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O nosso plano de governo está focado nas pessoas. Nas mulheres e nos homens que
construíram ao longo da história essa grande cidade e que com suas forças de
trabalho mantém, conservam e impulsionam o seu desenvolvimento.
Nosso programa é prioritariamente para: o cidadão anônimo que com sua força
aciona nossa indústria; para os prestadores de serviços que são parcelas importantes
na formação da economia local; para os desempregados; para todos aqueles que
moram e vivem na nossa comunidade.
Temos um plano de governo amplo, elaborado a partir de diretrizes fundamentais e
que estará concluído com a participação popular que se dá no processo eleitoral.
Sabe-se que o momento das eleições é uma importante oportunidade de ouvir a
população. Discutir suas carências e demandas, receber sugestões, propostas, ideias e
aprimorar os projetos. Ouvir a sociedade civil organizada. O processo eleitoral não é
um momento estanque divorciado do cotidiano. Trata-se do principal vetor a
determinar o rumo da futura administração municipal. Não basta apresentar um
programa de governo. É fundamental que as propostas apresentadas sejam viáveis e
factíveis. E principalmente que estejam compatíveis com as disponibilidades
financeiras previstas nos orçamentos municipais anuais.
A participação cidadã é fundamental no planejamento, elaboração e acompanhamento
das políticas municipais. Sem respeito aos princípios democráticos e a participação
popular não se pode pensar numa ação de governo integrada, capaz de oferecer
respostas viáveis a tantas carências que se detecta no dia a dia de São Carlos.
O nosso foco será nas pessoas com prioridade para as mulheres e a família.
Na atualidade não é razoável conceber um plano de governo para a cidade, também
chamada de Capital da Tecnologia, esquecendo-se da força intelectual, tecnológica e
científica concentrada nas nossas universidades e nos institutos de pesquisas aqui
instalados. A parceria entre as universidades, centros de pesquisa e a prefeitura é mais
que um compromisso é uma impostergável necessidade onde todos se beneficiam,
mas o grande beneficiado será seguramente o povo.
Estabelecidas tais diretrizes básicas, passamos para o detalhamento do Programa de
Governo segundo os temas básicos, a saber:
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SAÚDE PÚBLICA:
O Programa Municipal de Saúde vai passar por ampla reestruturação, disponibilizando
nas unidades de saúde ginecologistas, psiquiatras e pediatras. Esse setor é vital na vida
da comunidade e precisa voltar às suas origens. Utilização das ferramentas que a
tecnologia coloca à disposição do serviço público permitindo agilização no
atendimento, no agendamento de consultas e nos demais procedimentos. É
fundamental a construção de unidades de saúde nos bairros onde há carência. Nas
unidades existentes há um fator que é importante e decisivo na melhoria das ações de
saúde no município que é o ATENDIMENTO. Sem correções no atendimento nenhuma
melhora será atingida. Profissionais motivados e bem remunerados são fundamentais
no bom atendimento. Valorização e respeito aos profissionais da saúde. A
reestruturação do Programa Municipal de Saúde prevê reorganização e redefinição de
prioridades com foco no atendimento materno infantil e no atendimento preventivo
e primário.
Modernizar e integrar os sistemas de atendimento das UBSs, implantando o
prontuário eletronico, onde o paciente poderá agendar consultas, acompanhar
exames, além fiscalizar o serviço municipal de saúde.
Disponibilizar a Relação Municipal de Medicamentos em meio digital, permitindo aos
cidadãos visualizar não apenas quais os medicamentos a compõem, mas também a
disponibilidade dos mesmos nos postos de saúde
O Centro de Referência da Mulher é prioritário. Necessário integrar a saúde do
município ao SUS e aos seus respectivos prestadores de serviços, em especial, à Santa
Casa e às demais unidades privadas de saúde. Não basta transferir verbas. É necessário
cobrar dos parceiros bom atendimento, acabando com as filas, em especial a das
cirurgias eletivas. Além do SUS, a Prefeitura deve manter ações de saúde conjuntas
com as áreas educacionais, abastecimento de água, saneamento, meio ambiente, etc.
