COLIGAÇÃO SÃO CARLOS SEGUE EM FRENTE.
PSL | MDB | PP | PTB | CIDADANIA | PV | PROS

Elaboramos as diretrizes do Plano de Governo levando em consideração uma São Carlos plural,
diversificada e com inúmeros DESAFIOS no campo social, ambiental, econômico e político. Os
quatros anos que passaram foram de muitas realizações e, sobretudo, de aprendizado. Não foi fácil o
início da gestão. Iniciamos com os ajustes orçamentários para poder honrar os compromissos
financeiros com os credores públicos e com os fornecedores. Tivemos que resolver a questão dos
médicos e dos professores. Abrimos o diálogo constante com os servidores públicos, aos quais rendo
homenagens pela dedicação e comprometimento para com o povo de São Carlos. Retomamos obras
paradas e iniciamos tantas outras, em especial o maior programa de pavimentação asfáltica.
Ampliamos ações e programas para melhorar a vida das pessoas, promover a inclusão social e
proteger os mais vulneráveis. Três áreas merecem destaques, nas quais não medi esforços em
investimentos, mesmo postergando ou mitigando ações em infraestrutura urbana, como o combate
às enchentes, e a melhoria na captação e distribuição de água. São elas: educação, saúde e
segurança. Nos três segmentos houve sensível avanço, com reconhecido aumento de seus
indicadores, respectivamente IDEB, diminuição da Mortalidade Infantil e descendência da
criminalidade.
A experiência desses quatro anos enquanto prefeito, com entendimento constante com os
vereadores, com a sociedade civil organizada, com o povo trabalhador dessa cidade, pude
compreender a complexidade das situações que flagelam a cidade e aprendi o caminho para
superá-los. São Carlos precisa seguir em frente. Não temos tempo para testar a inexperiência e nos
aventurarmos no amadorismo, especialmente em tempo de pandemia. Num mar revolto, é o barco
com a melhor tripulação que devemos escolher.
O ciclo de conquistas ainda não se findou. Fizemos muito e muito temos a fazer. São Carlos tem
pressa e necessita continuar suas reformas estruturais. Avançamos como dito, na Educação, Saúde,
Segurança, Proteção Social e na infraestrutura urbana como a pavimentação asfáltica e melhoria do
trânsito.
Não obstante, os avanços dos indicadores sociais, que não transijo, temos que enfrentar a melhoria
do transporte coletivo, a ampliação da inclusão digital, o combate às enchentes e a distribuição de
água, que não pode faltar. Se fosse fácil, já haveriam de ter feito e não o fizeram porque preferem
fazer discursos falaciosos, alheios à realidade e ao orçamento municipal. È conversa pra boi dormir.
Esses novos DESAFIOS e as respostas aos anseios da sociedade não serão resolvidos em curto prazo
nem com bravatas eleitoreiras, mas com determinação, coragem e união de todos os protagonistas
políticos e sociais. Não é tarefa fácil, mas não tenho medo de enfrentá-las, como já provei.

A nova forma de fazer política não cabe ranço ideológico ou picuinha pessoal. Selecionei um time de
secretários pela sua competência e comprometimento com o bem comum, mantive uma relação
saudável com a Câmara de Vereadores que muito ajudou a governar e a estreitar o relacionamento
entre a Prefeitura e as lideranças locais. Celebramos convênios com o Governo Federal que nos
ajudou a impulsionar a cidade. São Carlos precisa avançar e continuar os investimentos. Manter sua
liderança regional conquistada nesses quatros anos e tornar uma cidade desenvolvida, fraterna e
justa.
O programa que agora apresentamos aponta para o início de um novo ciclo que pretende continuar
sendo, durante sua execução, uma construção aberta às novas contribuições e à participação da
sociedade, especialmente, através das sugestões individuais ou coletivas e pelas conferências
municipais que tanto contribuem para a construção das políticas públicas.
A proposta central, agora, é a manutenção intransigente e melhoria dos indicadores sociais e a
elaboração de planejamento estratégico com foco na melhoria da qualidade de vida do são-carlense,
levando em consideração a definição de princípios fundamentais que orientarão o futuro programa
de governo e que serão melhor detalhados e apresentados durante a campanha eleitoral. Esses
princípios são:
1. Eficiência e Transparência Administrativa;
2. Investimento permanente em Educação, com especial atenção a inclusão digital.
3. Resposta aos anseios do cidadão e ao setor produtivo de maneira mais rápida e
desburocratizada;
4. Manutenção da descentralização do poder, com secretarias e órgãos da administração
indireta com mais poder de decisão e metas a serem cumpridas;
5. Inovação e investimento em tecnologia para o setor público
6. Aprimoramento da participação popular
7. Implantação de Planejamento Estratégico para São Carlos
8. Desenvolvimento local sustentável
9. Afirmação de direitos conquistados e igualdade social
10. Valorização do servidor público
11. Convivência com a pluralidade de ideias e construção parcerias para abreviar soluções
12. Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
13. Inclusão social e combate a pobreza
14. Apoio a arranjos produtivos locais
15. Primar por políticas públicas coletivas com especial atenção ao mundo do idoso
16. Promoção dos direitos da juventude e priorizar a primeira infância
17. Garantir à acessibilidade às pessoas com deficiência e locomoção reduzida
Em complementação e para melhor Ilustrar, o Plano de Governo está dividido em quatro focos,
emoldurados pelos princípios acima, quais sejam: FOCO SOCIAL, FOCO AMBIENTAL, FOCO
ECONÔMICO e FOCO POLÍTICO. São pilares para as ações de governo a serem executadas a curto,
médio e longo prazo. São temas que nortearão não só o quadriênio, mas serão legados para que as
próximas gestões possam continuar, corrigir e priorizar a sua execução, sempre com a participação
da sociedade e sem o detrimento dos indicadores sociais.

