Cidadãos de Santa Isabel,
Ao aceitar a indicação do meu nome como candidato a Prefeito da nossa cidade, sendo eu um
Isabelense de Coração, de Família Isabelense percebi que estava na hora de sair do discurso e
entrar em ação com uma jovem mentalidade, uma visão de progresso e olhando futuro. Estou
consciente da responsabilidade de um Prefeito com sua cidade, eu estou preparado e conto
com apoio de equipe competente, tenho certeza de que poderemos cumprir o nosso Plano de
Governo.
É preciso “renovar e humanizar a administração da cidade”, cuidando das pessoas e elevando
a qualidade de vida de cada um, para isso o plano de governo precisa ser exequível e eficiente
em suas propostas de ação.
Nosso Plano de Governo é um conjunto de diretrizes para nortear a Gestão Pública a dar ao
cidadão tudo que ele precisa e merece, especialmente nas áreas de Saúde, Educação,
Segurança, Emprego e Renda e Mobilidade Urbana, entre outros.
Com muito cuidado buscamos entender a realidade de Santa Isabel e como a vida das
pessoas pode ser transformada com uma boa gestão. Então passamos a discutir os
pontos mais sensíveis e que necessitam de uma atenção com mais urgência,
estabelecendo prioridades e definindo estratégias conforme o orçamento do Município.
As propostas apresentadas abaixo vão de encontro aos anseios de uma população
cansada de promessas não cumpridas.
Para tanto apresento os principais elementos que compõe o Plano de Governo da Coligação
“Renovação com Responsabilidade” por “Emprego, Saúde e uma Vida Melhor”.

Para Prefeito Kadu Barbosa, Carlos Eduardo Barbosa Souza Bento, Joseense, criado em
Santa Isabel, tem 32 anos, é bacharel em Direito, está licenciado de sua atividade profissional
como escrevente substituto, do Tabelião de Notas e de Registro Civil. Iniciou sua vida
profissional aos 16 anos, e não parou mais. Empresário do setor Agropecuário, participa das
organizações de Festas do Peão em diversas cidades. Jovem e pronto para comandar a
Prefeitura de Santa Isabel, com liderança e honestidade.
Para Vice Prefeito, Chicarino, Silvério José Chicarino, 60 anos, mora a 42 anos em Santa
Isabel, aposentado no cargo de gerente na CESP, foi gerente do Clube Fiscal, empreendedor,
casado a 38 anos esposa isabelense Ivanilda, 02 filhos, Carlos Henrique, autônomo, Dra
Priscila Chicarino Fisioterapeuta, 01 neta, Julia Chicarino. Formado em Eletrotécnica, e
também Turismólogo. No ano 2002 recebeu o Título de Cidadão Isabelense. Vereador e
Presidente da Câmara. Irmão da irmandade Santa Casa a 18 anos, secretário da mesa em 2
mandatos, membro do Lions Clube Santa Isabel a 22anos. Integrou diversos conselhos
municipais (Criança e Adolescentes, Saúde, Turismo, CONSEG), foi presidente da
Associação dos Estudantes. Apaixonado por santa Isabel!

