- PLANO DE GOVERNO 2020 a 2024
ANTONIO SASSO e DR NOÉ AZAMBUJA “JUNTOS PODEMOS RENOVAR SÃO
CARLOS” Resultante da união das lideranças políticas mais novas de nossa terra, as quais
trazem para São Carlos, com dedicação e esforços conjuntos a nossa história, repleta de
significativas realizações e progresso, em benefício da melhoria permanente da qualidade
de vida de nosso povo, a coligação “RENOVA TUDO SÃO CARLOS-” vem apresentar o seu
PLANO DE GOVERNO, o qual comporta a gestão pública cujo objetivo fundamental será
CUIDAR DE NOSSA GENTE. Tal compromisso nasce de forma espontânea, pela maneira
de ser do nosso candidato a Prefeito,ANTONIO SASSO GARCIA FILHO, cuja história de
vida compreende mais de 28 anos de ações voltadas para gerenciamento,
empreendedorismo e direito assistência, social e a proteção da vida, em todas as atividades
que desenvolveu como líder da classe advogados e também CISEP, como presidente de
diversas entidades, de categorias profissionais a organizações da área de prestação de
serviços de nossa cidade, trazendo ainda a referência de sua mãe(In memoriam) que
deixou seu legado nas entidades de assistência social e de proteção do trabalho do jovem
aprendiz. Nessas ações, António Sasso sempre preservou o olhar amigo e generoso para
com todas as pessoas carentes das mais diversas necessidades, fruto da compreensão de
que cada um de nós tem o dever de cumprir com a sua missão de servir a coletividade, com
muita solidariedade e presteza, e com a crença de que os governos existem para agir em
benefício das pessoas. Assim também é a experiência de vida do Dr Noé Carvalho
Azambuja Junior, nosso candidato a Vice Prefeito, um médico que sempre busca o
atendimento fraterno aos pacientes, um líder de sua classe, autêntico em defesa da saúde e
um cidadão com ações relevantes prestadas no atendimento das entidades beneficentes,
um incentivador do esporte e de campanhas de cunho social, dentre outras. Esse PLANO
DE GOVERNO trata de forma detalhada as ações que serão desenvolvidas nas diferentes
atividades de competência da Prefeitura, notadamente na geração de EMPREGOS, no
campo da SAÚDE e da ASSISTÊNCIA SOCIAL, na INFRAESTRUTURA, na EDUCAÇÃO,
CULTURA TURISMO E ESPORTE além da criação de novas áreas de LAZER, sem
descuidar da ampliação da SEGURANÇA e da proteção do MEIO AMBIENTE e da VIDA,
inclusive compreendendo a proteção da vida animal. Em todas as ações governamentais,
serão rigorosamente cumpridos, por todos aqueles que estiverem integrando a
Administração Pública, os princípios constitucionais da IMPESSOALIDADE, da JUSTIÇA,
da defesa do BEM COMUM e da COLETIVIDADE, da forma de governo democrática e
participativa, através da consulta permanente de todos os segmentos de nossa sociedade,
dos líderes comunitários e políticos, com a máxima TRANSPARÊNCIA e SERIEDADE.
Dessa forma, perante o Governo Municipal SEREMOS TODOS IGUAIS. Assim
compromissados durante os mandatos de QUATRO ANOS como Prefeito e Vice Prefeito,
os nossos candidatos DADO e RENATÃO têm o compromisso de atender aos anseios de
NOSSA GENTE, sendo este PLANO DE GOVERNO levado a REGISTRO EM CARTÓRIO,
para que produza efeitos legais e de deveres a serem cumpridos perante todos os SÃO
CARLENSES.
