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SÃO CARLOS DE AVANÇOS E OPORTUNIDADES
O mundo globalizado e conectado não para de mudar no ritmo vertiginoso dos avanços,
das oportunidades e das soluções. A inovadora São Carlos, 11ª cidade mais inteligente
do Brasil, segundo estudo da Urban Smart Cities, não pode mais perder tempo com
governos que limitam e comprometem o seu desenvolvimento econômico e social. É
hora de mudar com uma gestão técnica e inovadora que recoloque a terra da tecnologia
e seu potencial transformador nos trilhos do desenvolvimento.
Não é hora de brincar ou aprender a governar. Não é hora de apostar no que “talvez dê
certo” ou no “quem sabe faça alguma coisa”. Temos que pensar na São Carlos que dará
certo e em um prefeito que faça a coisa correta, que se comprometa e cumpra
compromissos. Os são-carlenses estão intolerantes para ingerências e erros.
Sou filho desta cidade e me preparei muito na vida acadêmica e profissional para me
sentir idôneo a almejar o cargo de prefeito. Sou bacharel em Direito, pós-graduado em
Gestão Pública com mestrado em Ciência Política. Estou no meu terceiro mandato de
vereador, nos dois últimos, o mais votado da cidade. Sou professor universitário e fui
Deputado Estadual, Presidente da Câmara e secretário de Planejamento de São Carlos.
Acredito na renovação técnica do modelo político para criar um ambiente favorável às
boas práticas e boas intenções na gestão pública. Chega daquela fórmula contaminada
e falida do fazer político que a população condena e se envergonha. Quero acabar com
vícios e privilégios da velha política por meio de um governo técnico, participativo,
transparente, com planejamento e metas a cumprir. Quero que os são-carlenses
trabalhem, vivam e se orgulhem cada vez mais desse nosso lugar. Quero mudar com
você para nossa bela cidade sair da paralisia e olhar para frente com avanços e
oportunidades.

_____________________________________________
Julio Cesar
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UM PLANO ESTRATÉGICO E DEMOCRÁTICO
Este plano de governo visa nortear as políticas e ações do Governo Julio Cesar no
quadriênio 2021-2024. A força-motriz da sua gestão será embasada no “fazer de forma
transparente”, no “pensar estrategicamente” e no “agir democraticamente”. É um projeto
feito com os pés no chão, sem promessas que não possam ser cumpridas, tudo dentro
do possível e do viável para atender as demandas da população sem abrir a mão da
ética, da empatia, do respeito, da transparência e da prestação de contas de cada
centavo gasto.
O conteúdo programático foi desenvolvido com participação de estudiosos e sugestões
de moradores da cidade, e pela sua experiência adquirida ao longo de sua trajetória de
vida pública, seja como presidente da Câmara de São Carlos, como secretário de
planejamento e gestão, deputado estadual, vereador e professor universitário.
Representa um modelo de gestão de alto desempenho com participação cidadã e
reflete, simultaneamente, pragmatismo, compromisso, idealismo e inovação.
As proposições ora descritas contemplam objetivos e projetos que anunciam uma
administração extremamente dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das
necessidades dos são-carlenses. Pensadas para cada uma das principais esferas de
foco, baseadas, principalmente, nas áreas mais problemáticas relativas a ausência de
políticas públicas eficientes.
Com plena ciência dos problemas que o Brasil está enfrentando em termos econômicos
– combinação de uma crise financeira com uma crise epidemiológica (provocada pela
disseminação do novo coronavírus) e uma crise institucional. Tudo acontecendo em um
contexto de queda no crescimento da economia e agravamento da desigualdade social.
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GESTÃO COMPETENTE, COMPARTILHADA, CONTINUADA,
CAPACITADA E CONECTADA.