PLANO DE GOVERNO
1.) SAÚDE
O maior serviço que a população precisa é uma boa assistência à Saúde e à Vida. Esse papel é
executado pela Saúde Pública que no caso de Santa Isabel, apresenta o maior desafio para
nossa gestão. Ressaltando que o Sistema de Saúde Público é composto por atividades de
responsabilidade da Prefeitura Municipal outros do Governo Estadual de São Paulo e outros
do Governo Federal. No entanto qualquer que seja o nível precisa ter no Gestor a liderança
total para fazer o melhor em investimento e operação de todas as Unidades de Saúde, como
destaque:
•
Readequar as UBSs, ESFs e PACs, humanizando o atendimento com profissionais
treinados, com estruturas físicas modernizadas;
•
Ampliar o PAC do Pouso Alegre, com estudos de transformá-lo em ESF;
•
Ter uma sede própria para o ESF Ouro Fino;
•
Transformar as UBSs do Monte Negro e Av Brasil em ESFs;
•
Ampliar os atendimentos na UBSs Brotas;
•
Ampliar os atendimentos médicos e odontológicos, com consultórios móveis (ônibus
da saúde), para áreas mais afastadas;
•
Fazer mutirões da saúde com rodízios aos finais de semana;
•
Implantar a Farmácia com atendimento após as 16h e aos finais de semana;
•
Dar formação e capacitação continuada e Valorizar os Profissionais da Saúde;
•
Ampliar o quadro de profissionais de saúde através de concurso público;
•
Aprimorar a frota de veículos e ambulâncias com parcerias junto ao governo federal,
estadual;
•
Investir em políticas de ação preventiva, em parceria com as Secretarias de Educação,
Meio Ambiente, Esporte e Lazer e Cultura;
•
Reestruturar a Diretoria de controle de Zoonoses;
•
Reformar e equipar o Canil Municipal;
•
Criar o programa de Saúde Animal, com acolhimento, tratamentos e aumentar o
número de castrações realizadas pelo Município;
•
Fortalecer a Vigilância em Saúde, com implantação de sistema de rastreamento por
Star Ups, mapeando e identificando os problemas de saúde por indivíduo, bairro e demais;
•
Implantar efetivamente o E-SUS em toda rede pública, unificando e informatizar o
sistema de cadastro e agendamento de consultas e serviços da saúde, onde o prontuário poderá
ser acessado em qualquer ponto da saúde;
•
Garantir o abastecimento e distribuição de medicamentos obrigatórios, ampliando a
Rede REMUME;
•
Criar a cartilha básica de medicamentos com base no RENAME;
•
Implantar o programa odontologia nas casas, que consiste no atendimento de
odontologia nas residências da população de baixa renda, cm aquisição de consultórios
portáteis;
•
Intensificar com programas e ações voltados a saúde bucal, em todos os atendimentos
da saúde, nas escolas e eventos municipais;
•
Crias programas e ações voltadas à promoção da saúde do idoso, tendo como base o
Estatuto do Idoso e atendimento psicossocial, com educador físico, fisioterapeuta, psicólogo,
nutricionista, médico geriatra;
•
Buscar parcerias para implantar atividades, como aulas de dança, exercícios físicos, e
outras atividades de cultura e lazer voltados ao tratamento de depressão, para toda população;

•
Garantir as vacinas a todos os usuários, que deverão ser revistas periodicamente,
fazendo com que a carteira de vacinação seja documento essencial para os atendimentos da
saúde;
•
Aprimorar a frota de veículos e ambulâncias com parcerias junto ao governo federal,
estadual;
•
Buscar parcerias com ONGs e Universidades de Medicina e Veterinária, para as ações
da saúde;
2.) EDUCAÇÃO
A base do Desenvolvimento de uma Nação é a Educação, que começa com a Família, com a
Sociedade e com o Sistema Escolar. Vivemos num mundo em constante e rápida evolução o
que obriga o Prefeito Municipal agilidade necessária para transferir a todos os professores e
alunos o que há de mais moderno e atual no ensino. Vamos cuidar da Formação das crianças
do Ensino Fundamental.
O Estudo está diretamente ligado à qualidade do emprego, por isso, em nosso Plano de
Governo prevê o incentivo ao ingresso no Ensino Superior para ampliar a quantidade de
alunos com formação adequada ao mercado e ao mesmo tempo reduzir a necessidade de
viagens para outros municípios. Manteremos, no entanto um Programa de “Passe Livre” para
alunos moradores de Santa Isabel que pretendam frequentar cursos que não são
disponibilizados em Santa Isabel.
•
Reestruturar todo o Sistema Escolar, fazendo um estudo das demandas por bairro, a
fim de atender a criança o mais próximo de sua residência, trazendo melhor qualidade à
criança e economizando com transporte escolar;
•
Ampliar os cursos técnicos e profissionalizantes;
•
Incentivar e Apoiar os estudantes universitários;
•
Ampliar os cursos universitários oferecidos pelo Governo Federal (à distância);
•
Dar formação e capacitação continuada e valorizar os professores e profissionais da
área, assim como garantir a eles acesso a computador e à internet em toda rede;
•
Criar mecanismos para meritocracia de alunos e educadores que se destacam na
educação;
•
Estimular o uso de produtos orgânicos na merenda escolar;
•
Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos Planos de Cargos e
Salários;
•
Criar as Olimpíadas do conhecimento;
•
Criar Política de incentivo ao desempenho escolar;
•
Reestruturar e melhorar a qualidade do transporte escolar;
•
Construir uma sede para Secretaria da Educação com centro de capacitação, com sala
de atendimento de inclusão, anfiteatro e outros no antigo prédio o cinema;
•
Garantir o atendimento da totalidade de demanda de vagas nas creches;
•
Fortalecer os Conselhos Municipais de Educação, Merenda Escolar e FUNDEB.
3.) SEGURANÇA PÚBLICA
Trata-se de um problema de âmbito global que reflete na nossa cidade a mesma principal
razão que esta ligada com as questões sociais de forma ampla. Santa Isabel pertencendo à
Macro Região denominada “Região Metropolitana de São Paulo” possui grande população
rural e ao mesmo tempo forte influencia urbana dos municípios adjacentes. Com isso nosso
Plano de Governo pretende atuar de forma firme tanto na questão de policiamento ostensivo,

