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Introdução  
 

Araras novamente passa por um momento conturbado quanto ao cenário 

político, o qual é fruto do descaso com a população e com o bem público. Mais uma 

vez a cidade viveu instabilidade política, onde tivemos 4 prefeitos nos últimos 4 anos.  

Diante de tal situação construímos uma coligação forte com o objetivo de 

colocar Araras entre as melhores cidades do Brasil e retomar seu desenvolviment0, 

o assim como, implementar políticas públicas voltadas ao bem-estar e 

desenvolvimento social. Sabemos do desafio que enfrentaremos pela frente, com 

uma prefeitura desordenada, com o orçamento municipal um caos, e diversos 

serviços públicos que foram sucateados ou ruíram-se.   

Destarte, construímos um grupo político que tem o objetivo e a vontade de 

trabalhar para a população de Araras. Uma coligação que ama sua cidade e 

observou o descaso que a “ coisa pública” foi tratada nos últimos 4 anos.   

Construímos um grupo capacitado em gestão pública, visando implementar 

uma gestão moderna e transparente na Prefeitura de Araras. Um grupo político de 

renovação, porém dosando com pessoas experientes, com vontade de mudanças e 

que representa a nova política, uma nova forma de governar. Com o objetivo de  

desburocratizar e informatizar o sistema público. Uma gestão que fortalecerá a 

participação cidadã. Uma gestão que estará preocupada com os indicadores e a 

qualidade dos serviços públicos ofertados aos cidadãos, e que trabalhará 

arduamente para tornar Araras uma cidade melhor.   

Assim apresentamos alguns tópicos em nosso plano de governo, os quais 

entendemos serem os pilares para uma gestão efetiva e inovadora, um melhor 

controle do gastos públicos e maior implementação de políticas públicas voltadas ao 

bem-estar social.   

 

Araras quer Mudança! 
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Desenvolvimento Econômico  
 

• Implementação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Social, composto por representantes do Poder Executivo e da sociedade civil, 

de caráter consultivo, tento por objetivo promover o diálogo entre os atores 

sociais relevantes do município, visando ao desenvolvimento econômico e 

social de Araras.   

 

• Criação da “Empresa Fácil”, projeto que visa desburocratizar o processo de 

abertura de empresas, redução no tempo de abertura de empresas e 

autorização de alvarás, otimização dos recursos, organicidade dos 

procedimentos administrativos por parte do poder público, além do ambiente 

único e da acessibilidade que o empreendedor passará a ter junto à Prefeitura.  

  

• Criação do “Centro de Capacitação”, que ofertará diversos cursos de 

capacitação voltados ao mercado de trabalho. O Centro de Capacitação 

priorizará os jovens, os quais terão melhores condições para conquistarem o 

primeiro emprego. 

   

• Revisão das Leis Municipais de Incentivo ao Pequeno, médio e grande 

empreendedor na cidade de Araras. 

   

• Implementação de um FAB LAB, voltado às ações sociais, culturais, apoio a 

abertura de startup, e novos empreendedores.  

 

• Resgatar (Fortalecer) a Incubadora Municipal, buscando trazer novos 

empreendedores, fortalecendo o desenvolvimento municipal.  
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Agricultura  
 

• Fortalecer e ampliar a Feira do “Pequeno Agricultor”, projeto que visa 

proporcionar ao agricultor familiar de Araras a venda de seus produtos.  

  

• Fortalecimento da Agricultura Familiar, por meio de parcerias com programas 

e projetos do Governo do Estado e da União em conjunto com os agricultores, 

suas associações e cooperativas, como o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social 

(PPAIS).   

 

• “Merenda Saudável”, com a intersetorialidade, um dos pilares do nosso plano 

de governo, e com a resolução do PNAE (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar), os produtos utilizados para a merenda escolar serão fornecidos por 

agricultores familiares da cidade e região. Além de garantir uma alimentação 

mais saudável aos nossos alunos, proporcionará um desenvolvimento local e 

valorização dos agricultores ararenses.  