Gestão competente porque o futuro prefeito tem que ser preparado para ser digno do
cargo e ser representante da ética, transparência e relações honestas entre a prefeitura,
o cidadão, as empresas e as instituições;
Gestão compartilhada porque o novo prefeito tem que ter responsabilidade institucional
pela condução do diálogo com as pessoas, a sociedade civil organizada, os diversos
órgãos públicos, o legislativo e o judiciário e as entidades federais e estaduais;
Gestão continuada porque o novo prefeito tem que ser servidor e estadista, apresentar
soluções para o presente e, ao mesmo tempo, está focado em projetos de longo prazo,
que serão entregues às futuras gerações e aos próximos governos;
Gestão capacitada porque o futuro prefeito tem que ter proatividade e preparo para
viabilizar projetos. Um gestor que sai do gabinete arregaça as mangas, gasta solas de
sapatos e bate portas em busca de recursos, empreendimentos e parcerias para o
município;
Gestão conectada porque o novo prefeito tem que conhecer a realidade e os problemas
cotidianos da cidade e de quem vive em São Carlos, ampliar a relação e interação
governo-cidadão, e propor soluções inovadoras em forma de propostas sérias e viáveis.

Gestão transparente e participativa
Ter a consciência de que é preciso governar com transparência, participação e interação
dos cidadãos, para que possamos responder às demandas de uma forma mais
inteligente e eficaz. Vamos criar um elo entre governo e sociedade, buscando
alternativas que simbolizem novos rumos em todas as áreas da administração.

4

A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PÓSPANDEMIA

São Carlos vai implantar uma política de desenvolvimento regional para geração de
riqueza e crescimento sustentável por meio de parcerias, promovendo a integração
entre governo, instituições científicas, tecnológicas e de inovação, empresas, agências
de fomento e organizações da sociedade civil, para atrair, gerar, reter e fomentar a
criatividade, o conhecimento e a inovação.

O governo municipal irá contribuir para a implantação de infraestrutura adequada na
atração de empreendedores e investimentos, favorecer o desenvolvimento de parques
científicos e tecnológicos, distritos de inovação e de polos tecnológicos. Iniciativas que
transformem ideias em empreendimentos de sucesso, como as incubadoras de
empresas, espaços abertos de trabalho cooperativo, aceleradoras de negócios e
laboratórios de produtos e processos.

A consequência desta estratégia é, também, a criação de um círculo virtuoso com o
sistema público e privado de educação, para atender a necessidade de formação
adequada, com oferta de cursos para suprir a demanda de profissionais adequados à
vocação de cada região. Profissionais mais preparados e empresas mais competitivas
significam emprego e renda, dessa forma faremos articulação com entidades
representativas do setor empresarial visando apoiar as iniciativas voltadas ao
desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda.

Também iremos incentivar a implantação de escolas técnico-profissionais focadas na
vocação do município. Além disso, ampliaremos o apoio às micro e pequenas empresas.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÕES PRIORITÁRIAS

O município vai desenvolver políticas públicas de proteção social e de inclusão que
proporcionem igualdade de oportunidades na conquista de uma melhor qualidade de
vida, ofertando o acesso à saúde, educação, esporte, habitação, emprego e renda.

Também aprimorar mecanismos de apoio técnico e financeiro às instituições públicas e
privadas de proteção social, além de promover capacitação técnica profissional dos
servidores que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Departamento de projetos
Os governos Estadual e Federal disponibilizam para os municípios diversas formas para
obtenção e recebimento de recursos. Diante deste cenário, criaremos um departamento
de projetos atento e voltado exclusivamente para a captação de recursos. Feito isso,
ampliaremos e concluiremos obras inacabadas.

Novo Plano Diretor

Elaboração de um plano diretor mais inclusivo, focando no desenvolvimento e gerando
novas oportunidades. Em 2021 teremos uma chance história, mudar o plano Diretor
para a próxima década, é momento de realizarmos um debate amplo com todos os
setores da sociedade civil.
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Saúde com qualidade e respeito
Uma gestão da saúde técnica, criteriosa e planejada é urgência e emergência para
oferecer à população mais acesso e melhor tratamento nos níveis de atenção primário,
secundário e terciário. Com esforços concentrados para melhorar o problema de
atendimento de especialidades médicas, consultas e exames, além de implantar
recursos tecnológicos que agilizem o atendimento do são-carlense. Devido à pandemia
da Covid-19, será ainda mais urgente dar máxima atenção à crescente demanda por
serviços de atenção à saúde, cada vez maior e mais cara.

