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APRESENTAÇÃO 

 

RENOVAR ARARAQUARA COM QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO CIDADÃO. 
 
 

| SEGURANÇA PÚBLICA | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | SAÚDE | ENSINO | SUSTENTABILIDADE | TRÂNSITO E 

MOBILIDADE URBANA | CULTURA | ESPORTE | HABITAÇÃO POPULAR | 

 

 

 

    A proposta de Plano de Governo para a Prefeitura de 

ARARAQUARA representa um modelo de Gestão Inovadora 2021-2024 cujos pilares são 
o Pragmatismo e Idealismo do candidato à Prefeito RODRIGO RIBEIRO, sua equipe 

política e as candidatas Vereadoras e os candidatos Vereadores para formar a bancada 
política representativa do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB Araraquara, 
compondo o PROJETO S.U.A. - Somos Uma Araraquara. 

 
    Apresenta uma gestão estruturada em 10 pilares que vão de 

encontro aos anseios da população araraquarense, em sua maioria cristã e 
conservadora, aos princípios da MORAL e da ÉTICA, pela Pátria e pela Família. 

 
    As propostas aqui apresentadas contemplam objetivos que 
norteiam os Programas, Projetos e Ações, fundamentais para uma administração 

comprometida, responsável e competente, vislumbrando uma cidade moderna, 
conservadora e próspera desde 22 de agosto de 1817 quando se formou a Freguesia de 

São Bento na Morada do Sol. 
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1. SEGURANÇA PÚBLICA 
 

➢ Convênio com a Polícia Militar do Estado de São Paulo para a reabertura das bases 

comunitárias nos bairros do Jd. Roberto Selmi Dei e Vale do Sol; 
 

➢ Trabalho de conscientização da Sociedade sobre a importância da Guarda Civil 

Municipal - GCM. Valorização honrosa de grandes feitos por parte dos agentes para 

nutrir o senso de justiça na cidade de Araraquara e visando aproximação a GCM da 
população; 

 

➢ Reforma da sede da GCM e estudo de proposta de aumento de efetivo; 

 

➢ Incentivo e treinamento para moradores de bairros sobre uso de redes sociais com a 

finalidade de garantir a segurança dos cidadãos; 

 

➢ Intensificação do trabalho de ronda da Guarda Civil Municipal com o intuito de 

preservar o patrimônio público e assegurar a integridade dos usuários desses espaços; 
 

➢ Estudos de diagnóstico da realidade do Município no que se refere às questões da 

violência doméstica, exploração sexual infantil e outras formas de violação aos Direitos 
Humanos. 

 

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

➢ Atração e retenção de profissionais da área de tecnologia para que desenvolvam 

soluções inovadoras e implantação do Programa Araraquara Tec; 

 

➢ Incentivos tributários e fiscais para novas empresas se alocarem no Município; 

 

➢ Desburocratização e redução de exigências para micro, pequeno, médio, grande 

empresário, assim como profissionais liberais, produtores rurais e agricultores 

familiares, que geram empregos e circulação de renda; 
 

➢ Criação do CONSEM – Conselho Empresarial Municipal – fórum permanente como 

canal para se discutir meios de atração de investimentos e soluções para o 

empreendedorismo, visando o desenvolvimento econômico da cidade; 
 

➢ Parceria com as associações e sindicatos patronais, apoio às indústrias e aos 

estabelecimentos comerciais (comércio em geral e setor de serviços, hotéis, 
restaurantes, bares e similares); 
 

➢ Aprimoramento do ‘Bolsa Cidadania’ com direcionamento para a reinserção dos 

beneficiários no mercado de trabalho; 
 

➢ Fomentar a participação de empresários nas escolas municipais, para estimular a 

participação do empreendedor na comunidade, desenvolvendo projetos para reinserção 
no mercado de trabalho, gerando oportunidades reais de emprego, bem como o 
desenvolvimento profissional; 

 

➢ Capacitação profissionalizante do empreendedor social; 
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➢ Microcrédito cidadão e microcrédito rural simplificado e vinculado ao Banco do Povo. 

 

3. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

➢ Transparência administrativa com a implementação do sistema compliance em todos 

os órgãos públicos, autarquias e empresas público-privadas, entidades e instituições 
conveniadas, com a finalidade de combater a corrupção nos assuntos da Administração 

Pública; 
 

➢ Implementação de Políticas Públicas para estruturação de gestão de ‘Cidade Digital’ 

com conectividade de internet e todas suas aplicações tecnológicas e Internet das 
Coisas – IoT; 
 

➢ Adoção do modo de trabalho home office em setores estratégicos para de reduzir 

gastos e otimizar o tempo de determinados servidores públicos; 
 

➢ Melhorias na informatização dos serviços públicos municipais com o objetivo de 

agilizar a resposta de requerimentos, protocolos e solicitações de esclarecimentos sobre 

assuntos públicos; 
 

➢ Revisão dos requisitos para incidência do IPTU Progressivo e PGV do Município para 

restabelecer uma cobrança justa para todos; 
 

➢ Estudo de incentivo para profissionalização dos servidores municipais em parceria 

com instituições de ensino e centros universitários com a finalidade de valorização e 

desenvolvimento do servidor; 
 