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01. SAÚDE - Implantar o , através de gestões com a Santa Casa de São Carlos, AME, e
órgãos governamentais envolvidos. - Construir a CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA,
para atendimento 18 HORAS, mediante Convênio com a UFSCAR E USP e utilização de
recursos federais ou estaduais e contrapartida da Prefeitura. - Instalar ULTRASSOM,
RAIO-X e LABORATÓRIO DE EXAMES, além de AMPLIAR A FROTA DE AMBULÂNCIAS
24 HORAS, nas UPAs “. - Criar o AME Cirúrgico voltado a cirurgias eletivas para pacientes
do Ambulatório Médico de Especialidades e construir um prédio próprio para acomodar o
AME-EXAMES como também o AME-CIRÚRGICO - Concluir as obras de construção dos
EQUIPAMENTOS Municipais de saúde que estejam em andamento. - Juntamente com a
Santa Casa de são carlos e eventualmente convênio com a UFSCAR, implantar unidades
da Creche Dia do Idoso em proteção à terceira idade e socialização. - Atuar junto ao
Governo Federal – Ministério da Saúde –- Ampliar a oferta de medicamentos DE ALTO
CUSTO - AUMENTAR a Equipe de Agentes Comunitários da Saúde DE RETAGUARDA,
para cobertura da totalidade das famílias do PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,INCLUINDO
MONITORAMENTO NAS PRAÇAS DE ACADEMIA AO AR LIVRE. - Readequação dos
serviços prestados por Agentes Comunitários de Saúde e de endemias, incluindo melhorias
de condições de trabalho. - Consultórios Municipais. - Ampliar o número de Médicos
Especialistas que atendem junto ao Ambulatório Médico de Especialidades- AME, o que
será conquistado junto ao GOVERNO DO ESTADO, objetivando reduzir o tempo de espera
para consultas e exames. - Reestruturação de algumas carreiras da área da Saúde,
notadamente ENFERMAGEM, A.C.S. A.C.E. . - Criação da Academia de Saúde na FESC,
POLO 1 E 2- Análise com possível adequação do convênio entre Santa Casa e Prefeitura
para prestação de serviços de assistência à saúde. - Ampliação do sistema de proteção nos
Centros de Atenção Psicossociais - Caps e Caps Ad
02. CRIAR O APLICATIVO SAÚDE, com ele a população poderá marcar consultas e exame
e encontrar a data e especialidades que melhor lhe convier EDUCAÇÃO - Viabilizar cursos
pré vestibular da Universidade Federal, USP E UNICEP dando mais oportunidade ao jovem
e aqueles que buscam uma formação superior. Garantir educação para todos, mantendo
100% das crianças nas CRECHES e ESCOLAS, em localização o mais próximo possível de
sua moradia. - Concluir implantação de CRECHE EM ANDAMENTO. - Implantar a CRECHE
DOS COMERCIÁRIOS (vila prado, centro), com horário compatível com a atividade da
categoria profissional. -ampliar ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL na região que for
necessário Reformar e modernizar as Escolas Municipais que ainda não foram objeto de
melhorias, além de vistoriar a estrutura física de todas as unidades de ensino,
uniformizando para melhor o padrão da infraestrutura escolar e ampliação dos
equipamentos sociais e de interação disponíveis. - Buscar soluções para garantir o
atendimento das crianças cujos pais, nos períodos de férias escolares, não puderem

cumprir o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, através de Convênio com
Entidades Assistenciais já implantadas no Município ou na Rede própria municipal. Implantar atividades recreativas voltadas aos alunos nos períodos de férias escolares,
implantar também o programa de merenda nas férias . - Criar o programa de atividades
sociais nas escolas aos finais de semana para reunir as famílias e integrar alunos e
professores. - Adaptar carreiras da Secretaria da Educação, com a implantação de novas
normas voltadas para a satisfação de seus integrantes (Professores, Educadores,
Técnicos). - Ampliar o transporte escolar para ensino infantil e fundamental das áreas rurais
- Adequar a equipe voltada ao atendimento psicossocial na área da educação para
atendimento ao quadro de funcionários, de alunos e familiares. - Adaptar para o calendário
escolar os contratos de uniformes e material escolar, assim como material didático. Implantar PROCESSO SELETIVO, impessoal, transparente e com igualdade de condições,
para os cargos de Diretor e Coordenador de Escola Municipal.
03. TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA - Ampliar a atividade delegada para
implantação de sistema de segurança pública em praças, escolas e demais prédios
públicos, inclusive com estudo de guarda municipal armada. - Implantar o sistema de
monitoramento por câmeras em pontos críticos da cidade. - Aumentar o número de linhas
do transporte coletivo, instalando novos pontos e exigindo da empresa concessionária
ônibus novos e seminovos para que os serviços oferecidos à sociedade sejam dignos e
primam pela pontualidade e respeito. - Planejar meios para geração de novas vagas de
estacionamento no centro da cidade,bolsões de estacionamento. - Preservar e investir
quando necessário em equipamentos para redução de velocidade em pontos críticos e
também na sinalização de trânsito, diminuindo o número de acidentes e aumentando a
segurança dos motoristas e pedestres. - Reestruturar o trecho comercial da área central,
revitalizando praças e pontos importantes para o comercio com a oferta de mais vagas de
estacionamento e meios de segurança aos pedestres e motoristas. - Incrementar ações de
educação no trânsito.