É preciso que o novo Programa Municipal de Saúde refaça, modernize e atualize a
rede de atendimento e de atenção à saúde. Garantir o desenvolvimento de ações
junto à comunidade. E o compromisso da cobertura assistencial na saúde em
igualdade de condições para toda a população, sempre priorizando a mulher e a
família.
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Um princípio básico nesse tema estabelece que só se combate o desemprego com a
geração de novos empregos. Portanto se o gestor público pretende diminuir os
desempregados na sua cidade ele deve estabelecer uma política agressiva de geração
de empregos. Noutros tempos associava-se vagas de trabalho a novas indústrias. Hoje
a realidade é muito diferente. As empresas prestadoras de serviços geram mais
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empregos que as indústrias. Portanto devemos receber bem todos aqueles que
optarem pela nossa cidade na aplicação de seus investimentos. Não importa se forem
pequenas, médias e grandes empresas. Todas são benvindas.
São Carlos é uma cidade peculiar. Cabe um capítulo especial à geração de emprego e
renda associado à “alta tecnologia”. Poucas cidades do interior tem a oportunidade de
desenvolver esse tipo de empresa. Nossa cidade dispõe de todas as condições para se
firmar cada vez mais como polo de alta tecnologia. Dispomos de toda infraestrutura
indispensável à consolidação desse polo. Vários centros empresariais privados e
públicos já estão instalados no município, CEAT, CEDIN, Parqtec, ONOVOLAB,
INSTITUTO INOVA, além de outras empresas de alta tecnologia distribuídas pela
cidade. Elas necessitam de profissionais de alto nível e por consequência oferecem
bons salários. Portanto, o incentivo à proliferação de novas empresas de “alta
tecnologia” é um objetivo fundamental da nova administração municipal. Novos
centros empresariais. Novos centros de desenvolvimento de indústrias nascentes.
No radar também um plano emergencial de geração de novas fontes de emprego e
renda considerando a situação crítica pós pandemia. Frentes de trabalho e
contratações por período certo e definido, podem ser alternativas emergenciais a
serem implementadas.
Plano de Geração de Emprego e Renda, fomento à economia solidária e outras ações
que promovam desenvolvimento social e econômico.
SEGURANÇA PÚBLICA:
A Segurança Pública tradicional e legalmente seria um dever do Estado de São Paulo.
A polícia civil e a militar cumprem um papel essencial no combate à criminalidade.
Cabe a elas a manutenção das ações de segurança mantendo a ordem e a
tranquilidade das pessoas. A alguns anos, porém foram concebidas as Guardas
Municipais. Na origem tais guardas seriam para a manutenção da segurança do
patrimônio municipal. No entanto, com o passar do tempo o que se viu foi uma
ampliação das suas funções. Faz parte do nosso plano de governo a definição das
funções específicas de cada uma e de todas as partes envolvidas na segurança pública.
De tal maneira que não ocorra sobreposição de funções tampouco competitividade
entre as instituições. Todas são essenciais no combate à criminalidade e à
marginalidade, razão pela qual devem trabalhar integradas e somando esforços.
No tocante, à Guarda Municipal, o comando e as promoções devem se dar por mérito,
mediante critérios justos e imparciais, nenhum guarda deve ser colocado em serviço,
sem que antes seja submetido a um período de treinamento. À semelhança do que
ocorre com os policiais militares que ficam durante algum tempo na Academia de
Polícia Militar do Barro Branco. Nesse tipo de atividade, o treinamento, a preparação
física e psicológica e o manejo das armas são essenciais, na preservação dos direitos
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humanos e da cidadania. Cabe, por oportuno lembrar que quando da criação das
guardas municipais, como sempre, transferiram para os municípios o ônus da
manutenção do novo serviço preservando os recursos com o Estado. Tal situação
injusta deve ser objeto de reinvindicação de mais recursos estaduais para o município.
Todo ônus deve ser acompanhado do bônus correspondente.
