Biografia
Meu nome é Netto Donato, tenho 39 anos, sou casado com a Hérica e tenho
dois filhos: O Pedro e a Gabriella. Neste ano, sou candidato a Prefeito de São
Carlos.
Quem me conhece sabe que tenho como princípios o respeito pelos valores da
família, pela fé, a defesa da justiça social e o compromisso com a solidariedade,
com a honestidade e a verdade.
Sou advogado e há 14 anos atuo também como gestor público. Sei o que deve
ser feito e o que não pode ser feito. Já trabalhei na Administração Pública, na
Câmara e na Prefeitura, onde acumulei grande experiência nesse período, além
de construir excelente relacionamento com o Governo do Estado.
Conheço a cidade como a palma da minha mão! Nasci e fui criado aqui. Foi com
o meu avô, Antonio Donato, que já foi vereador e deputado estadual, que peguei
gosto pela política e aprendi minha primeira lição: compromisso assumido,
compromisso cumprido.
Na eleição passada, em 2016, representei a nova política como candidato a
prefeito do município terminando em segundo lugar, com mais de 25 mil votos.
Foi essa enorme confiança que a cidade depositou em mim, que me dá coragem
e determinação para concorrer novamente ao cargo de Prefeito da cidade.
Para mim, São Carlos está sem rumo e não dá para acreditar que na Capital da
Tecnologia, a população não consiga sequer marcar uma consulta por celular
nas unidades de saúde. A alta tecnologia produzida na cidade “vai embora” e
seu povo não consegue se beneficiar com dela.
Não dá mais para conviver com o eterno problema das enchentes e aceitar a
falta d’água em bairros por conta dos vazamentos da rede antiga de
abastecimento que precisa ser trocada. Sem falar da falta de médicos,
problemas dos ônibus e outras dificuldades como o abandono das praças e a
falta de opções de cultura e lazer para os jovens.
É necessário colocar São Carlos de volta no rumo certo! A cidade é forte, mas
precisa avançar no desenvolvimento para gerar mais oportunidades e qualidade
de vida para todos os são-carlenses. Além disso, estamos vivendo um momento
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de grande crise por causa da Pandemia do Covid-19. Por isso, os próximos anos
serão difíceis, de muito trabalho e grandes desafios. Será preciso muita
habilidade política e diálogo para buscar ajuda juntos aos governos Estadual e
Federal, e sei como isso deve ser feito.
Não temo o futuro porque tenho fé em Deus e me preparei para este momento.
Estou pronto para liderar essa caminhada e convido você e sua família para,
junto a mim e ao candidato a vice-prefeito Marco Aurélio Penteado, a quem
agradeço por aceitar dividir esse compromisso de conduzir nossa cidade de
forma íntegra. Também advogado, tem conhecimento na Administração Pública
e possui os mesmos princípios que eu. Com certeza essa parceria vai colocar
São Carlos de volta no rumo certo e construir um futuro melhor para todos!

3

Os tópicos a seguir expostos foram discutidos por especialistas de cada área e
com a sociedade em geral. Sendo o ponto de partida para um novo caminho
para São Carlos. Esse Plano de Governo apresenta as melhorias e ampliações
em todos os setores da cidade. Ressalta-se que este documento será
aprimorado com as sugestões de toda população de São Carlos.

SAÚDE
Resolver definitivamente a falta de médicos na rede municipal.
Realizar um diagnóstico regionalizado sobre as peculiaridades da saúde.
Construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, bem como,
ampliar os procedimentos de diagnósticos.
Implementar atendimento especializado para crianças.
Ampliar o número de equipes do Programa Saúde da Família.
Construção das Unidades de Saúde da Família (USF).
Construção Unidade de Básica de Saúde (UBS).
Instalação da segunda Base do SAMU.
Prosseguir com as cirurgias eletivas.
Implantação do centro de tecnologia da saúde.
Estudo para verificar a viabilidade de plano de carreira específico para servidores
da área da saúde.
Criar uma rede institucional entre a prefeitura, Santa Casa de Misericórdia de
São Carlos e universidades.
Ampliar e reorganizar o serviço de farmácia.