A primeira ação será uma auditoria em todos os contratos firmados na gestão anterior,
e renegociação dos mesmos, caso necessário. Também será necessário um
replanejamento da rede pública de saúde do município que, atualmente, não atende de
maneira eficiente o morador. Revisão dos pontos e protocolos de atendimento para
reduzir tempo de espera das consultas e cirurgias e contratação de profissionais de
várias especialidades para atender as demandas da comunidade.

Vamos desenvolver e implementar o projeto Remédio em Casa, que vai entregar
medicamentos da Cesta do SUS aos pacientes idosos, com doenças crônicas e pessoas
com deficiência cadastrados na rede municipal; O Kit Cegonha, no qual serão
asseguradas sete consultas de pré-natal para as mamães, cuja realização dará direito
a um kit contendo enxoval e foto do bebê (com dados de peso, altura e hora do
nascimento) no site “Olha quem chegou - São Carlos”; A Escola Vacinada, projeto que
atua na cobertura vacinal das crianças, em parceria com a Rede Pública de Ensino. A
matrícula escolar estará associada à apresentação da caderneta de vacinação, desde
a Creche até o 9º ano do Ensino Fundamental.
O Programa Saúde na Escola – PSE, que consiste na formação de equipes móveis,
compostas por médicos, dentistas, fonoaudiólogos e oftalmologistas, para a realização
de atendimentos de saúde bucal, ocular e auditiva nos alunos da rede municipal,
visando à melhoria do desempenho, redução nos níveis de analfabetismo funcional,
evasão escolar e defasagem entre idade e série; E a Rede de Cuidado à Pessoa com
Deficiência, uma ação voltada ao desenvolvimento das potencialidades destas pessoas,
em articulação com a família e com as áreas da Educação, da Assistência Social e do
Esporte e Lazer.
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Educação em todos os níveis
Problemas requerem soluções rápidas, algumas mais difíceis, outras de mais fácil
obtenção. A educação e seu futuro em São Carlos deve ser pensada de modo a
capacitar os professores com inovações no sistema de ensino, além de reformular e
banir o que não mais funciona nos novos modelos vigentes.

Em caráter de emergência, o objetivo principal é atentar e voltar os olhos para o ensino
infantil, que é a base da educação. Possibilitar melhor estrutura ao ensino fundamental,
profissionais gabaritados, recursos materiais, entre outros.

Promover ações de formação e capacitação de professores, são algumas ações que
permitem à educação avançar rumo à qualidade tão esperada, desejada e necessária.
A qualidade que defende a lei, que garante à todos igualdade.

Haverá prioridade na implementação de importantes programas educacionais como o
Conexão Escola, um programa de reforço escolar, incluindo a oferta de conteúdos
pedagógicos online de português e matemática para a Rede Municipal de Ensino;
Investir nos Monitores de Língua Brasileira de Sinais: o projeto vai atuar na Rede
Municipal de Ensino, assegurando a inclusão de alunos surdo.

Por meio do programa Mais Educação vamos incentivar o professor com bom
desempenho em sala de aula; E Costurando o Futuro, um projeto que oferece de forma
gratuita kits de uniforme escolar para alunos de creches e rede municipal, que serão
confeccionados por pessoas interessadas em empreender na área de costura, com o
intuito de fomentar a economia local e gerar oportunidades de emprego e renda.