Associa-se ainda às questões de segurança um projeto moderno de ILUMINAÇÃO
PÚBLICA que cuide de levar tal benefício a todos os bairros e ruas da cidade. Uma
cidade bem iluminada, com certeza é uma cidade mais segura.
Um plano municipal que congregue as diversas instituições envolvidas, tais como:
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia
Militar, Imprensa, Guarda Municipal, Delegacia de Ensino, etc., seria indispensável na
defesa dos direitos das mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação
de risco.
EDUCAÇÃO E CULTURA:
Se à educação associamos conhecimento, à cultura associamos o sentimento de
liberdade. A educação e a cultura são indissociáveis. Ambas são imprescindíveis numa
sociedade moderna, democrática e progressista. A avaliação que se tem é de que a
educação no município vai bem independentemente do prefeito. Esse resultado
positivo devemos à dedicação, generosidade e ao amor ao trabalho dos profissionais
envolvidos no sistema educacional municipal. Como o nosso foco é nas pessoas
enxergamos a educação como constituída daqueles que se utilizam do sistema, pais e
alunos e da FAMÍLIA EDUCACIONAL que exerce suas atividades como verdadeiro
sacerdócio. Por essa razão merecem respeito e atendimento quando justas suas
reinvindicações. A gestão da educação deve ser profissional. Entregue a gestores
preferencialmente forjados na rede pública. Construção de escolas nos bairros.
Ampliação da rede de creches municipais. Nenhuma criança ficará fora da escola, por
falta de vaga. Nenhuma mãe deixará de ser atendida nas creches, por falta de vaga.
São objetivos fundamentais de uma administração municipal compromissada com a
educação: promover a qualidade e equidade, considerando a formação integral do
educando; ampliar progressivamente o período de permanência do aluno na escola;
melhoria e efetiva aplicação dos recursos destinados à educação de real qualidade e
na valorização e reconhecimento de seus servidores; revisão e atualização do plano de
carreira dos servidores da educação; buscar parcerias com instituições públicas;
fortalecer o acompanhamento e monitoramento de acesso e permanência do aluno na
educação infantil e fundamental; enfrentar os fatores sociais de evasão escolar com
prioridade aos jovens e adultos; fortalecer e aperfeiçoar a capacitação dos servidores
da educação de acordo com suas perspectivas e necessidades; rigor e fiscalização no
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transporte escolar; núcleo de estudos entre docentes visando a adoção de boas
práticas que deram certo no exercício do magistério.
A cultura se liga diretamente à educação. No caso de São Carlos a fundação Pró
Memória além de sua meta principal de preservação do patrimônio histórico, cultural
e artístico do município deverá cuidar do fomento, promoção e divulgação das
manifestações da cultura. O acesso às manifestações culturais não devem ser um
privilégio de poucos mas elas devem ser oferecidas democraticamente a todos,
principalmente levadas à periferia da cidade.
TRANSITO E TRANSPORTE URBANO:
O trânsito desde muito tempo é uma matéria de engenharia.
Observa-se que são indispensáveis as sinalizações horizontais, verticais e semafóricas.
Uma cidade bem sinalizada transmite às pessoas a sensação de modernidade. Isso é
necessário mas não é o suficiente.
Numa cidade onde são milhares os novos veículos emplacados anualmente não é difícil
entender que não se resolvem os problemas de trânsito e transporte urbano sem que
se ofereça aos condutores de veículos alternativas viárias materializadas por novas
ruas, avenidas e meios de locomoção.
Justifica-se plenamente como obra prioritária a conclusão do ANEL VIÁRIO e suas
interligações com os diversos bairros de São Carlos. O anel viário não é uma obra de
uma administração mas de uma sequência de governos.
Grande parte do anel viário foi concluído pelas administrações anteriores. Paralisado
nos últimos anos sua conclusão é fundamental para convivermos com um trânsito que
possa fluir encurtando distancias, evitando-se os congestionamentos e outros
dissabores.
