a democracia participativa. Dar poder deliberativo aos          

Conselhos Municipais e constituir Fóruns permanentes que tratem de forma          

integrada os problemas vividos pela população. 

8. Organizar um Congresso Municipal, com delegados eleitos em todas as          

regiões para deliberar as mudanças no Plano Diretor da Cidade. 

9. Recuperar a estima do servidor público municipal. Horizontalizar as relações          

entre os servidores, ouvindo de forma organizada a visão do trabalhador do            

serviço público sobre seu trabalho. 

10.Estabelecer plano de metas, objetivos e controle do serviço público. 

11.Discutir com a sociedade a carga tributária municipal, combater a sonegação           

fiscal, dar transparência aos pagamentos e gastos da prefeitura. 



12.Traçar um perfil da dívida ativa, priorizando a cobrança dos grandes           

devedores. Cobrar a dívida ativa sem securitização, mecanismo que pretende          

gerar lucros ao sistema financeiro. 

13.Tornar público as notas de serviços terceirizados, com descrição clara e           

objetiva dos serviços realizados, memorial descritivo das obras e suas          

medições. 

14.Extinção da Taxa do lixo e da Contribuição de Iluminação Pública - CIP. 

15.Recuperação das finanças do DAAE. Combater qualquer proposta de         

alteração da natureza jurídica da Autarquia. 

16.Reduzir as despesas com “publicidade” ao estritamente necessário. 

17.Rediscutir os contratos com locação de programas de informática,         

desenvolver novos instrumentos de gestão utilizando recursos humanos e         

convênios com as universidades existentes na cidade. 

18.Reavaliar a terceirização da frota de veículos. 

19.Liderar a articulação política na cidade contra o abusivo preço dos pedágios            

nas rodovias estaduais. Os preços dos pedágios prejudicam o comércio da           

cidade e encarecem as mercadorias. 

20.Propor limite para os gastos da câmara municipal em 2% da receita corrente             

líquida do município. 

21.Propor novo subsídio aos vereadores equivalente a 1 salário mínimo do           

DIEESE e ao prefeito de 3 salários mínimos do DIEESE. 

  



Anexo I - Diretriz para atuação no Legislativo 

 

O Poder Legislativo tem, por previsão constitucional, as funções legislativa,          

fiscalizadora e de representação. Um mandato legislativo socialista, como pretende          

o PSOL, deve ser um vocalizador do povo, um defensor daqueles que trabalham,             

um agente promotor de transparência da coisa pública e de consciência política. 

Devemos compreender que, na parte da legislação, o vereador não pode           

criar leis que gerarão despesas, visto que essa natureza de leis é função do              

Executivo. Desse modo, o vereador é, principalmente, um fiscalizador do uso           

correto e eficiente do dinheiro público, capaz, sim, de mudar os rumos da cidade. 

Na parte de fiscalização, o vereador tem acesso e condições de investigar as             

contas e contratos da Prefeitura, suas autarquias e suas fundações. Essa função é             

crucial para a cidade. Porém, atualmente, os vereadores não se esforçam para a             

grande fiscalização e todas as mazelas fiscais e contábeis passam “despercebidas”. 

O mandato socialista irá trabalhar para o fortalecimento da consciência          

política do povo, não duvidando da sua capacidade e dialogando sobre as questões             

cruciais da cidade. É preciso discutir planejamento urbano e questão fiscal, diminuir            

a distância entre a população e o gerenciamento da máquina pública. 

Vamos garantir que o povo seja também um fiscalizador. Nesse sentido, o            

mandato socialista é menos representativo e mais empoderador. É organizador das           

indignações populares e, também, um facilitador da democracia e um agente           

incansável na divulgação e defesa dos projetos populares. 

É importante ressaltar que, na escolha do bom vereador, é preciso olhar o             

partido em que ele está. Quem elege, é o coeficiente eleitoral, um fórmula             

matemática das eleições pelo sistema proporcional. Quando votamos no candidato          

a vereador, votamos também no partido e coligação do candidato. 

As velhas raposas e seus velhos partidos sabem muito bem disso. Escolhem            

seus candidatos, montam suas chapas, figurões mudam de partido, não poucas           

vezes, por mera conta matemática. Portanto, olhar a dezena inicial do número do             

candidato é primordial para mudar a política. 



Por fim, o vereador(a) do PSOL é a garantia de fiscalização e vocalização             

dos anseios populares, será um lutador(a) incansável, que não dará sossego para            

os políticos pré-históricos que tentam mandar na cidade em benefícios da sua            

própria classe. O vereador(a) do PSOL trabalhará para diminuir a distância entre a             

população e os seus sonhos. 


