
Este plano de governo apresenta propostas que o Partido Liberal (PL) irá implantar, com 

força política, e desenvolver a cidade Santa Isabel. 

Estes projetos foram feitos ouvindo as pessoas que mais precisam de benfeitorias em nosso 

município. O trabalho vai priorizar as necessidades básicas da população. 

Estou confiante porque conto com o apoio de dois importantes deputados, o Marcio Alvino, 

deputado federal, e o André do Prado, deputado estadual, que se comprometeram com o 

bem-estar de Santa Isabel. 

 

 

SAÚDE 

- Reconstrução das Unidades de Saúde, hoje de madeira, fora dos padrões sanitários; 

- Implantação da Telemedicina;  

- Cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto à Justiça para a implantação 

do Centro de Atenção Psicosocial I - CAPS 

- Agendamento Digital: Marcação de consultas através de aplicativo pela internet; 

- Nova UPA ao lado da Santa Casa, proporcionando maior logística, economia e melhor 

atendimento à população;  

- Transferência da UBS Central (1) para o atual prédio da UPA; 

- Fortalecimento do Atendimento visando a humanização através de melhor infraestrutura das 

unidades, investimento da atenção básica e prevenção; 

- A ampliação de políticas públicas de saúde da criança, mulher, idoso, homem e diversidade 

sexual; 

- Contratação de mais médicos especialistas para melhorias na qualidade do atendimento dos 

postos de saúde; 

- Apoiar e buscar recursos para melhorar o atendimento da Santa Casa de Santa Isabel; 

- Destinar novos veículos para o transporte de pacientes que estão em tratamento médico; 

- Valorizar os servidores e gestores da Saúde, visando atender às necessidades de qualificação 

da Rede para melhorar o atendimento da população em todos os níveis; 

- Fortalecimento da Rede Cegonha, promovendo o acompanhamento materno para redução 

da mortalidade infantil; 

- Promover ações de promoção da Saúde Bucal nas escolas; 

- Realizar Programas de Saúde do Jovem e Adolescente; 

- Reestruturar Centro de Zoonoses – para agir no controle de doenças que podem ser 

transmitidas de animais para seres humanos e na prevenção de epidemias; 



- Instalar um Centro de Distribuição Farmacêutica em Santa Isabel – para a população receber 

os medicamentos com rapidez, entrega em domicílio aos portadores de necessidades especiais 

e com dificuldades de locomoção; 

- Realização do primeiro senso do deficiente de Santa Isabel; 

- Fortalecer o mutirão de castração de cães e gatos; 

- Cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto à Justiça para melhorias no 

Canil Municipal. 

 

ASSITÊNCIA SOCIAL 

- Instalar novos Centros de Referência de Assistência Social para o município e facilitar o 

acesso dos cidadãos aos programas e ações sociais na cidade; 

- Implantar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) para 

atendimento especial aos casos de vulnerabilidade social; 

- Implantar projetos sociais em parceria com as instituições religiosas e beneficentes; 

- Realizar convênios com os governos Estadual e Federal para liberação de recursos na área de 

Assistência Social; 

- Priorizar na assistência social o foco na família, promovendo ações de proteção social e 

desenvolvimento de capacidades; 

- Reestruturação e adequação do Centro de Convivência do Idoso.  

- Implantar políticas públicas para crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades 

especiais; 

- Ampliar as ações e encaminhamentos ao mercado de trabalho de pessoas desempregadas 

beneficiadas pela assistência social; 

- Captação de Recursos para estratégia de Assistência Social pós-pandemia. 

 

ESPORTE E LAZER 

- Revitalização Estádio Municipal Gumercindo Bicudo Filho, situado na Avenida Brasil. 

- Novas áreas de lazer para a população com quadra de areia, playground, aparelhos de 

ginástica e outros; 

- Investimento nas escolinhas básicas de esportes das mais variadas modalidades; 

- Estimular ações que convidem a população em geral a praticar esportes e atividades que 

combatam o sedentarismo; 

- Buscar parcerias com as associações esportivas devidamente regularizadas de diversas 

modalidades; 

- Aumentar a oferta de equipamentos de academia de ginástica ao ar livre em diversas regiões; 



- Buscar recursos dos governos Estadual e Federal para práticas de incentivo ao esporte; 

- Incentivo direto aos atletas que representam o município nos Jogos Regionais, Jogos Abertos 

e torneios oficiais de diversas modalidades. 