Mais proteção e apoio às mulheres.
Serão umas das prioridades nas áreas de saúde, segurança, assistência social,
orientação jurídica e prevenção à violência. Em relação à violência doméstica, vamos
formar e capacitar agentes públicos para atuar no atendimento exclusivo às mulheres.
Criaremos a Coordenadoria de Políticas para Mulheres. Ligada ao Gabinete do Prefeito,
implantaremos um sistema unificado de informações a partir dos dados das áreas da
saúde, segurança e assistência social.
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Cuidados e oportunidades aos idosos.
Vamos estimular a inserção do idoso no mercado de trabalho a gerar empregos
adequados à terceira idade, tanto na iniciativa privada quanto nas instituições públicas
municipais.

Também em parceria com instituições de ensino superior, criaremos a universidade
municipal da terceira idade que vai ofertar cursos multidisciplinares.

Academia do idoso é outra ação desenvolvida através da parceria com academias dos
vários bairros de São Carlos, disponibilizando fisioterapeutas e professores de
educação física, ampliando a oferta de espaço e instalações para atividades físicas na
cidade, empresas e clubes.

Políticas públicas inclusivas para pessoas com deficiência.
Criaremos um ambiente favorável de inclusão social e cidadania para que exerçam seus
direitos e liberdades fundamentais, como: atenção integral à saúde, educação inclusiva,
oportunidade profissional de capacitação e oferta de emprego, acesso à cultura e lazer.
Com a implementação da Prefeitura Inclusiva, serão destinadas em torno de 20% das
vagas de estágio na Prefeitura a pessoas com deficiência, por meio de processos
seletivos nas autarquias, empresas públicas e fundações.

Atenção especial aos jovens
Vamos trabalhar na implementação do projeto Juventude sem Drogas, em que
promoveremos atividades esportivas junto a jovens em situação de risco pessoal e
social, atividades desportivas culturais, socioeducativas, de prevenção às drogas e
DST/Aids.

9

Mobilidade urbana em todos os sentidos.
Faremos uma revisão na política de mobilidade adotada pela cidade com o propósito de
atender as principais demandas preconizadas pela Política Nacional de Mobilidade
Urbana que priorize o pedestre, o ciclista e o transporte público, com a realização da
licitação para termos qualidade do serviço de transporte para a população.

Também vamos rever planos na direção de projetos que melhorem o transporte público
e estimulem a mobilidade ativa, a pé e por bicicleta.

Construção de novos Terminais de Integração e Paradas Seguras e Inteligentes:
sistema de informação de linhas, itinerários e horários dos coletivos, além de câmeras
interligadas ao Centro de Controle Operacional e de Inteligência - CCOI.

São Carlos Bike: rede de ciclovias integradas aos modais da cidade com implantação
de bicicletários e outros equipamentos públicos de apoio ao ciclista, nos principais
pontos da cidade.

Aplicativo para usuários: implantação de sistema para smartphones que permita a
interação de cidadãos com as informações do Sistema de Transporte Público.

Infraestrutura e projetos de obras estruturantes
Realizaremos obras de pavimentação em bairros periféricos (asfalto irregular, buracos,
trechos sem calçada). Vamos implementar o Acesso fácil: revitalização de calçadas com
a remoção de obstáculos e implantação de rampas e correção de meio-fio.

Além disso, uma das prioridades é investir em obras de combate às enchentes, um
problema antigo que atinge São Carlos há décadas, e que afeta todos os anos o
comércio local. Serão necessárias intervenções na barragem do Monjolinho e nas
regiões central, CDHU e Praça Itália;
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Por uma São Carlos mais segura.
Nesse projeto faz-se a garantia da segurança, por meio do Centro de Controle
Operacional e Inteligência - CCOI, em que desenvolveremos a integração de toda
tecnologia de atendimento ao cidadão, contando com sistemas mais completos de
controle e de segurança.

Com a Guarda Municipal vamos trabalhar a valorização e integração com a comunidade
e demais forças do sistema de segurança com aquisição de uniformes e equipamentos,
como elevados articulados de observação; drones com câmeras de monitoramento;
patinetes elétricos (segway) e grades de isolamento para grandes eventos.