MOBILIDADE URBANA
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Resolver, no primeiro ano de mandato, o grave problema da licitação de
concessão do transporte público coletivo urbano.
Executar um novo planejamento do sistema de transporte.
Interligar as ciclovias e ciclofaixas existentes, requalificá-las e ampliá-las a outras
partes da cidade em conformidade ao Plano Diretor de Mobilidade Urbana.
Consolidação, requalificação e ampliação da sinalização (horizontal e vertical)
de trânsito em toda a cidade.

Ampliar a acessibilidade de pessoas com deficiência (PcD) e de mobilidade
reduzida nas vias públicas, através de padronização de calçadas, eliminação de
barreiras arquitetônicas e veículos de transporte adaptados.
Implantação de horários expressos entre pontos extremos da cidade de São
Carlos.
Construção de Terminal/Estação de Transbordo.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Implantação de um programa de qualificação profissional gratuito.
Integração dos serviços prestados aos munícipes cadastrados na secretaria de
assistência social.
Ampliar o atendimento do Centro de Convivência de Idosos, integrando a
atenção de geriatria e gerontologia.
Construção de um novo Centro da Juventude e revitalização dos existentes.
Consolidar o processo de inclusão digital a adultos fora idade escolar e idosos.
Criar políticas públicas de atendimento e inclusão social voltados às pessoas
com deficiência (PcD).
Ampliar o atendimento do Centro de Referência a População em Situação de
Rua (Centro POP).
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Fortalecer as parcerias com o terceiro setor no atendimento aos serviços de
assistência social, saúde e educação.
Implantação de políticas públicas afirmativas contra qualquer tipo de
discriminação, através de programas envolvendo a educação, serviço social,
saúde, segurança e desenvolvimento econômico.
Instalação de novo Restaurante Popular.
Implantar um programa de políticas públicas de prevenção ao abuso e violência
doméstica e liberdade religiosa.

MEIO AMBIENTE
Implantar um sistema de gestão eletrônica ambiental, onde trará agilidade e
celeridade no processo de licenciamento ambiental.
Priorizar uso tecnologias limpas e renováveis nos novos prédios públicos
municipais e, progressivamente, aos demais edifícios públicos.
Implantar, em toda rede municipal, um programa redução do uso de plástico,
papel, lâmpadas de mercúrio, optando por tecnologias eficientes e não
poluidoras, reduzindo custos operacionais, desperdício de material e diminuir a
produção de resíduos.
Elaborar o Plano Diretor de Gestão Ambiental.
Consolidar em todo município a coleta seletiva de resíduos sólidos.
Ampliar e requalificar o Horto Municipal.
Aplicação da Lei Municipal 18.059 que estabelece o Código de Proteção Animal,
inclusive a fiscalização do cumprimento da lei.
Incentivar, através de campanhas desenvolvidas em parceria com a sociedade
civil, projeto de adoção e acolhimento de animais abandonados ou vítima de
maus tratos, utilizando principalmente as redes sociais.

6

INFRAESTRUTURA
Concluir e entregar para a população, com seu devido funcionamento, todas as
obras iniciadas pelas gestões passadas que, até o momento, não foram
executadas ou estão paralisadas.
Revitalização e ampliação do serviço público de internet rápida e livre nos pontos
estratégicos da cidade e sua expansão.
Gerir e implantar um sistema de iluminação pública eficiente e econômica.
Construção de 2.000 unidades habitacionais de interesse social.