- Viabilizar recursos Estadual e Federal, e através de parcerias público-privada, para 

transformar o Ginásio de Esportes em uma Arena Multiuso. 

- Viabilizar recursos Estadual e Federal, e através de parcerias público-privada para cobertura 

da Pista de Skate Erik de Deus (próximo a Ginásio de Esportes). 

- Revitalizar e reestruturar o Parque Municipal ao lado da UPA para as práticas esportivas ao ar 

livre; 

- Fortalecer a prática da corrida e caminhada de rua, rústica e trilhas, com infraestrutura 

básica, para transformar Santa Isabel na capital regional destas práticas esportivas; 

 

SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA 

- Atuação rígida junto a Sabesp e o Governo do Estado para funcionamento total da Estação de 

Tratamento Esgoto e ampliação da rede de captação e coleta de esgoto; 

- Aplicação sanções legais e financeiras à Sabesp pelo descumprimento de contrato; 

- Cobrar a Sabesp sobre planejamento e cronograma de execução de obras, de modo a evitar 

transtornos à população com a aplicação de multas por descumprimento do mesmo; 

- Operação Zeladoria: Manter e conservar a limpeza e manutenção das ruas e calçadas; 

- Buscar recursos Estadual e Federal para ações de combate a enchente e inundações; 

- Buscar recursos para executar o projeto de canalização e aprofundamento da calha do 

Córrego Araraquara e seus afluentes; 

- Buscar parcerias junto aos governos Estadual e Federal para pavimentação de ruas e avenidas 

nos bairros; 

- Investimentos para implantação total de lâmpadas LED na iluminação pública para a área 

urbana e expansão para a área rural; 

- Captação de recursos para renovação da frota de máquinas para execução de serviços 

municipais; 

- Buscar junto ao governo Estadual apoio junto ao programa “Melhor Caminho” para melhorias 

das estradas rurais; 

- Ampliação e criação de equipes descentralizadas de manutenção para as estradas rurais. 

 

MEIO AMBIENTE 

- Intensificar a limpeza e manutenção de áreas públicas; 

- Reestruturar o sistema de licenciamento municipal para promover facilitar o 

desenvolvimento econômico; 



- Implantar programa municipal de coleta seletiva; 

- Implantar a usina para a trituração e reaproveitamento de resíduos da construção civil e 

reuso adequado nos serviços municipais;  

- Participar efetivamente do Comitê das Bacias Hidrográficas; 

- Buscar apoio dos governos Estadual e Federal para investimentos voltados ao Meio 

Ambiente; 

- Implantar o programa municipal de proteção das nascentes e mata ciliar; 

- Estruturar programas de incentivo para reuso de água e reutilização de águas pluviais; 

- Promover campanhas de educação ambiental para conscientizar a população sobre a 

importância de separar o lixo seco e úmido. 

- Criar o fundo municipal de Meio Ambiente; 

- Utilizar os recursos do ICMS Ecológico através do Fundo Municipal para ações afins à área de 

Meio Ambiente; 

- Estruturação e implantação da equipe do Programa “Município Verde Azul”; 

- Em parceria com iniciativa privada e o terceiro setor, trabalhar para implantação de sistema 

de energias renováveis nas dependências da administração pública. 

- Ação efetiva no Comitê Gestor do Parque Estadual do Itaberaba;  

- Atuação permanente de fiscalização e monitoramento da Represa do Jaguari junto aos 

órgãos competentes: DAEE e Agência Nacional de Águas; 

 

EDUCAÇÃO 

- Buscar o apoio dos governos Estadual e Federal para investimentos na Educação; 

- Ampliação dos Cursos Universitários – UNIVESP, junto ao Governo do Estado 

- Captação de recurso junto ao Estado e União para construção e ampliação de unidades de 

Creches. Implantar o programa “Criança na Creche”, através de parcerias com entidades 

privadas a fim de reduzir a fila de espera de vagas. 