criação da Guarda Municipal armada e bom Plano de Esporte e Lazer para a juventude,
visando contribuir com a redução drástica da violência na cidade.
•
Integrar e modernizar as ações municipais e estaduais de segurança pública de forma
transparente, participativa, visando garantir qualidade de vida e tranquilidade em Santa Isabel;
•
Adotar um modelo de gestão integrada de segurança pública municipal com
representantes da sociedade nas discussões com os outros poderes e esferas governamentais;
•
Incentivar o Conselho e criar o Plano Municipal de Segurança Pública;
•
Implantar a Guarda Municipal armada visando uma atuação mais efetiva e racional,
com ênfase na preservação da vida e do patrimônio público;
•
Engajar o Conselho Tutelar nas ações preventivas.
•
Buscar junto ao Governo do Estado a possibilidade de implantar uma base do Corpo
de Bombeiros em Santa Isabel;
•
Ampliar e Fomentar ações estratégicas de vídeo monitoramento, permitindo, em ação
integrada com a Polícia Militar, uma área de cobertura real dos pontos críticos do Município.
4.) INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / AGROPECUÁRIO –
EMPREGO E RENDA
A base de uma cidade do ponto de vista de qualidade de vida é a Economia, e está no mundo
de hoje e do amanhã fundamentada num robusto plano de Inovação e Desenvolvimento para
criar ampliação de atratividade para grandes empresas industriais de baixo impacto ambiental
e também do segmento de Logística, setor que mais cresce no Brasil atualmente.
Com a economia rural de Santa Isabel oferecendo grandes oportunidades, em nosso Plano de
Governo vamos dar especial atenção para incentivo de novos produtos e atendimento técnico
através de profissionais do setor de agronomia e de veterinária, além de abrir espaço e apoiar
criação de startups, que é o segmento que evolui em alta velocidade e Santa Isabel não pode
ficar fora desse futuro.
•
Melhorar política de incentivos fiscais;
•
Promover uma “incubadora” de empreendimento econômico e solidário, como forma
de fortalecer os micros e pequenos negócios informais, rurais e urbanos, existentes no
município de Santa Isabel;
•
Facilitar e estimular a abertura e o funcionamento de micro e pequenas empresas;
•
Priorizar as ações que beneficiem o surgimento e a expansão dos pequenos negócios;
•
Estimular as iniciativas associativas por meio de grupos de produção, comercialização
e cadeias produtivas de diferentes segmentos econômicos;
•
Estimular a capacitação profissional e o empreendedorismo;
•
Ampliar o acesso à tecnologia;
•
Implantar Programa de estímulo à instalação de empresas no município através de
incentivo fiscal, fornecimento de terrenos e infraestrutura;
•
Legalizar os bairros e ruas através da lei de abairramento, a fim de possibilitar à
empresa de correios a criação de CEPs por bairros;
•
Incentivar o plantio em praças, parques e reflorestamento de áreas de proteção;