➢ Revisão de Pastas Administrativas e Secretarias Municipais, bem como o quadro de 

funcionários comissionados, com o principal objetivo de avaliar a sua relevância e 
decidir pela sua readequação ou extinção; 
 

➢ Auditoria dos contratos de Empresas Terceirizadas que prestam serviço para a 

Prefeitura Municipal; 
 

➢ Extinção de contratos de aluguéis de imóveis que pertencem a particulares que estão 

sob posse da Prefeitura de Araraquara; 

 

➢ Implantação da Cooperativa de Serviços Públicos em convênio com empresas 

privadas e projetos sociais; 

 

➢ Asseio e Conservação para manutenção constante da limpeza e preservação dos 

próprios públicos. 
 

➢ Qualidade na prestação de serviços públicos primando pelo atendimento ao público 

pela excelência. 
 

➢ Análise da legislação aplicada na incidência de taxas, impostos e tributos para 

pessoas físicas e pessoas jurídicas. 

 

4. SAÚDE 
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➢ Revisão do Plano Municipal de Saúde, com informatização de todo sistema de saúde 

municipal (e-SUS), integrando os níveis de atenção para a saúde, com prontuários 

eletrônicos desde pré-consultas, consultas e pós-consultas e avaliações de demanda 
por cirurgias eletivas e especialidades médicas e odontológicas; 

 

➢ Foco em políticas que visem a prevenção de doenças, investindo para uma população 

saudável e com maior qualidade de vida; 
 

➢ Otimizar a distribuição dos medicamentos nos postos de saúde, para de evitar o 

deslocamento em longas distâncias e garantir a continuidade do tratamento clínico; 
 

➢ Ampliação dos serviços de atendimento domiciliar, por meio de parcerias, com 

profilaxia e tratamento de feridas operatórias, infecções oportunistas e reabilitação de 

saúde, diminuindo a necessidade de internações e mortalidade; 
 

➢ Verificar a possibilidade de parceria com unidades de alta complexidade de 

Araraquara e Região, Santa Casa e/ou serviços terceirizados mediante contrato e 
licitações públicas para realização de exames de alta complexidade (RNM/ TC e USG) 
em dias e horários de baixa demanda diária, reduzindo a fila de espera pelo usuário; 

 

➢ Melhoria no Programa de Saúde do Idoso, garantindo acesso e acompanhamento 

pelo sistema de saúde e serviços especializados, informação sobre doenças 

degenerativas, tratamentos (Doença de Parkinson, Alzheimer, entre outras) que afetam 
esse grupo social; 
 

➢ Proposta de reforma do hospital psiquiátrico com implantação do CAPS (Centro de 

Atenção Psicossocial) na porta de entrada do hospital, melhorando o atendimento ao 
usuário, reavaliação médica e principalmente necessidade de internação ou alta médica; 
 

➢ Posto de Saúde Infanto-juvenil com especialidades clínicas médicas e odontológicas; 

 

➢Qualidade de Vida para Pessoas com Deficiência e cuidadores responsáveis e 

acompanhantes; 

 

➢ Seguimento dos serviços já prestados e existentes no nosso Município; 

 

5. ENSINO 
 

➢ Viabilizar a implantação de escolas cívico-militares, conforme interesse da 

comunidade; 
 

➢ Retorno da entoação do Hino Nacional e o Hino de Araraquara semanalmente nas 

escolas em âmbito municipal desde a Educação Infantil ao Ensino médio; 

 

➢ Programa de Literacia Familiar, Alfabetização, noções básicas da Matemática e das 

Ciências da Natureza; 
 

➢ Prioridade na melhoria da estrutura física dos equipamentos destinados para escolas 

e creches com investimentos em reformas de prédios, e aparelhamento para inclusão 
digital com aperfeiçoamento do corpo docente e captação de recursos do Fundo de 
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Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação – FUNDEB; 
 

➢ Promoção de eventos que incentivem o estudo e o trabalho em equipe por meio de 

gincanas de conhecimentos gerais com intercâmbio entre as escolas do Município; 
 

➢ Incentivo à prática de esporte atrelada ao bom comportamento e rendimento escolar; 

 

➢ Valorização dos melhores alunos das escolas públicas municipais por meio de cursos 

de informática ou idiomas que elevem o conhecimento a partir de parcerias com escolas 
da cidade; 

 

➢ Fomentar a participação dos estudantes de Licenciatura das universidades públicas e 

privadas da cidade nas escolas municipais, para estimular a vivência do ambiente 
escolar entre o universitário, aluno e a família, oportunizando a vivência e a experiência 

para melhor formação do indivíduo e fixação do sentido patriótico de cidadania. 
 

➢ Música nas escolas. 

 

6. SUSTENTABILIDADE 
 

➢ Implantação da Governança Ambiental com remanejamento para a Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico; 
 

➢ Reorganização da estrutura do Departamento Autônomo de Água e Esgoto – DAAE 

com retomada das atribuições para conservação e manutenção de sistemas de produção, 
controle de qualidade, abastecimento de água, coleta e disposição final de esgotos, 

entre outras. 
 