- Reestruturação e adequação da Escola Especial Sergio Alves Porto para atendimento 

multidisciplinar para alunos da rede e implantação do centro de integração da pessoa com 

necessidades especiais com suporte a educação, saúde e promoção social; 

- Construir novas unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Revitalizar e padronizar as unidades escolares; 

- Criar o programa de formação continuada para todos os profissionais da Educação em 

parceria com instituições de Ensino Superior; 

- Construção da Estação Literária, incluindo no único espaço: biblioteca convencional, 

biblioteca digital, lan house para pesquisas, centro de convivência e desenvolvimento literário 

para múltiplas faixas etárias.  



- Investimentos para o uso da tecnologia em todas as unidades escolares visando atender as 

necessidades do Professor e do Aluno.  

- Fortalecer o Conselho de Educação e o Conselho de Alimentação Escolar; 

- Ampliação dos Programas de alfabetização de jovens e adultos; 

- Apoiar os estudantes universitários e técnicos, garantindo 100% de transporte gratuito; 

- Buscar parcerias com os governos Estadual e Federal para ampliar o Ensino Técnico. 

 

SEGURANÇA 

- Implantação do Centro de Segurança Integrada (CSI) proporcionando inteligência e 

monitoramento em todos os bairros e região central;  

- Cumprir a carta de intenção da criação da Base do Corpo de Bombeiros; 

- Reivindicar ao governo do Estado o aumento do efetivo policial e a disponibilização de 

viaturas policiais; 

- Ampliar a Atividade Delegada – para contratação de policiais em suas horas vagas de trabalho 

e aumento da segurança na cidade; 

- Apoiar e valorizar os policiais civis e militares; 

- Solicitar o apoio do Governo do Estado para aumentar o número de viaturas policiais; 

- Controle de acesso e segurança presencial em todas as unidades de ensino municipal e 

estadual; 

- Incluir na grade curricular das escolas municipais a disciplina de combate às drogas, com 

apoio do PROERD; 

- Apoiar o Conselho de Segurança (Conseg). 

 

CULTURA 

- Nova estrutura para Centro Cultural Chico Fotógrafo; 

- Apoiar a participação de artistas nas festas do município; 

- Promover o projeto “Nossa Praça, nossa bandeira” com apresentações artísticas, musicais e 

bandas da cidade – estendendo para outros bairros de forma itinerante; 

- Trabalhar junto ao Governo do Estado para implantação de uma “Fábrica de Cultura”; 

- Trabalhar junto ao Governo do Estado para implantação do “Projeto Guri”; 

- Resgatar festas folclóricas, rurais e promover concursos de fanfarra; 

- Ampliar a oferta de cursos do Centro Cultural e fortalecer as ações já existentes; 

- Instituir o Calendário Festivo de Santa Isabel visando o fomento da geração de emprego e 

renda; 



- Valorizar e expor produtos artesanais e incentivos de apoio aos artesãos de forma integrada 

com o Turismo; 

- Criar espaços voltados para museu e acervo histórico; 

- Resgate do torneio de moda de viola e fomento as ações de cultura caipira. 

 

TRANSPORTE 

- Garantir transporte de qualidade à população; 

- Ampliar o itinerário de linhas e expandir horários de circulação de ônibus municipal e 

intermunicipal; 

- Implantação e modernização de novos abrigos de ônibus; 

- Promover a manutenção de estradas rurais para melhorar a circulação dos ônibus, aumentar 

as linhas e revisar os horários; 

- Pleitear junto a EMTU extensão da linha intermunicipal 810TRO até o ponto final do Monte 

Negro, beneficiando os bairros locais. Atualmente a linha percorre o Jardim Eldorado até São 

Paulo / Metrô Armênia; 

- Articular junto ao Governo do Estado a implantação do Terminal Metropolitano nos moldes 

da EMTU. 

 

MOBILIDADE URBANA 

- Planejamento e metas a remodelar a mobilidade urbana do município visando melhora no 

fluxo de veículos leves e pesados, pedestres e outros; 

- Estudo de engenharia de tráfego, visando sanar os transtornos do trânsito da região central; 

- Criação de alças de acesso aos bairros, visando a redução do fluxo de veículos na região 

central. 