•
Incentivar a agricultura, agropecuária e pesca;
•
Criar plano de Segurança Alimentar e Consumo Consciente;
•
Fortalecer e estimular a expansão das feiras livres;
•
Apoiar à agricultura familiar através da aplicação de recursos próprios na produção,
assistência técnica e extensão rural, aquisição de patrulha mecanizada e Subsídio ao
agricultor;
•
Incentivar à Criação de animais para abate, bovinos, suínos e outros;
•
Fortalecer as Associações dos Produtores Rurais e Pescadores do Município;
•
Implantar o programa municipal de desenvolvimento agronegócio sustentável;
•
Incrementar a produção e a comercialização dos artesanatos na área urbana e rural;
•
Resgatar a “feira do rolo”;
•
Dar continuidade com suporte técnico para a implantação do condomínio industrial;
•
Encontrar área para feiras de exposição de agronegócio e demais eventos e festas.
5.) DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A questão social esta diretamente ligada com as ações da Educação e do Desenvolvimento
Econômico na geração de emprego e renda. Numa sociedade mesclada entre economia rural e
economia urbana, com fortes influências dos grandes centros, criar programas para o
desenvolvimento social, significa melhorar o padrão das famílias.
Como Prefeito pretendo implementar um Programa sólido no atendimento à criança e aos
jovens oferecendo atendimentos especializados, bem como, locais de prática de esporte
coletivos, orientados por profissionais, não deixando de atender também à população idosa,
especialmente com relação a programas especiais de recreação e saúde.
O Desenvolvimento Social precisa ser aplicado através da “equidade social”, em um ambiente
com tanta desigualdade é necessário políticas públicas que exerce um tratamento desigual aos
desiguais, com o objetivo de alcançar, como consequência, uma maior igualdade entre as
pessoas de diferentes tipos de necessidade. Proporcionando assim a verdadeira “Justiça
Social”.
•
Fortalecer o programa de qualificação e capacitação Profissional;
•
Criar o Programa - Rede de Oportunidades (Parcerias com a Rede Pública e Privada
para Pequenos Financiamentos e/ou inserção no Mercado de Trabalho das Pessoas
Qualificadas nos Cursos oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social);
•
Acompanhar com Profissionais Técnicos Sociais as Famílias Contempladas em todos
os programas assistenciais do Munícipio;
•
Ampliar as ações ao Projeto da 3ª Idade fortalecendo o Centro de Convivência do
Idoso;
•
Intensificar as Políticas da Assistência Social em Convênio com as esferas Federal e
Estadual, visando diminuir a desigualdade social;
•
Ampliar os programas Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e Centro
de Referência Especial de Assistência Social – CREAS nos bairros;