Com o projeto Ilumina São Carlos, vamos modernizar a Rede de Iluminação Pública nos
bairros da cidade, universalizando a iluminação a LED.

Quando a gente ama, cuida: meio ambiente e pets.
Criaremos o disque-denúncia “São Carlos Verde”, um serviço de inteligência e
fiscalização com o apoio da população para coibir a poluição sonora, queimadas,
invasões e danos ao meio ambiente.

Outro projeto será o Arboriza São Carlos que ampliará o programa de arborização e
paisagismo, contemplando a construção de um centro de produção, doação e plantio de
mudas em logradouros públicos. Além disso, o “Geração Verde” vai promover a
conscientização ambiental nas escolas municipais, através de campanhas de
reciclagem de resíduos sólidos e plantio de mudas.

Já o Bicho Feliz, programa de proteção animal, vai incluir a revitalização do Centro de
Controle de Zoonoses, com criação do Castra Móvel, oferecendo um atendimento digno
aos animais.
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São Carlos mais bela. Ações de zeladoria.
Serão criadas políticas públicas de manutenção, conservação e limpeza dos espaços
públicos, assim como projetos de arborização.
Vamos investir no gerenciamento do aterro sanitário com análise de vida útil para efetivo
planejamento. Caberá também a este departamento garantir a ampliação e valorização
das equipes que trabalham nos espaços públicos, além de efetuar e manter a
recuperação das vias públicas através de tapa-buracos e recapeamento asfáltico.

Mais água. Mais qualidade de vida.
Buscamos investir em obras de esgotamento sanitário que atenda toda a população por
meio de projetos de sistemas coletivos nas regiões mais isoladas, com a ampliação das
equipes de trabalho na manutenção e ampliação do sistema de água e esgoto, para que
haja também, de forma efetiva, a redução das perdas de água nos sistemas de
distribuição. Nesse sentido, serão realizados estudos para o reaproveitamento da água
tratada e substituição gradativa das ligações de águas antigas.

Geração de emprego para os são-carlenses
Para garantir o desenvolvimento e a geração de emprego e renda, vamos investir na
criação e formalização de micro empresas, e implementar e organizar redes de
empreendimentos econômicos e solidários.

Com a criação do programa - compre no comércio local, ao comprar de empresas locais,
vão ficar: o lucro, os novos investimentos, os empregos, os impostos e o
desenvolvimento, será mais gente comprando, mais empresas vendendo e a economia
local vai girando - Comprou em São Carlos, Lucrou!
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Assistência social ampla e irrestrita
O Plano de Assistência Social visa fortalecer o compromisso de solidificar as ações de
proteção e promoção social através das políticas públicas que garantam os direitos,
dirigido por padrões de qualidade, transparência e controle social.

Cultura em movimento
Cultura Vive, neste projeto serão desenvolvidas atividades de dança, música, teatro,
exposição, leitura e cinema, grafite e hip-hop nos bairros de São Carlos.

Também, através de financiamento público, fortaleceremos os editais de cultura como
ferramenta de acesso às verbas, assegurando aos artistas e produtores culturais o
repasse de recursos para viabilizar suas criações e garantindo maior acesso da
população às manifestações culturais.

Promover a criação de festivais em datas comemorativas do município com o intuito de
promover os artistas locais, além de gerar a movimentação da economia de pequenos
empreendedores.

Uma vida saudável com lazer e prática esportivas.
Para estimular as crianças e jovens a saírem das ruas, serão criados projetos nos
bairros voltados à comunidade, assim como haverá esforços para fazer a manutenção
e melhorias nos ginásios, campos e quadras municipais, além de assegurar a ampla
participação das pessoas portadoras de necessidades especiais e garantir
equipamentos adequados.
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Este plano de governo reúne de forma resumida informações que respondem às
necessidades da população, portanto não é o documento final. A ideia é que ele
seja construído de forma colaborativa e, neste sentido, estamos abertos a ouvir e
trazer novos conhecimentos e experiências da população. O documento na
íntegra você encontra em nosso site.
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