 

TURISMO 

- Reformular e promover o Carnaval em Santa Isabel, para que possa tornar-se um evento fixo 

turístico, fortalecendo o comércio e a geração de emprego e renda; 

- Buscar apoio dos governos do Estado e Federal para destinação de recursos para projetos da 

Secretaria de Turismo; 

- Criar o Centro de Atendimento ao Turista; 

- Apoiar integralmente o turismo religioso com resgate das festas e danças folclóricas; 

- Resgatar a Rota Caipira e o fortalecimento da produção dos produtos artesanais; 

- Incentivar e promover a Celebração da Festa da cidade; 



- Resgatar a Festa do Peão de Santa Isabel que já foi uma das mais conhecidas do Estado, de 

modo a valorizar a cultura sertaneja, gerando emprego, renda e desenvolvimento econômico 

com a atração de turistas; 

- Buscar o apoio e recursos para implantar o Polo Turístico do Mirante do Monte Serrat. 

 

HABITAÇÃO 

- Ampliação das ações de Regularização Fundiária;  

- Executar projetos de captação de recursos para investimentos na área Habitacional; 

- Buscar parceria com o governo Federal para aderir aos Programas Habitacionais; 

- Propor alteração no Plano Diretor proporcionando novos empreendimentos imobiliários, 

inclusive verticalizados; 

- Reivindicar ao governo do Estado a implantação de casas populares CDHU (Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano). 

 

AGRICULTURA 

- Mapear e diagnosticar a produção agrícola; 

- Investir na infraestrutura rural para promover o escoamento agrícola; 

- Priorizar e estimular a compra de produtos rurais para merenda escolar; 

- Promover o Projeto Leite, apoiando a produção de leite local; 

- Incentivar a Feira de Pescados e apoiar as ações das associações dos pescadores; 

- Buscar apoio dos governos Estadual e Federal para aquisição de equipamentos para 

fortalecimento do setor agropecuário; 

- Estimular o Agronegócio Municipal e realizar festas típicas com produtos de Santa Isabel. 

- Implantar a assistência técnica e extensão rural ao pequeno produtor; 

- Auxiliar os produtores rurais de Santa Isabel para participarem do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE); 

- Auxiliar os produtores rurais de Santa Isabel para conseguirem a Declaração de Aptidão ao 

PRONAF – DAP; 

- Criar e implantar a política e o Plano Municipal do desenvolvimento agropecuário; 

-  Criar e implantar a política e o Plano Municipal de apoio à agricultura familiar; 

- Estruturar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar; 

- Criar e implantar o sistema de segurança alimentar e nutricional municipal – SISAM; 

- Criar a política e plano municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável; 

- Implantação do Selo de Qualidade do Produto de Santa Isabel; 



- Estruturação e fortalecimento do Selo de Inspeção Municipal – SIM; 

- Criação e implantação do Centro de Entreposto e Abastecimento Geral de Santa Isabel – 

CEAGESI; 

- Criação e implantação do Parque Municipal de Feiras e Agropecuária, onde ficará a arena  

permanente para Shows, Eventos e o Parque do Peão; 

- Reestruturação e fortalecimento da Casa da Agricultura Municipal; 

- Criar e implantar a política municipal de agroecologia e produção orgânica; 

- Apoio ao estímulo a Aquicultura e a Psicultura; 

- Apoiar e auxiliar para que os pescadores consigam obter o Registro Geral de Atvidade 

Pesqueira junto aos órgãos competentes; 

- Criação e implantação da Escola Técnica Municipal de Formação e Capacitação Agropecuária 

– ETEC Rural. 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

- Austeridade, economia e eficiência no atendimento à população; 

- Criar o Sistema Único de Dados para integração e agilidade na prestação de serviços públicos; 

- Utilização de tecnologia já testada em outras Prefeituras que trazem desburocratização e 

eficiência nos atendimentos da gestão pública à população; 

- Realizar efetivamente a reforma administrativa e o plano de carreira dos servidores; 

- Gestão de custo e benefício visando eficiência da frota municipal; 

- Implantar Programa de Atenção, Vigilância e Promoção à Saúde do Servidor;  

- Potencializar um setor para gerir um banco de projetos para captação de recursos nos 

governos Estadual e Federal; 

- Regularização dos espaços e prédios públicos a fim de torna-los aptos a investimentos de 

recurso Estadual e Federal. 

 

 

 

 