  

• Programa de Melhoria das vias rurais municipais criando indicadores para 

formulação de banco de dados sobre as condições das vias rurais do 

Município. Assim, poderemos planejar as ações municipais para a melhoria 

das vias rurais, fundamentais para o escoamento da produção agrícola e para 

o deslocamento da população rural para as áreas centrais da cidade. 

  

• Aumentar a segurança na área rural, por meio do fortalecimento das ações da 

Patrulha Comunitária Rural da Polícia Militar, em conjunto com a Guarda 

Municipal, visando diminuir a violência, furtos e roubos na área rural do 

Município em conjunto com as associações de moradores e cooperativas 

rurais.  
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Mobilidade Urbana  
 

• Reestudo das linhas de ônibus do transporte público, por meio de indicadores, 

e estudos Origem/Destino.  

 

• Criação do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, que deverá ser desenvolvido 

por meio de Conferência Municipal, contando com a participação da população 

e criar um Plano Diretor que dê as diretrizes para os próximos anos quanto à 

mobilidade ararense.   

 

• Ampliar as políticas públicas de acessibilidade no município, voltadas às 

pessoas com mobilidade reduzida ou portadores de necessidades especiais. 

   

• Voltaremos com o sistema antigo da Zona Azul que tivemos na gestão do Dr. 

Brambilla, com a implementação de parquímetros e aplicativos.  Realizaremos 

um estudo com o intuito de melhorar a mobilidade da região central.  

  

• Criação do Programa “ Ciclovias”. Todas as principais avenidas da cidade 

teremos a implementação de ciclovias. 

   

• Fazer um estudo técnico e instalar novos pontos de ônibus com coberturas e 

bancos nos bairros. Como também a cobertura de todos.  

 

• Duplicação da Avenida Luiz Carlos Tunes (Vila Novela)  

 

• Revitalizar a calçadinha em toda a extensão da Praça Barão de Araras  

 

• Contratar uma Empresa Especializada em Engenharia de Tráfego para 

repensarmos o trânsito da cidade e posteriormente fazermos intervenções com 

base em estudos técnicos.   
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Valorização dos Servidores Públicos 

  
• Cursos de Capacitação, visando aprimorar o atendimento à população, além 

de cursos para otimizar a execução das atividades do cotidiano. Buscando 

sempre um servidor capacitado e atualizado com as novas ferramentas que 

nos sãos impostas.   

 

• Reestruturação do organograma do funcionalismo público. Estudaremos o 

atual dos cargos e funções existentes na Prefeitura de Araras, e proporemos 

uma reestruturação mais eficaz.  

 

• Contratar uma empresa especializada para a Construção do Plano de Carreira 

dos Servidores Públicos. Essa pauta será construída junto ao Sindicato e aos 

Servidores Públicos.  

 

Educação  
 

• Implementação de forma democrática do Período Integral em algumas   

escolas da rede pública municipal de ensino, ou seja, naquelas que 

apresentarem demandas, com projetos socioeducativos, esportes, cultura e 

arte, além dos conteúdos obrigatórios contemplados nas matrizes curriculares, 

conforme legislação vigente.   

 

• Zerar o déficit de vagas nas creches.  

 

• Valorização de todos os Profissionais da Educação. 

   

• “Merenda Saudável”! Adquirir produtos orgânicos dos agricultores familiares 

locais, visando a uma reeducação alimentar e melhora na qualidade da 

merenda das nossas crianças. O cardápio deverá ser proposto pelo Conselho 

Municipal de Alimentação Escolar, previsto pelo PNAE, mas os alimentos 

deverão ser totalmente isento de agrotóxicos, garantindo uma alimentação 
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saudável e balanceada, impactando na saúde e educação das crianças da 

rede de ensino municipal.   

 

• Ampliação do número de vagas do Pró- Creche, caso haja necessidade. 

  

• Melhorar a nota do município de Araras em relação ao Índice de 

Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB). 

 

• Elaboração de um Novo Estatuto do Magistério, valorizando a carreira dos 

profissionais da educação com impacto imediato no salário.  