•
Intensificar as politicas públicas de Direitos Humanos com vistas ao fortalecimento
das ações Municipais, como: Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária;
•
Intensificar as politicas públicas de enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual da
Mulher e a violência Domestica;
•
Criar ações de proteção ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do adolescente;
•
Criar políticas públicas de Enfrentamento e Atenção ao Uso Abusivo de Substâncias
Psicoativas por Crianças e Adolescentes;
•
Criar políticas públicas com ações que visam o combate ao racismo, à homofobia, à
intolerância religiosa e outras práticas de desrespeito e discriminação;
•
Regulamentar benefícios eventuais, para melhor atendimento da população de
vulnerabilidade e combate a pobreza.
6.) MOBILIDADE URBANA – INFRA-ESTRUTURA
A mobilidade urbana esta inserida no “Plano Diretor Municipal e Diretrizes” contidas na Lei
do Zoneamento. Esta área da Administração Pública inclui muitas atividades voltadas para o
conforto urbano, e facilidade de locomoção das pessoas tanto em transporte individual, e
especialmente em transporte público.
Entre outras, fazem parte da Mobilidade Urbana: Infra-Esturtura Viária, Planejamento /
Operação de Transporte Público, Execução de Obras Viárias e Fiscalização/Orientação de
Trânsito. Na nossa Gestão iremos dar atenção especial ao Transporte Público Rural tanto com
adição de mais linhas, mais ônibus e melhorias das estradas.
Precisamos urgente melhorar a estrutura viária de Santa Isabel, não temos como falar em
desenvolvimento econômico e sustentável, deixando de lado a mobilidade urbana, a fim de
facilitar o deslocamento das pessoas e as atividades econômicas e sociais.
•
Recuperar e modernizar a frota e adquirir novos equipamentos em parceria com o
Governo Federal e Estadual;
•
Implantar bueiros para a conservação das estradas rurais;
•
Implantar o serviço de conserveiros para as estradas rurais;
•
Exigir da concessionária de serviços de iluminação pública para adaptar toda a cidade
com implantações de Led nas ruas e Praças da Cidade Priorizando os locais com maior
insegurança;
•
Implantar o Plano Municipal de Urbanização com Pavimentação e ampliação das vias
públicas e melhoria de calçadas e meios-fios, em especial as calçadas da Avenida República;
•
Construir praças e jardins;
•
Revitalizar o Parque Municipal ao lado da UPA e da Estação de Tratamento de Esgoto
com calçamento, construção de quiosques, banheiros, iluminação e segurança;
•
Revisar o Plano de Mobilidade Urbana e colocar em prática as mudanças necessárias
para melhoria da mobilidade urbana;
•
Exigir da concessionária de transporte público ônibus adaptados e com wifi,
modernização da frota, funcionários capacitados para o serviço;
•
Ampliar o Programa Municipal de Educação no Trânsito para motoristas, pedestres e
para as crianças nas escolas;

•
Melhorar o programa de sinalização e de recuperação da malha viária e estudar melhor
os locais de necessidade de semáforos;
•
Identificar quais os maiores problemas de falta de cobertura de sinais de internet,
telefonia, rádio e televisão, a fim de estabelecer metas, programas e ações junto às empresas
prestadoras dos serviços para termos mais qualidade no fornecimento dos serviços ofertados.
7.) TURISMO E LAZER
A área de turismo bem estruturada, em muitos países, corresponde até 40% do PIB – Produto
Interno Bruto, sendo, portanto, um grande elemento da alavancagem da economia.
Inspirado nesse cenário, Santa Isabel possui excelentes condições para geração de emprego e
renda, bem como receita adicional com o Turismo Rural, Ecoturismo e aproveitar o maior
potencial que temos nas águas de nossa represa, incentivando empresas do setor a investirem
na infraestrutura náutica (campeonatos de vela, de moto náutica, entre outros).
O Desenvolvimento humano e a qualidade de vida do Isabelense precisa ser melhorada e isso
não significa só investimento em saúde e educação, a população também precisa ter politicas
públicas voltadas ao “Intra-turismo”. A população tem e deve também usufruir dos pontos
turísticos locais, além de ser uma fonte de renda.
•
•
•
•

•
•
•
•

Criar programas de desenvolvimento sustentável do turismo;
Fortalecer a gestão do turismo;
Fortalecer o Plano, o Fundo e o Conselho Municipal de Turismo;
Mapear, Catalogar e Incentivar as pousadas, chácaras de veraneio, e novas
instalações de pousadas e hotéis fortalecendo nossa posição no CADASTUR do
ministério do Turismo;
Divulgar as potencialidades turísticas do município;
Introduzir o Ecoturismo, Turismo Rural, Turismo Religioso, Turismo Esportivo;
Realizar cursos de qualificação para profissionais do setor turístico;
Dar continuidade a revitalização do Mirante do Monte Serrat.