Planejar a rede viária da cidade priorizando o transporte público, respeitando o meio
ambiente e promovendo o combate às enchentes é um desafio a ser enfrentado com
coragem e determinação.
Criar um grupo de estudos para desenvolver o “Projeto de Mobilidade Urbana”
Elaboração de um novo sistema de transporte coletivo municipal. A análise de nova
distribuição das linhas, implantação de terminais de integração, ônibus modernos,
serviço de qualidade e preço justo das passagens. Regulamentar transportes
alternativos.
Abertura de edital de licitação do transporte coletivo com ampla divulgação
nacional.
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HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO:
Elaboração de um amplo programa municipal de habitação popular. Retorno da
Progresso e Habitação de São Carlos(PROHAB) às suas origens de fomento à
construção de habitações populares, lotes urbanizados e a infra estrutura
correspondente. A integração da PROHAB com os órgãos financiadores e as empresas
privadas da construção civil se constitui num importante fator de combate ao déficit
habitacional. O acesso à casa própria não é apenas uma questão social, trata-se
também de um encontro das pessoas com sua independência financeira e moral.
Portanto nosso programa prioriza o combate ao déficit habitacional como prioridade
máxima. Se no passado a PROHAB viabilizou milhares de habitações populares, no
presente, não se trata de uma promessa mas de um compromisso factível.
Revisão do Plano Diretor, com atenção especial, no tratamento dos problemas das
enchentes. Um projeto completo e atualizado de captação e drenagem das águas
pluviais se faz necessário e baliza as diretrizes de desenvolvimento urbano. A revisão
do Plano Diretor é fundamental para a atração de novos investimentos com um
crescimento ordenado em harmonia com o meio ambiente. O resultado de um
planejamento que não absorveu os pilares d o desenvolvimento urbanístico moderno
são os problemas hoje enfrentados que exigem altos investimentos e o sacrifício do
povo que em última análise é quem paga a conta.
Urbanizar e embelezar a cidade é uma prática saudável. Uma cidade limpa e bem
cuidada se constitui num cartão de visitas. Essa a nossa proposta.
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS:
O exercício da cidadania e da participação social são fundamentais no combate aos
enormes problemas que a cidade enfrenta no cotidiano da sua população.
Uma administração democrática e progressista exige instrumentos adequados abertos
para a participação popular. Tais instrumentos podem se dar na forma de conselhos,
comissões e demais ações com a participação popular e a sociedade civil organizada.
Elaboração de políticas públicas voltadas para as mulheres, deficientes, idosos, jovens
e crianças, promovendo a igualdade racial e a diversidade sexual e de direitos
humanos em todas as políticas de governo.
Reativação e remodelação dos órgãos que dizem respeito ao pleno exercício da
cidadania, tais como: Procon, Corregedoria, Ouvidoria, Central de Reclamações e
Sugestões, etc.
Uma administração só se completa quando tem um olhar atento para o social.
Direcionar seus olhos para o social significa uma administração vencendo desafios.

7

Nos tempos atuais a promoção social está vinculada à crise gerada pela pandemia.
Nenhum governo sensível às dificuldades atuais que são enormes, mas espera-se
passageira, pode ignorar que além dos programas mais amplos e de curto, médio e
longo prazos é preciso pensar nas carências que necessitam de socorros urgentes. São
programas de distribuição de cestas básicas, remédios, uniformes e materiais
escolares.
Elaboração de um Programa Municipal de Assistência Social respeitando e
interconectando o referido programa com o Estatuto da Criança e do
Adolescente(ECA) e do Estatuto do Idoso. Inserir no programa projeto de apoio à
população de rua. Articular junto ao governo federal a preservação e maior
abrangência para o bolsa família e ao futuro renda brasil.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RECURSOS HUMANOS:
Transparência na gestão pública. Fortalecimento do Sistema de Controle Interno,
reativação dos órgãos de controle e fiscalização com efetiva atuação da Controladoria,
Corregedoria e Ouvidoria do município. Eficiência nos gastos dos recursos da
Prefeitura. Justiça no sistema tributário, coibindo os aumentos abusivos de impostos e
taxas municipais. Acompanhando as técnicas modernas de administração capazes de
fornecer um atendimento rápido e adequado ao povo propõe-se a criação de um
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia da Informação. Através desse centro,
visamos a desburocratização, fiscalização e modernização da administração pública.