 

• Buscar parceria com o Governo do Estado para a construção de novas escolas 

da Educação Infantil e Ensino Fundamental.  

 

I.V.P.E. num novo formato com incorporações ao salário dos profissionais da 

educação.  

 

• I.V.P.E. para todos os envolvidos nos resultados da escola, a equipe: gestores, 

professores e demais funcionários.  

  

• Nova Proposta para a EJA – Educação de Jovens e Adultos respeitando as 

especificidades dessa modalidade de ensino, organizando um currículo voltado 

ao mundo do trabalho, conforme legislação em vigor.  

 

• Contribuir para a implementação da política da educação de jovens de adultos 

articulada com a qualificação profissional, comprometida com a inclusão e 

garantia do direito à “aprendizagem ao longo da vida”.  

  

• Definição de uma política de valorização do magistério com atenção ao Plano 

de Cargos Carreiras e Salários, Reformulação do Estatuto dos Profissionais da 

Educação e outros dispositivos.  
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• Implantar programas de formação continuada para todos os profissionais da 

educação, como também, em parceria com instituições de ensino superior.  

  

• Ampliar a oferta dos cursos e programas de educação superior, por meio da 

modalidade a distância no polo da UAB – Universidade Aberta do Brasil de 

Araras.  

  

• Garantir a distribuição gratuita de uniformes escolares.  

  

• Readequar a Lei do Índice de Valorização de Profissional da Educação – IVPE 

e ainda incluir os demais funcionários que fazem parte da equipe escolar.  

  

• Manutenção periódica da estrutura física das unidades escolares. 

 

• Professores especialistas de Educação Física na Educação Infantil (alunos da 

Educação Infantil terão aulas de Educação Física com professores 

especialistas, habilitados na área, ou seja, em Educação Física. Por ser um 

período de extrema importância na vida de um ser humano esta deve ser 

acompanhada por pessoas especializadas e preparadas para atender às 

necessidades proporcionando uma variedade de movimentos que colaborem 

com o desenvolvimento afetivo, motor, social e cognitivo das mesmas sendo 

de grande valia para o seu desenvolvimento global. 

  

• Garantir a gestão democrática das escolas da rede municipal de ensino.  

  

• Melhoria da qualidade da educação.  

 

  

Meio Ambiente e Causa Animal  

 

• Implantação de Ecopontos, locais destinados para o descarte, em pequenas 

proporções, de entulhos. Buscando erradicar pontos irregulares de descartes 

que geram grandes problemas ambientais para o município.  
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• Formação/fortalecimento de cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis no Município criando condições para seu funcionamento. Incentivar 

a política da reciclagem, redução e reutilização do lixo através de campanhas 

e palestras em escolas, empresas e espaços públicos. 

  

• Criação da Diretoria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal com fim 

de interligação entre poder público, associações de proteção animal, polícia 

ambiental e IBAMA para a proteção do meio ambiente e animal.  

 

• Terminar a implantação da clínica veterinária municipal, para ser dado o 

primeiro atendimento em casos de emergência e abandono animal. 

Fortalecimento das campanhas de vacinação animal e cuidados com os Pets.   

• Fortalecer o Centro de Zoonoses, para tratar sobre os assuntos relacionados 

a animais silvestres e domésticos do município de Araras em situação de rua, 

abandono ou perigo. Implantar campanhas e feiras de adoção de animais em 

parceria com ONGs de defesa animal. 

 

• Criar atrativos turísticos para o Parque Ecológico Municipal.  

 

• Criação do Código Ambiental de Araras, prevendo condutas e diretrizes 

sustentáveis para a cidade de Araras.   

 

• Plano Municipal de Saneamento, que traçará as diretrizes referentes a Água e 

Esgoto; Drenagem; Resíduos Sólidos para nortear os próximos 10 anos, com 

revisão a cada 4 anos.  

 

• Arborizar os bairros da cidade.  

 

• Combater os crimes ambientais e a poluição do Rio Mogi Guaçu. 
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• Manejo de populações de cães e gatos, com a esterilização em massa nos 

bairros, criando unidade móvel de esterilização, somada a identificação dos 

animais.  