➢ Reestruturar atuação da Defesa Civil em suas atribuições no Município; 

 

➢ Reativação da Brigada Voluntária de Incêndio com o objetivo de auxiliar o Corpo de 

Bombeiros no combate aos focos de queimadas e incêndios; 
 

➢ Criação da Delegacia Digital de Defesa Animal; 

 

➢ Programa de rearborização da cidade e incentivo ao plantio de árvores pela Sociedade; 

 

➢ Investimento na reestruturação da Coordenadoria de Vigilância em Saúde; 

 

➢ Investimento em Equipamentos de Proteção Individual – EPI para segurança dos 

agentes de Saúde e prevenção de acidentes de trabalho. 

 

7. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 
 

➢ Investimento na conscientização da Sociedade Civil para o Trânsito e aumento da 

sinalização pública no sentido de advertir os condutores de veículos automotores e 

ciclistas, com extinção das multas aplicadas por meio de radares móveis; 
 

➢ Melhorias no tráfego para mobilidade urbana nas principais ruas e avenidas 

destinadas para interligação entre bairros e acesso pelas vias secundárias e ciclovias; 
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➢ Estudo para agilizar o tráfego nas ruas 9 de Julho, Bento de Abreu, Avenida Padre 

Francisco Salles Colturato, Alameda Paulista e Rua Maurício Galli; 
 

➢  Abertura de ciclovias rotativas nos finais de semana e feriados para proporcionar 

lazer familiar com atratividade nos principais pontos atratores de Araraquara; 
 

➢ Incentivo para Empresas Startups de modo geral e específico para meios de 

transporte alternativo com aluguéis de bicicletas e patinetes, entre outras possibilidades 

a serem estabelecidas formalmente no Município; 
 

➢ Reavaliação do sistema de estacionamento rotativo em vias públicas - Área Azul - 

com notificação de prazos de regularização para o condutor infrator e reformulação da 

penalização para a regularização das notificações de trânsito e revisão da destinação de 
receita pela taxa de estacionamento em vias públicas; 

 

➢ Reimplantação da Cidade-Mirim, visando a educação no Trânsito no Ensino 

Fundamental; 
 

8. CULTURA 
 

➢ Garantia de acesso presencial aos alunos da rede de ensino municipal aos bens 

culturais municipais. Revitalização dos patrimônios e monumentos histórico-culturais 
municipais, como a Estação Ferroviária de Araraquara, Estação Ferroviária de Bueno de 

Andrada, Museus e proteção dos equipamentos histórico-culturais; 
 

➢ Acesso digital e consultas públicas ao Arquivo Público Municipal e catalogação das 

Obras de Arte e artistas locais com distribuição de conteúdos a serem compartilhados 
na Biblioteca Digital Municipal; 
 

➢ Concessão de Conservadorias Culturais para investimento cultural pela iniciativa 

privada em patrimônios públicos; 
 

➢ Transferência do Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara - MAPA para o 

Parque do Basalto e utilização desse prédio para a criação do Conservatório de Música 

Municipal, para formação oficial da Banda, Coral e Orquestra Filarmônica de Araraquara, 
por meio de recursos da Fundação de Arte e Cultura - FundArt. 

 

➢ Valorização dos artistas locais e do artesão empreendedor; 

 

➢ Capacitação de pessoas para a gestão cultural descentralizada em suas pluralidades.; 

 

➢ Parceria Público-Privada para administração e gestão do Parque do Pinheirinho e 

Basalto; 
 

➢ Planos de fomento à Cultura nas periferias e democratização do acesso aos bens 

culturais através de Vale Cultural; 

 

➢ Fomento às modalidades de Turismo em âmbito municipal e Parcerias Público-

Privadas para administração e gestão de pontos atratores turísticos; 
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➢ Garantir que todos alunos da rede pública municipal tenham acesso aos 

equipamentos públicos culturais e históricos do Município durante os anos escolares; 

 

➢ Implementação do Tablet Cultural para estudos e pesquisas presenciais nos 

equipamentos públicos municipais. 

 

9. ESPORTE 
 

➢ Incentivo às práticas desportivas nas mais variadas modalidades viabilizando a 

profissionalização de atletas com programa de financiamento privado para novos 

talentos do esporte amador e transferência para a categoria profissional pela Fundação 
de Amparo ao Esporte de Araraquara – Fundesport; 
 

➢ Incentivo às práticas esportivas nas mais variadas modalidades viabilizando a 

profissionalização de atletas; 
 

➢ Encaminhamento de atletas araraquarenses a participação de competições 

internacionais; 

 

➢ Revitalização da área do Kartódromo no Pinheirinho. 

 

10. HABITAÇÃO POPULAR 
 

➢ Programa Moradia Digna com gestão de convênios a serem estabelecidos com órgãos 

estaduais e federais no âmbito dos programas habitacionais populares disponíveis para 
Municípios; 

 

➢ Revisão do Plano Diretor e Planos Locais de Habitação de Interesse Social – PLHIS. 

 

➢ Praça Sustentável com geração de empregos e renda nos bairros. 