Implantação de um projeto de qualificação e valorização dos servidores municipais.
Nomeação do secretário municipal da área preferencialmente escolhido entre os
servidores de carreira, ouvido o Sindispam.
ESPORTE E LAZER:
A Prefeitura necessita dar nova força ao esporte. As Escolas Municipais de Esporte se
constituem num projeto sempre atual e que dá bons frutos. Precisa ser tratado com a
devida seriedade e compromissado com as crianças e a família. A criança que se
interessa pela prática desportiva se afasta das drogas e da marginalidade. As escolas
de esporte permitem que os jovens e as crianças se afastem das ruas. Esse projeto
deve ser integrado com a educação e se insere na paulatina adoção da escola em
tempo integral. As Escolas Municipais de Esportes não só encaminham os jovens para
atividades sadias como preparam o atleta de amanhã. Numa experiência do passado
as Escolas Municipais revelaram a campeã olímpica Maureen Maggi, o jogador de
basquete Nene, o campeão Fabio Aurélio, dentre outros. Portanto o incentivo a uma
participação em massa nas práticas esportivas permitem que da quantidade seja
extraída a qualidade e os talentos para o esporte. Além disso cabe à Prefeitura
coordenar, buscar patrocínios e incentivar a formação de equipes que possam
representar e divulgar a cidade.
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O lazer precisa de incentivo necessitando para isso de disponibilização de locais
adequados como os Centros de Lazer e Recreação. Reformando os que estão
abandonados, construindo-os nos novos
bairros e adaptando equipamentos
existentes para manifestações culturais e de lazer.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO:
COMPROMISSO FUNDAMENTAL: CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DO SAAE.
É preciso ponderar que o SAAE é um patrimônio do povo de São Carlos.
Elaborar e implantar o Plano Básico Municipal de Saneamento;
Reavaliar a estrutura da companhia municipal de abastecimento de água e tratamento
de esgoto própria do município de São Carlos.
Fortalecer o sistema de captação de água.
Realizar parceria com universidade e centro de tecnologia para monitorar a qualidade
da água.
Utilizar tecnologia no combate ao desperdício de água.
Fortalecer e qualificar a gestão do SAAE.
BEM ESTAR ANIMAL
Criar e implantar o Pronto Socorro Animal.
Implantar Programa de Castração nos bairros.
Implementar politicas de guarda responsável.
Fiscalizar rigorosamente situação de violência contra animais, maus tratos e
abandonos
MEIO AMBIENTE
Cabe a gestão pública um papel fundamental na participação para a sustentabilidade
ambiental, durante muito tempo os recursos foram encarados como finitos e não se
deu muita importância aos impactos que pudessem ser originados dessas alterações
ao meio, porém na atualidade é cada dia mais evidente essa preocupação, para a
garantia da qualidade de vida, bem como a sustentabilidade para as gerações atuais e
futuras e nesse contexto todos tem sua responsabilidade, sendo o poder publico um
ator que desencadeia um papel fundamental neste processo, por ser o detentor do
poder de legislar, fiscalizar e punir, mas este fato não isenta a importância de que
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todos estejam envolvidos no processo, para que assim se possa garantir uma eficaz
resposta no processo e garantir ao meio ambiente a sua sustentabilidade.
CONCLUINDO:
Esse programa de governo não é uma peça acabada e concluída. Apenas alinhava os
principais pontos e metas a serem atingidas e alcançadas. É preciso ponderar que todo
e qualquer programa de governo se torna viável se compatibilizado com as
disponibilidades orçamentarias e financeiras.
Por outro lado outras propostas bem como algumas que não constaram desta inicial
poderão ser adicionadas principalmente as que emergirão da participação popular
durante a campanha.
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