  

• Estruturar o Canil para prestar atendimentos a população nos finais de 

semana.  

 

• Implantar Programa de Castração para Cães e Gatos.  

 

• Criação do selo “ empresa amiga dos animais”. Esse projeto certificará a ação 

dos empreendedores que apoiam projetos públicos ou de sociedade civil para 

a proteção dos direitos dos animais e conservação de espécies.  

 

• Criar e fomentar o fundo municipal de defesa dos animais, através de doações 

de valores de forma facultativa nas contas de água e IPTU.  

 

• Criar fundo especial de recursos para o CRAS pro ARARA juntamente com a 

Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.   

 

• Criar mecanismos para que a “ Lei dos Maus Tratos” seja aplicada com rigor, 

se necessário criaremos o disque denúncia dos maus-tratos, para que seja um 

canal efetivo e eficaz de denúncia anônima.   

 

• Solicitação de convenio para fiscalização e licenciamento ambiental municipal 

com a Secretária Estadual de Meio Ambiente e Estrutura – SIMA  

 

Planejamento e Modernização   
 

• Implementação do Observatório de Políticas Públicas, que tem por objetivo 

levantamento de indicadores municipais, planejamento de políticas públicas e 

resoluções de problemas estruturais. Será um projeto que trabalhará as 

políticas públicas aplicando-as a longo prazo.   
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• Ampliação da atuação e abrangência do e-gov. Assegurando maior 

transparência dos gastos e atividades municipais.   

 

• Aumentar os canais de serviços municipais via internet, facilitando a 

acessibilidade do cidadão a tais serviços.   

 

• Criação do Sistema Geral de Zeladoria (SGZ), que é instituído nas 

Subprefeituras de São Paulo. Esse sistema organiza dados, de serviços 

executados diariamente pelas empresas terceirizadas, e sistematiza os 

pedidos que entram pelo sistema 156. Além disso esse sistema permite o 

gestor acompanhar em tempo real aonde os caminhões estão trabalhando, o 

que dá precisão nas medições dos serviços, ou seja, o município pagará a 

terceirizada conforme a execução, com zero risco de pagar medições não 

executadas.  

 

• Concurso Público para criação de cargos de Gestão Pública do Munícipio. 

Faremos no primeiro ano do mandato um concurso público para trazer para o 

quadro do funcionalismo público a figura dos gestores públicos, que estarão 

permanentemente pensando a cidade, elaborando projetos técnicos de  

eficácia e efetividade da máquina pública.   

  

Saúde  
 

• Implementação de uma central de atendimento para agendamento. Este 

agendamento poderá ser realizado via web, por meio de um portal que contará 

com um formulário a ser preenchido e posteriormente gerará um número de 

protocola confirmando o agendamento. O outro mecanismo será via telefone, 

contará com a mesma estrutura e seguirá a mesma fila de número de 

protocolo. Os dois acessos além de ampliar os canais de atendimento, facilita 

a acessibilidade por parte da população.   

 

• Ampliação de Médicos nos PSF’s.  
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• Entrega de medicamentos contínuos nas residências das pessoas idosas e 

portadores de necessidades especiais.  

 

• Implementação do programa “Sorriso da Gente”, para garantir a saúde bucal 

das crianças e o tratamento ortodôntico das que necessitam.  

 

• Implantar o programa Mutirão da Saúde nos bairros com equipes 

multiprofissionais voltadas para campanhas de prevenção e diagnóstico de 

doenças.  

 

• Valorizar os profissionais da saúde por meio da formação continuada e 

aumento dos recursos disponíveis nas unidades.  

 

• Zerar as filas de espera para consultas especializadas mediante o uso de 

novas tecnologias e parcerias com os governos estadual e federal, além da 

contratação de mais profissionais de saúde e investimento nos programas de 

prevenção de doenças.  

 

• Instituir o Ônibus das Especialidades para promover nos bairros, exames nas 

áreas da cardiologia, oftalmologia, dermatologia e oftalmologia.  