8.) CULTURA
A cultura de Santa Isabel precisa ter maior investimento proporcionando a população de Santa
Isabel maior acesso a programas e ações das mais variadas formas de cultura. Acreditamos
que uma população que cresce culturalmente transforma a sua vida e da sociedade, para tanto
é necessário, não só criar uma identidade cultural local, como construir espaços públicos com
uma vasta diversidade cultural.
•
Apoiar os eventos sócios culturais, resgate das festas da cidade, festa do Peão e festas
religiosas;
•
Fortalecer o Plano, Fundo e Conselho Municipal de Cultura;
•
Revitalizar os prédios históricos e culturais do município;
•
Resgatar e a revitalizar o patrimônio histórico do município e da cultura isabelense
com a criação de um museu municipal;

•
Encontrar área para construção de um anfiteatro, para proporcionar a população de
Santa Isabel com peças teatro, exibição de filmes entre outros;
•
Realizar eventos artísticos valorizando os talentos da terra;
•
Formar gestores municipais de cultura;
•
Consolidar o Calendário oficial de eventos;
•
Incentivar o Artesanato com a abertura para comercialização nas festas municipais;
•
Incentivar a banda e fanfarra municipal e a orquestra de metais;
•
Adquirir equipamentos em apoio aos segmentos artísticos do município;
•
Divulgar a cultura e o município em eventos estaduais;
•
Ampliar e Modernizar a Biblioteca Municipal;
•
Apoiar eventos como cavalgada, equestres entre outros;
•
Apoiar eventos de motoclubles, exposição de carros antigos, entre outros.
9.) ESPORTE
A área do esporte para o município de Santa Isabel vai merecer da nossa gestão uma atenção
especial para implantação e sustentação de novas modalidades que darão apoio às atividades
em parceria com a educação, incentivando alunos e demais cidadãos a praticarem esporte para
melhorar a saúde, estimular o lazer e a competição saudável.
•
Incentivar a prática de novas modalidades esportivas, capoeira, judô, jiu jitsu,
atletismo, hipismo, esportes radicais;
•
Expandir as modalidades oferecidas e já consolidadas no município, como futebol,
apoiando a participação em grandes torneios e circuitos, trazendo representatividade para o
nosso município.
•
Apoiar e atrair eventos esportivos de nível regional por meio do programa “Esporte
Anfitrião”;
•
Criar a caravana do esporte para as comunidades rurais e os bairros da cidade;
•
Revitalizar os complexos esportivos do Município (ginásios de esportes, quadras,
pistas de skates, etc);
•
Encontrar área para construção de campos de futebol e poliesportivo;
•
Garantir a ampla participação dos portadores de necessidades especiais e
equipamentos adequados para inclusão de todos.
10.) GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Competência com seriedade são os pontos de apoio para a nossa gestão. Defendendo o
dinheiro público de más ações que infelizmente tomaram conta do nosso País, e de nossa
cidade. Complementando, teremos uma unidade de fiscalização e auditoria, bem como,
ouvidoria, com participação de cidadãos para acompanharem o Portal da Transparência, tanto
nos investimentos, como despesas de custeio e cronogramas de obras.
•
Valorizar os Servidores Públicos Municipais;
•
Reestruturar os Planos de Cargos e Salários, bem como atualizar o Estatuto do
Servidor e fazer a Reforma Administrativa;