Reivindicar junto ao governo do estado de São Paulo, a implantação das vias
marginais a rodovia Washington Luís.
Universalizar o tratamento de esgoto.
Ampliação na capacidade de tratamento de água bruta.
Substituição da rede de distribuição de água nos locais necessários.
Elaborar um grande projeto para o combate às enchentes na região central da
cidade. Utilizando as tecnologias desenvolvidas pelos nossos pesquisadores em
nossas universidades. Reivindicar junto aos governos estadual e federal,
recursos suficientes para que essas obras transformem a realidade de todos que
vivem e trabalham nas regiões afetadas pelas enchentes.
Manutenção das estradas rurais e vicinais e o sistema de eletrificação rural.
Construção de um novo cemitério e velório público municipal.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Implantar o processo de desburocratização municipal.
Implementar e capacitar a criação de projetos de economia solidária que visam
a valorização do artesanato, da cultura popular, da agricultura familiar, criando
oportunidades de emprego e renda.
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Ampliar o número de espaços adaptados para a realização de feiras livres, de
artesanato, de cultura popular e food trucks.
Incentivar o programa de revitalização e requalificação dos corredores
comerciais da cidade, em parceria com a iniciativa privada.
Criação de um Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável.
Implantar o serviço de apoio ao profissional liberal e MEI.
Ampliar e consolidar um polo logístico.

Ampliar linha de crédito para empreendimentos econômicos solidários, por meio
do Banco do Povo.
Oferecer capacitação profissional, cursos de formação, qualificação gratuito aos
munícipes desempregados para que consigam se recolocarem no mercado de
trabalho.
Apoiar a formação de incubadoras de empresas.
Criar um programa de atração de empresas tecnológicas voltadas para a
prestação de serviços.
Implantar um projeto de incubadora e coworking em regiões da cidade.

CULTURA
Implementação da Incubadora Cultural.
Abertura do Museu da Ciência, Museu Casa de Ronald Golias aos finais de
semana e feriados, com atividades de entretenimento para a toda família.
Lançamento de editais e chamadas públicas para a escolha de projetos culturais
radicados na cidade com financiamento do Fundo Municipal de Cultura.
Incentivar o retorno dos grupos de teatro amador e profissional e retomar os
cursos de teatro e interpretação.
Inserir a cidade de São Carlos no roteiro teatral.
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Fomentar a participação dos músicos da cidade em espaços de convivência e
infraestrutura fornecidas pelo próprio poder público municipal.
Apoiar projetos, festivais e eventos que visam a divulgação cultural e acesso
gratuito a população, inclusive em espaços públicos organizado pelo terceiro
setor.
Realização da Semana Africana e Afro-brasileira com debates sobre a cultura e
atividades culturais organizados pelos movimentos negros da cidade.

Implantar o Projeto “Arte em toda parte” unindo universidades, escolas,
estabelecimentos privados de convivência e circulação de pessoas, teatros,
praças, parques para difusão e intervenção cultural através da música, artes
cênicas, exposições de pinturas, esculturas e fotos, recitais, sarais e demais
expressões artísticas.
Construir duas conchas acústicas, uma no Parque do Kartódromo e outra no
Parque do Bicão para atividades musicais e artes cênicas.
Ampliar as atividades artístico-culturais e de formação patrimonial na Fundação
Pró-Memória e na Gare da Estação Cultura com exposições, apresentações
cênicas e musicais.

ESPORTE, LAZER E TURISMO
Criação e construção do Centro Municipal de Esportes e Lazer.
Apoiar e incentivar o esporte paralímpico.
Consolidar a cidade de São Carlos num grande polo de turismo e eventos de
negócios e congressos científicos, através da participação das universidades,
centros de pesquisa, grandes empresas e startups.
Atrair a realização de grandes eventos culturais e esportivos que possam
fomentar a atividade turística do município, divulgando assim nossa cidade.
Requalificação dos Campos de Futebol e Ginásios Poliesportivos, concedendo
melhoria na infraestrutura dos vestiários, equipamentos esportivos, reforma no
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piso das quadras, gramado do campo e nos entornos, acessibilidade aos
portadores de necessidades especiais, para proporcionar a utilização por parte
dos munícipes através de aulas de práticas esportivas e atividades recreativas.
Ampliar a implantação de academias ao ar livre em praças e parques da cidade.
Fomentar a participação dos adolescentes e jovens na prática de esportes.
Implementar as melhorias na infraestrutura física e de equipamentos esportivos
no Centro Olímpico Bichara Damha, para melhor atender atletas e praticantes
de atividades físicas.