 

• Criar o programa Cidadão Ararense, oferecendo exames laboratoriais 

preventivos e periódicos, particularmente aos maiores de 40 anos, além da 

orientação e acompanhamento permanente.  

  

• Buscar com o governo do Estado por meio do Programa Estadual de 

Alimentação e Nutrição parceria para implantação de um Restaurante Bom 

Prato em Araras. Garantindo a Segurança alimentar da população de baixa 

renda no Município.   

 

• Entregar a população o Centro Oncológico de Araras (Hospital de Tratamento 

do Câncer).  
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• Possível parceria do Município com a Santa Casa para a construção de uma 

Área de Geriatria no Hospital São Luiz ou em outro local.  

 

• Colocar em funcionamento a UBS Ophélia Geraci Pesse na Zona Norte de 

Araras e a UBS Dr. Antônio Simões Pontes, localizada no Jardim Milton 

Severino (Jardim Aeroporto).  

  

Habitação  
 

• Ampliar a política habitacional no município, por meio dos programas federais 

e estaduais.   

• Criação do Cadastro Habitacional para pessoas com condições precárias de 

moradia, seguindo os padrões do Cadastro Único.   

• Compromisso de retomada das habitações populares em Araras, conforme 

aconteceu de 2011 a 2016.   

  

Serviços Urbanos  
 

• Melhoria na prestação dos serviços de responsabilidade do Poder Público, 

como manutenção dos espaços públicos, vias públicas, capinagem, poda de 

árvore, etc.  

 

• Criação da Fiscalização Unificada, centralização dos corpos fiscais do poder 

executivo, com o objetivo de desburocratização, organicidade e 

intersetorialidade dos procedimentos.   

  

Segurança  
 

• Implementação da Muralha Digital, visando parceria com o Governo Estadual, 

Policia Civil e Militar. Com o objetivo de diminuir os índices de criminalidade, 

como roubo de automóveis, sequestros, assaltos, etc.   
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• Terceirização da frota da Guarda Municipal, permitindo que a Guarda Municipal 

tenha veículos novos e em pleno funcionamento. Diminuindo os gastos, 

permitindo que a guarda sempre tenha veículos em plena condição de uso para 

a segurança e ronda. Essa terceirização diminui os custos com manutenção e 

em casos de perda do veículo, pois é resguardado pelo seguro deste.   

 

• Fortalecimento da Defesa Civil, por meio de programas de conscientização e 

treinamento da população, e incentivos ao Voluntariado. Integração de 

esforços com municípios vizinhos e órgãos estaduais e federais. Instalação de 

Alarmes em áreas de risco. Criação do gabinete de crises.   

  

Transparência, Inovação e Controle Social  
 

• Criação do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social; 

  

• Criação da Controladoria Municipal; 

  

• Reestruturação e Modernização da Ouvidoria Municipal;  

 

• Fortalecimento do 156, transformando-o numa Central de Atendimento 156, 

atendendo além das solicitações de serviços, as solicitações de acesso à 

informação.  

 

• Pregão Eletrônico, maior transparência nos processos licitatórios, 

centralizando nos procedimentos on-line.  

 

• Dispor de Laboratórios Públicos de atividades digitais, que ofereçam acessos 

a processos, cursos e material tecnológico.  

 

• Transformar algumas escolas em polo de tecnologia.  

 

• Auditoria em todos os contratos e contas públicas do Município.  

  

  

Esportes  
 

• Projetos de atividades esportivas voltadas para todas as faixas etárias;  
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• Dar continuidade ao Campeonato Amador de Futebol.   

 

• Melhor utilização dos polos esportivos, promovendo maior acessibilidade às 

comunidades para realização de atividades esportivas.   

•  

Implementar Políticas de Apoio e Incentivo ao Esporte.  

  

• Férias no Parque: promover atividades esportivas, atividades culturais, 

gincanas e brincadeiras.  

 

• Promover o acesso da população à prática esportiva e das atividades físicas 

ORIENTADAS POR PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA em todas as  

faixas etárias a partir dos 03 anos de idade, visando tornar essa prática um 

hábito familiar rígido e consistente por toda vida.  