•
Melhorar o serviço de Ouvidoria do Município para que a população protocole na
Prefeitura Municipal seus pedidos, sugestões e reclamações para Garantir ampla participação
popular na formulação e acompanhamento das políticas públicas;
•
Combater com rigidez à corrupção por meio de auditorias estratégicas, fiscalização,
ouvidorias, entre outros;
•
Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos do planejamento
estratégico participativo e do conceito de Cidade Inteligente;
•
Desenvolver um processo de planejamento urbano sustentável que integre
efetivamente as ações dos diversos órgãos da prefeitura;
•
Reavaliar as concessões e permissões estabelecidas pela prefeitura;
•
Utilizar a estrutura e recursos da comunicação social em campanhas educativas e
preventivas, tais como: uso de drogas, mobilidade, educação ambiental, acessibilidade, saúde,
prevenção de acidentes domésticos, acidentes funcionais e campanha permanente para
prevenção de acidentes de trânsito;
•
Qualificar os agentes públicos para captação de recursos nas esferas estadual e federal
de governo ou através de agências de fomento;
•
Praticar através de estudos técnicos a implantação da justiça tributária;
•
Atualizar e ajustar a legislação municipal de referência para melhorar os
procedimentos, aplicação e atendimento dos contribuintes e munícipes.
•
Realizar Concurso Público.
11.) GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
O nosso país é um dos mais avançados em termos de legislação ambiental, no entanto, é
também um dos campeões na geração de lixo público (aquele que o cidadão joga na rua, na
represa, nos córregos e nas praias), bem como, no lixo doméstico que ainda mistura dejetos
orgânicos com recicláveis. Portanto, como filosofia de vida e especialmente de compromisso
público, todas as ações da Prefeitura de Santa Isabel, na minha gestão, terão que
obrigatoriamente atender a legislação vigente, vez que 83% do território do nosso município
está abrangido pela lei de proteção aos mananciais, impondo restrições ambientais severas.
•
Fortalecer o Fundo Municipal de Meio Ambiente;
•
Aumentar a fiscalização e Controle do Meio Ambiente, para o desenvolvimento
sustentável;
•
Fortalecer as políticas públicas voltadas para a gestão de resíduos sólidos
fundamentadas no conceito de consumo consciente, integrando os princípios de proteção da
saúde individual e pública e da qualidade ambiental, adotando critérios de não geração,
redução, reutilização e reciclagem;
•
Rever procedimentos na administração municipal, eliminando desperdícios em todos
os setores sendo um exemplo de redução de consumo e reaproveitamento de materiais;
•
Implantar ação de conscientização e combate ao abandono animal e maus tratos,
conscientização da adoção responsável;
•
Apoiar e Ampliar a coleta seletiva e reciclagem no município de Santa Isabel com a
Criação de ecopontos para descarte de material reciclável;
•
Criar o Plano Municipal de Coleta Seletiva;

•
Mapear áreas públicas baldias e desenvolver plano de uso conforme suas
características e com a participação dos moradores do local;
•
Estabelecer uma política de conscientização do lixo doméstico;
•
Revitalizar o ribeirão Araraquara;
•
Criar programas de conscientização ambiental com foco em ações que estimulem
atitudes e hábitos sustentáveis;
•
Criar o Programa LEV – Local de Entrega Voluntária de entulhos, móveis usados, e
outros.
12.) MORADIA E HABITAÇÃO
Um dos direitos sociais garantidos pela constituição é o da moradia, à população de Santa
Isabel precisa ter esse direito respeitado, para tanto se faz necessário um trabalho direcionado
e eficaz, em respeito as leis estaduais e federais, porém com aplicabilidade mais célere em
nosso Município.
•
Fazer um Plano Municipal de Moradia, Habitação e Reurbanização em consonância
com os planos e leis federais e estaduais, e no que couber adequar o Plano Diretor da Cidade;
•
Definir áreas no Município que possam atender a moradia de interesse social;
•
Intensificar a regularização fundiária, garantindo a titularidade da moradia;
•
Criar o Conselho Municipal de Habitação.
13.) POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
Nossa Juventude merece uma atenção direcionada e diferenciada. Não podemos deixar de
pensar em políticas públicas voltadas aos jovens, em todos as áreas, cultura, esporte, lazer,
entretenimento, capacitação e oportunidade de emprego.
•
Implantar políticas transversais para a juventude, que visem à emancipação e o
desenvolvimento integral dos jovens, primando por uma nova articulação entre educação e
trabalho, pela acessibilidade aos recursos do território e proporcionar novas políticas culturais
para o desenvolvimento do tempo livre e da experimentação, próprias da juventude;
•
Estimular os mecanismos de participação com a criação do Conselho Municipal da
Juventude, com ampla participação da juventude, mulheres, movimentos de cultura urbana,
estudantes, movimentos sociais, etc;
•
Implantar um Departamento específico, responsável pela pasta da juventude, com
dotação orçamentária própria;