04. ASSISTÊNCIA SOCIAL - Reestruturar a Secretaria de Assistência Social, tornando mais
eficaz o atendimento à população carente, otimizando e especializando recursos humanos.
- Ampliar os recursos destinados às entidades assistenciais do município. - Ampliar parceria
entre Prefeitura, Sistema “S”,empresários do comércio e da indústria, visando à qualificação
dos trabalhadores.
05. DIREITOS HUMANOS - iniciar os programas SÃO CARLOS em AÇÃO, visa trazer para
nossa cidade centenas de novos postos de trabalho com com parceria com a COMUNITAS
e DESENVOLVE SÃO PAULO, providência emergencial nessa situação atual de
desemprego que atinge todo o país.
06. PROTEÇÃO DA VIDA ANIMAL - Criar o Centro de Proteção da Vida Animal, mantido
com recursos públicos e por meio de fundos de doações, visando oferecer atendimento
para animais. - Criar a Chipagem animal, por meio do Registro Geral Animal (RGA), com
multa para abandono. - Ampliar o sistema de castração e recolhimento de animais
abandonados. - Disponibilizar atendimento veterinário por meio de convênio com
universidade para a formação de um hospital veterinário. - Estimular a adoção responsável.
07. INFRAESTRUTURA - Manter a cidade com 100% de ruas asfaltadas. - Criar a
manutenção continuada de Asfalto para garantir vias públicas em bom estado de
conservação. - por sinais sonoros e luzes nas transposições da linha férrea com câmeras e
dispositivo de segurança eficiente nas passarelas na Estação Ferroviária evitando ao
máximo a buzina no perímetro urbano. - Viabilizar a transposição da linha férrea na avenida
Dr Heitor José Reali, diminuindo o intenso fluxo na região da praça Itália, Interligando com a

Av Morumbi, dando acesso com maior agilidade aos bairros Cruzeiro do Sul,
Pacaembu,Cidade Aracy,vila Monte Carlo,Madre Cabrini,Jardim gonzaga e outros .
-Continuar a construção da Av Trabalhador Sãocarlense até a Walter de Camargo Shutzer.
Construir a ligação da avenida Comendador Alfredo Maffei até a rua Dr marino da Costa
Terra. - Solução definitiva de drenagem em áreas críticas, tais como rua praça Itália,
Baixada do Comércio bem Rotatória do shopping. - Melhorar a infraestrutura dos velórios
como também Cemitério, adequando estacionamento e dando manutenção aos jazigos em
parceria com as funerárias de nossa cidade. - Ampliar o velório municipal do cimiterio Nsa
Sr de Fatima e criar o velorio do cemiterio Sto Antonio.
08. SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - Preservar e fortalecer as ações desenvolvidas
pela SAAE, enquanto autarquia eficiente e de referência,inserir na autarquia ferramentas de
inteligência, que de retorno rápido e com baixo custo de investimento, aumentar a outorgas
de captação superficial do Ribeirão Feijão e Espraiado e construir nova estação de
tratamento de água no CEAT que suprirá as necessidades do grande Cidade Aracy, investir
em combate as perdas, aumentar o número de reservatórios, instalar válvula de redução
pressão inteligentes(VRPI) em pontos a serem estudados para diminuir o os índices de
vazamento como também as perdas,criar a setorização de abastecimento, esse plano
consiste em da autonomia de abastecimento em regiões mais altas, como é o caso da
grande Sta Felícia que nas partes mais altas sofre com o desabastecimento, investir em
equipamentos menos destrutivos para manutenção de vazamentos, preservando ao
máximo as vias asfaltadas, ampliar a estação de tratamento de esgoto. - Criar uma nova
estação que atenda a região norte de São Carlos. MEIO AMBIENTE- Reflorestar a cidade
com o plantio de árvores nas calçadas com espécies diversificadas incluindo árvores
frutíferas. - Solucionar definitivamente a questão da poda de árvores e zeladoria em praças,
manter os rios que passam por nossa cidade , em sua maior parte canalizados, evitando o
assoreamento por bancos de areia e outros, manutenção periódicas em galeria pluviais,
boca de lobo, instalação de lixeira coletivas e subterrâneas para região central, intensificar
as cooperativas de reciclagem com equipamentos e cadastros dos cooperados. - Criar o
Ecotudo Norte, Sul e Zona Oeste. - Melhorar as ações que atendem as diretrizes
estabelecidas pelo programa Selo Município Verde Azul da Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo.
09. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS - Infraestrutura do
Parque São José com pavimentação das ruas e galerias pluviais. -Via bilizar novas
empresas da área Industrial comercial com o apoio do programa desenvolve SP e do
SEBRAE, garantindo assim o desenvolvimento do município, com geração de emprego e
renda.
10. HABITAÇÃO - Viabilizar a construção de mais 10 mil casas em parceria com a CDHU e
o Programa Minha Casa Minha Vida.
11. LAZER - Revitalizar o Parque do Jardim Bicão, tornando o local em uma área de
comércio gastronômico, com shows e segurança envolve a reestruturação do e calçamento
de passeio na região que segue o córrego até a Av José Pereira Lopes, em seu entorno
com pista de ciclovia e caminhada; jardim botânico; playground para crianças; academias;
iluminação e demais equipamentos sociais. - Criar novas praças de com academias ao ar
livre população em novos loteamentos.
12. CULTURA E TURISMO - Preservar festas e eventos típicos do calendário cultural da
cidade, por exemplo, Show Gospel, Carnaval, Festival Literário de São Carlos, além dos
convênios culturais.– FLIV um dos maiores festivais literários do Brasil. - Levar a cultura aos
bairros de São Carlos por meio de festas típicas e eventos locais. -Criar o programa Bolsa

Cultura para incentivar talentos locais. - Criar a Corporação Musical nas FESC para jovens
e adultos e a Escola de Artes Cênicas. - Criar o Centro de Eventos hípicos de São Carlos
na programação cultural permanente. - Incrementar parcerias com Governo do Estado para
viabilizar eventos. - Desempenhar esforços no sentido de transformar São Carlos em
município de interesse turístico junto ao Governo do Estado.
13. ESPORTE - Desenvolver ações voltadas ao contínuo fortalecimento do do Sãocarlos FC
e também do Grêmio esportivo sãocarlense . - aumentar o numero de ciclovias na cidade. Criar programa Bolsa Atleta com parcerias privadas - Criar o programa “Esporte na Escola”
para promoção de atividades esportivas nas unidades de ensino municipais por meio da
presença de monitores apoiados por bolsas auxílio (bolsa atleta). - Criar o programa
“Geração Esporte” compreendendo todas as modalidades esportivas (futebol, basquete,
skate, vôlei, botia, malha, hidroginástica, taekwondo, karatê, muay thai, jiu-jitsu, tênis de
mesa, tênis, biribol, natação, ciclismo, corrida, xadrez, futebol americano, dama, entre
outras), visando a prática acessível e generalizada de atividades a toda a população. Formar atletas “pratas da casa” para os Jogos Regionais, interestaduais e internacionais,
por meio do fornecimento de estrutura completa, inclusive equipamentos, uniformes e
transporte. - Reformar e revitalizar centros de práticas esportivas, como o Milton Olaio –
Ampliar Vila Olímpica e dar estrutura e transporte para os atletas ir até o local , - Ampliar o
número de academias ao ar livre atendendo bairros que ainda não possuem o benefício,
tais como São João, Boa Vista, São Cosme, Belo Horizonte I e II, entre outros.
14. FUNCIONALISMO E ADMINISTRAÇÃO - Adotar uma política remuneratória dos
servidores buscando a revalorização do quadro, inclusive com ampliação do suporte de
assistência à saúde. - Estimular o programa de desempenho por avaliações periódicas
preservando a imparcialidade e premiando o mérito. - Estruturar o plano de carreira do
servidor por áreas de atuação - Revisar a estrutura de cargos comissionados, adequando
às necessidades indispensáveis ao serviço. - Criar cursos de qualificação profissional
extensivos a todos os servidores municipais. - Administrar a frota de veículos e
equipamentos, visando sua otimização.
15. CIDADE - Inserção plena de são Carlos no conceito de Cidade Digital
Inteligente,fazendo juz ao título de Capital da Tecnologia – programa do Governo Federal. Criação de Espaço Público contendo salão para eventos e equipamentos sociais,
destinados a abrigar encontros e eventos promovidos por Entidades Sociais, Filantrópicas e
Ecumênicas. - Ampliar a efetividade dos atendimentos na Ouvidoria, otimizando a interação
entre o cidadão e o serviço público. - Criar posto para serviços Correios nos bairros Jardim
Zavaglia, Abdenur I e II. - Revitalizar o antigo Mercado Municipal com a volta de comércio
permanente com foco no mercado de hortifruti e também promoção de atividades culturais.
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