 

• Propiciar o aumento gradativo de oferta das modalidades já existentes e de 

novas opções de prática, com prioridade às escolinhas de iniciação esportiva 

infantil e às práticas de atividades físicas para adultos, que visem à melhoria 

da performance humana.  

 

• Mapear, reestruturar e fomentar os espaços públicos esportivos existentes, 

oferecendo condições mínimas de prática.  

 

• Potencializar o corpo técnico de professores de Educação Física da SME, com 

maior capacitação e treinamento interno. Convocação e atribuição aos 

professores concursados e já aprovados e promoção de novos concursos 

públicos para essa função.  

 

• Viabilizar junto ao poder legislativo, novas leis de parceria, aproximação e 

interligação da Secretaria Municipal de Esportes com as Secretarias da 

Educação e da Saúde.  
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• Oferecer apoio às equipes competitivas municipais já existentes e às equipes 

competitivas de entidades privadas parceiras. 

 

• Melhoria e implantação de processos operacionais padronizados na SME.  

  

• Implantação de uma metodologia pedagógica nas modalidades esportivas 

oferecidas pela SME, a fim de organizar os níveis técnicos, faixas etárias, 

avaliações e eventos, propiciando uma ferramenta de apoio e controle 

pedagógico aos professores.   

 

• Priorização das escolinhas de iniciação esportiva infantis, com aprendizado e 

aperfeiçoamento técnico, para posteriormente formarmos as equipes 

competitivas com alunos pré-selecionados, que futuramente possam 

representar a cidade em jogos intermunicipais, regionais, estaduais, abertos e 

outros, com maior potencial técnico dos atletas genuinamente formados nas 

nossas escolinhas e moradores de nossa cidade.  

 

• Resgate da realização dos jogos escolares municipais entre as escolas 

públicas e privadas.  

 

• Facilitação das ferramentas para aumentar a captação de verba através das 

leis de incentivo e por novas leis municipais, buscando a ponte com as 

secretarias da educação e da saúde.  

 

• Promoção de capacitação técnica e maior aproximação com os professores 

de Educação Física da rede municipal de ensino, a fim de utilizar os espaços 

escolares para a prática de atividades esportivas no período inverso ao das 

aulas.  

 

• Implantação da primeira sala de musculação e treinamento funcional municipal 

com orientação profissional.   

 

• Oferta de aulas orientadas de corrida de rua.  
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• Reativação da construção e posterior inauguração da primeira piscina 

municipal, com aulas de natação e hidroginástica. 

  

• Promoção de festivais, torneios e campeonatos municipais de outras 

modalidades, além do futebol. Todos os eventos devem possuir fundamento 

pedagógico e técnico, para coroar o ciclo de trabalho de determinada 

modalidade.  

 

• Revisão, reestruturação e novo planejamento sobre: 

  

a) participação da cidade nos Jogos Regionais, Jogos Abertos e JORI.  

b) calendário municipal de eventos esportivos promovidos pela SME.  

  

• Fortalecimento das existentes e ativação de novas parcerias público-privadas 

para o fomento da prática esportiva e da capacitação técnica/pedagógica do 

corpo docente, com trocas de experiências e crescimento profissional 

conjunto.  

 

• Aproximação com a Secretaria da Saúde. A prática de atividades físicas, 

interfere diretamente na imunidade humana e na prevenção de doenças, o que 

viabiliza investimentos imediatos, para futura economia desta pasta. Uma 

população mais saudável, gera mais economia com tratamento de doenças, 

remédios, internações e outros itens relacionados. 

 

Cultura  
 

• Descentralização da política cultural de Araras, visando sua distribuição de 

maneira uniforme por todo o município.   

 

• Resgate do patrimônio histórico cultural de Araras.   

 

• Maior suporte às atividades culturais locais.  
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• Criação do Arquivo Histórico Municipal que funcionará no Solar “Benedita 

Nogueira” juntamente com a Casa da Memória. O arquivo incorporará todos os 

documentos, fotos, objetos que contam a história de Araras, onde serão limpos, 

catalogados e digitalizados. 