SEGURANÇA
Requalificação da estrutura operacional da Defesa Civil e organização de
pessoal voluntário para ajudar o poder público municipal no auxílio aos seus
munícipes.
Ampliação no número de câmeras e adoção de sistema inteligente de
monitoramento para auxiliar as forças de segurança.
Implantação de projetos para a segurança rural em parceria com a Polícia Militar.
Consolidação das ações de segurança entre as instituições e os agentes
públicos municipais e estaduais.
Estabelecer parceria entre as associações de bairros, Guarda Municipal, Polícia
Militar e Prefeitura para criar uma rede de segurança.

GESTÃO PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA
Modernizar o serviço público municipal com a instalação de sistemas eletrônicos
de gestão integrada, para o planejamento adequado, acompanhamento dos
projetos e convênios, fiscalização e execução de obras.
Ampliar e atualizar o Portal da Transparência através da efetiva participação da
Controladoria Geral do Municipal, Corregedoria Geral do Município e Ouvidoria.
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Modernização dos processos gerenciais da Secretaria Municipal de Habitação e
Desenvolvimento

Urbano

para

fornecer

agilidade

e

celeridade

aos

procedimentos solicitados.
Modernização da gestão, estrutura física e equipamentos do SAAE, visando
ampliar os serviços prestados à população.
Implantar um programa de valorização dos recursos humanos.
Reorganizar e consolidar a participação e o funcionamento dos conselhos
municipais.
Fazer uma reforma administrativa visando a melhoria na eficiência nos serviços
oferecidos aos munícipes. Através de um projeto de gestão moderna e eficiente
em recursos tecnológicos e pessoal.
Criar o um escritório de apoio que auxiliará na elaboração de projetos junto ao
terceiro setor para o melhor uso e captação de recursos juntos a fontes de
financiamento.
Criar uma Comissão de planejamento para projetos de desenvolvimento
econômico e infraestrutura.
Implantação de um aplicativo para dispositivos móveis que os usuários possam
interagir, de modo fácil e rápido, com o poder público municipal. Além de ter
acesso às informações do Portal da Transparência.
Criação da Central de Gerenciamento Integrado.

EDUCAÇÃO
Ampliação e consolidação do Ensino em Tempo Integral para toda rede
municipal, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental.
A gestão da merenda escolar ficará a cargo da Secretaria Municipal da
Educação, priorizando a variedade e qualidade dos alimentos oferecidos, bem
como as necessidades nutricionais das crianças, adolescentes, jovens e adultos.
Criar uma política de valorização dos profissionais da educação.
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Incentivar e promover a formação continuada dos profissionais da Educação.
Discutir, elaborar e homologar o currículo da educação municipal.
Racionalizar todos os recursos (uniforme e material escolar) para garantir a sua
entrega e utilização no início do ano letivo vigente.
Implantar programas de incentivo à leitura e o uso de bibliotecas.
Construção dos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI) e Escolas
Municipais de Ensino Fundamental (EMEB).

Reivindicar, junto ao governo do estado de São Paulo, a construção do edifício
da Faculdade de Tecnologia – FATEC, bem como, auxiliar na sua instalação,
expansão de vagas e cursos.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Realizar a Feira do Conhecimento em parceria com as universidades, centros
de pesquisa, instituições de ensino técnico e tecnológico e empresas privadas,
visando aproximar a produção dos estudos científicos e tecnológicos e a
sociedade.
Apoiar a implantação definitiva do Centro de Ciência, Inovação e Tecnologia em
Saúde – CITESC que contribuirá para o aprimoramento e o desenvolvimento de
tecnologias que visam a melhora da qualidade de vida das pessoas.
Criação de um serviço de apoio aos microempreendedores individuais, micro e
pequenos empresários e fonders de startup, onde receberão todas as
informações sobre abertura e fechamento de empresas e tributação.

12