  

• Remodelação das exposições existentes no piso “inferior”, onde serão 

realizadas novas exposições itinerantes com temas diversos escolhidos em 

relação as datas comemorativas do Município, Estado e País. Essas 

exposições irão incorporar objetos em posse da Casa da Memória, e também 

por parcerias entre aqueles interessados em expor suas coleções relevantes à 

história da cidade.  

 

• Coleta de depoimentos, separadamente e em conjunto, de munícipes que 

tenham histórias para contar sobre os acontecimentos do passado da cidade. 

Esse tipo de atividade poderá ser realizado de maneira mais formal ou não, 

buscando sempre a melhor experiência para os entrevistadores e 

entrevistados.  

 

• Criação de uma exposição chamada “Ambientação ao Passado”, a qual 

constituirá em uma sala de exposição com objetos e móveis antigos, onde um 

guia contará a história de Araras representando uma determinada época.  

 

• Em paralelo teremos também a iniciativa da pareceria da Casa da Memória 

com as demais áreas da Secretaria Municipal de Cultura para a idealização de 

um Teatro, que irá encenar passagens da história da cidade, tornando a 

história mais palpável para a população. 

  

• Implementação da Escola de Artes, que contará com cursos de dança, música, 

teatro e etc.   

 

• Criação de um evento anual de artes em parceria com Estado, União, 

empresas e entidades privadas de arte ligadas ao Município. Valorizando os 

artistas locais e regionais.   
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• Democratização da Cultura nos Bairros, com festivais de música para as 

crianças, jovens e adultos. 

   

• Integrar arte e cultura nas atividades das escolas.  

 

• Impulsionamento da atuação do COMPHAC (Conselho Municipal do 

Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural), realizando pesquisas nos imóveis, 

objetos, e tradições de interesse histórico e cultural para tombamento dos 

mesmos. 

 

• Revitalização do prédio da Casa da Cultura, e organização das atividades ali 

executadas para garantir maior comodidade e eficácia aos alunos e 

professores dos cursos oferecidos.  

 

• Restauração do Edifício “Antônio Quicha Lotto”. Um dos bens tombados da 

cidade, atualmente fechado sem condições de uso.  

 

• Restauração do prédio do antigo “Cine Santa Helena”. Bem tombado da 

cidade, atualmente em estado avançado de deterioração.  

 

• Realização do Trem turístico, através de parceria com a ABPF (Associação 

Brasileira de Preservação Ferroviária). Esse trem turístico, ao modelo do 

existente entre Campinas e Jaguariúna, tornará Araras uma cidade de maior 

interesse turístico, movimentará a economia da cidade principalmente aos  

finais de semana e feriados, período de funcionamento desse trem, que 

passará pela estação Araras até a antiga Estação Elhiu Root.  

 

• Aprimorar a Festa Junina na Praça e o Café com Chocolate.   

 

• Promover shows na Praça Jorge Assumpção na Região Leste.  
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Inclusão, Vulnerabilidade Social e Terceira Idade  
 

• Integrar serviços socieoassitenciais aos programas de educação, saúde, 

emprego, esporte e cultura, fortalecendo o SUAS.  

 

• Fortalecer a Rede de Proteção às Crianças e Jovens com Vínculos Familiares 

rompidos ou fragilizados, e em medidas educativas.   

 

• Garantir ao Conselho Tutelar o seu pleno funcionamento, com infraestrutura 

adequada ao desenvolvimento do trabalho.  

 

• Prevenir o uso de drogas e qualificar os serviços especializados a dependentes 

químicos. 

  

• Reestruturação dos CRAS. 

   

• Proporcionar atendimento humanizado nos serviços de assistência social, 

garantindo acolhida digna para quem necessita dos serviços;  

 

• Implantação de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) que 

abranja atendimento dos bairros: Pq Tiradentes, Dom Pedro, Morumbi, 

Assentamentos, Jd. Das Orquídeas e Warley Colombini.  

 

• Reestruturar o atendimento do CRAS CÉU, com mais profissionais 

capacitados (assistente social, psicóloga)  

 

• Implantar Centro de Referência de Assistência Social - CRAS que atenda 

especificamente os bairros: Vila São Jorge e Condomínio Arnaldo Mazon. 

  

• Proporcionar, no Centro POP, atividades de Capacitação profissional para 

independência e reinserção social dos Moradores de Rua (cursos de 

marcenaria, pedreiro, pintor, entre outros) que possam ser realizados na 
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prefeitura para melhorar os serviços e também ensiná-los e capacitá-los ao 

trabalho.  

• Capacitações dos Funcionários da Secretaria de Ação e Inclusão Social acerca 

do SUAS para aprimoramento do corpo de recursos humanos existente e 

garantia de excelência no atendimento ao público. 

  

• Criar parcerias visando somar esforços no oferecimento de atendimento 

necessário para a comunidade local. 

 

• Aproximação dos trabalhos religiosos.  

 

• Criar sistema de cadastro de famílias que unam Vicentinos, Pastorais, Igrejas 

evangélicas e demais religiões que realizam o fornecimento de cestas básicas, 

campanha do agasalho, natal solidário, dentre outros, O intuito é evitar atender 

duplamente uma família e desassistir outras que necessitem. Essa parceria é 

importante, pois as igrejas conseguem abranger públicos carentes que muitas 

vezes a Prefeitura não consegue buscar. Geralmente, as famílias que mais 

precisam não procuram pela prefeitura, por isso a importância das igrejas na 

Assistência Social. 

 

• Resgatar o trabalho com a terceira idade, oferecendo atividades diárias nos 

diferentes bairros da cidade, em especial os bairros mais carentes, visando ao 

envelhecimento saudável. 

 

• Oferecer atividades de Capoterapia, possíveis parcerias com hidroginástica, 

dança, yoga, canto, bordados, excursões, ginástica, informática, dentre outros 

de interesse desse público;  

 

• Implantar a Creche Pública para Idosos.  

 

 

Fundo Social de Solidariedade  
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• Zerar a fila de espera de órtese, prótese dentárias, dentre outros, através de 

parcerias com Hospital- Escola e também do Governo Estadual.  

 

• Realização de eventos em parceria com as entidades do município, visando 

angariar fundos para os trabalhos filantrópicos. 

  

• Oferecimento de cursos de corte e costura, informática, hotelaria e, etc. (em 

parceria com o Fundo Social do Estado). 

  

• Realização de uma ampla campanha do agasalho para atender famílias 

carentes.  

 

• Realização do Natal Solidário. 

  

• Incentivo e apoio a eventos externos voltados à solidariedade.  

 

• Projeto “ Mamãe acolhida”, onde o FUSS dará enxoval para as gestantes 

carentes.  

 

Juventude  
 

• Criar o Programa Estágio para os Jovens com atividades culturais, sociais e 

educativas.  

 

• Trazer atividades culturais e esportivas nos polos da cidade. 

  

• Capacitar os jovens para o mercado de trabalho, através de cursos 

profissionalizantes.  

 

• Estimular o Empreendedorismo para gerar oportunidades de renda.  

 

• Promover Coworkings para estimular o compartilhamento de boas práticas 

empreendedoras.  
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• Criar o Gabinete da Juventude-  que permitirá a participação da Juventude nas 

Atividades do Governo.   

 

• Oferecer cursos de capacitação para o mercado de trabalho; 

  

• Parceria com empresas do município visando à inserção de jovens no primeiro 

emprego;  

 

• Otimizar a parceria com a Organização da Sociedade Civil – OSC, em especial 

a Guarda Mirim;  

 

• Oficinas socioesportivas e socioeducacionais para o contra turno escolar 

visando retirá-los das ruas evitando a ociosidade. (Parceria com a Secretaria 

de Esportes e de Educação).  

 

• Iremos captar mais recursos estaduais e federais, visando economizar 

recursos do tesouro municipal e captando cada vez mais verbas para melhoria 

dos serviços de assistência social.  

   

  

  

  

  

  

  

  

   


