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PLANO DE GOVERNO 2021-2024 

JUNIOR FRANCO E CARLETO DENARDI 

“É TEMPO DE CUIDAR PARA ARARAS SEGUIR EM FRENTE” 

 

APRESENTAÇÃO 

ARARAS é uma cidade promissora, com enorme potencial de crescimento e 

desenvolvimento, têm em sua base econômica as indústrias, usinas, comércio e o 

turismo. Hoje se apresenta como um ótimo lugar para se viver. 

A construção de uma nova Araras é a idealização de um projeto que compartilhamos, 

e convidamos todos os cidadãos para estarem junto conosco na concretização desse 

ideal. 

Queremos, não apenas cuidar e melhorar o lugar onde vivemos, mas fazer algo novo, 

fazer nossa Cidade cada dia melhor. 

Temos como princípios, os valores em favor da Família e do Cidadão, honestidade, 

trabalho, respeito, transparência e paixão pela nossa cidade e pelas pessoas que aqui 

vivem, a estes, o nosso compromisso pessoal. 

Nosso empenho é de trabalhar para as pessoas, por isso queremos promover uma 

gestão comprometida com a excelência, onde o combate ao desperdício e a corrupção 

são o norte da nossa administração. Iremos incrementar a maneira democrática e 

participativa a integração da sociedade nas diretrizes e decisões da nossa gestão 

através da implantação do Orçamento Municipal Popular, de forma integrada com a 

gestão e todos que compõem a administração municipal. Na nossa administração não 

faltará dedicação, respeito e carinho ao povo e a esta cidade que tanto amamos. 

O objetivo fundamental será o de aprimorar o modelo atual de Gestão na 

administração municipal, propondo e executando projetos estruturantes a serviços da 

população, onde iremos estabelecer metas e resultados altamente positivos em todas 

as áreas de atuação do Governo. Nossa Gestão terá foco em instrumentos de 

planejamento e acompanhamento de metas pautadas na disciplina da execução 

orçamentária e na implantação de planos e projetos para a concepção de novas 

soluções para a cidade de Araras. A implementação das nossas ações levará o 
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município a ter o seu papel de protagonismo no nosso Estado, para que com muito 

trabalho e dedicação possamos readquirir o respeito junto a sociedade Ararense, tão 

maltratada por várias administrações. 

O Plano de Governo aqui apresentado representa o desafio para um modelo de 

gestão de alto desempenho. As propostas contemplam objetivos e projetos 

ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão uma administração 

extremamente dedicada e competente, com diálogo, transparência, muito próxima das 

pessoas e conhecedora das necessidades dos ararenses. 

Eu, Rubens Franco Junior, e meu vice, José Carlos Carleto Denardi, temos o 

compromisso de uma gestão com União, Diálogo e Trabalho para seguir em frente, 

com a participação da sociedade e transparência em todos os atos administrativos, 

liderando com motivação e empenho um novo tempo para Araras. 

EIXOS DO PLANO DE GOVERNO 

01 - Cuidar das Pessoas 

02 - Cuidar da Gestão Pública 

03 - Cuidar da Qualidade de Vida 

04 - Cuidar da Segurança 

05 - Cuidar do Meio Ambiente 

06 - Cuidar da Nossa História 

07 - Cuidar da Nossa Cidade 

08 - Cuidar do Nosso Futuro 

09 - Cuidar da Geração de Emprego e Renda 

10 - Cuidar da Saúde 

11 - Cuidar da Criança e do Adolescente 

12 - Cuidar para Seguir em Frente 
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01 - CUIDAR DAS PESSOAS 

SAÚDE 

 Ampliar a Estratégia Saúde da Família - ESF, conjunto de ações realizadas 

para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de doenças. 

 Fortalecer o programa “Melhor em Casa”, assegurando o atendimento médico 

domiciliar para o público alvo. A atenção domiciliar visa proporcionar ao 

paciente um cuidado mais próximo da rotina da família, evitando 

hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções. 

 Garantir a política pública de vacinação, melhorando a estrutura das salas de 

vacina e a conscientização da população sobre o ato de vacinar. 

 Assegurar tratamento pré-natal e priorizar ações que visem diminuir a 

mortalidade materno-infantil. 

 Adotar políticas públicas focadas na educação e prevenção, através de 

campanhas educativas, por exemplo, da doença cardiovascular, derrame, 

diabetes e cirrose. Elas podem ser mitigadas pela adoção de hábitos saudáveis 

pela população, como dietas baixas em açúcar, sal e gorduras saturadas, além 

do consumo moderado de álcool, do hábito de evitar o tabaco e a prática 

regular de atividades físicas. 

 Sensibilizar e garantir a realização do teste do pezinho para recém-nascidos. 

 Promover campanha sobre o Exame Preventivo do Câncer de Colo de Útero - 

PCCU. 

 Implantar as ações previstas na Política Nacional de Saúde do Idoso e ampliar 

atendimento geriátrico. 

 Aperfeiçoar o atendimento em Saúde Mental, melhorando as estruturas físicas, 

o quadro de servidores e a oferta de leitos psiquiátricos. 

 Garantir o acesso ao tratamento integral às pessoas com transtornos mentais, 

possibilitando a inclusão e reabilitação psicossocial. 

 Ampliar o programa de saúde bucal. 
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 Parcerias com entidades governamentais e ONGs, para implantar no município 

programas de prevenção e de recuperação de dependentes químicos. 

 Otimizar as consultas e zerar a lista de espera das cirurgias eletivas. 

EDUCAÇÃO 

 Ampliar a política de atendimento e garantia de vagas em creches públicas ou 

contratadas (Pró-Creche) para crianças de 00 a 03 anos. 

 Garantir vagas na pré-escola para todas as crianças de 04 e 05 anos, tendo a 

universalização dessa etapa como prioridade. 

 Garantir o fornecimento de material escolar e uniforme completo para todos os 

alunos da rede municipal. 

 Manter os programas de transporte escolar e passe escolar gratuito aos 

estudantes. 

 Implementar o “Boletim Escolar Eletrônico”, para que os pais e responsáveis 

possam receber informações e acompanhar a frequência e o desempenho 

escolar dos filhos. 

 Garantir a estrutura e os insumos para a promoção da educação sanitária no 

contexto escolar, promovendo hábitos higiênicos necessários à manutenção da 

saúde e do bem-estar, conscientizando desde cedo à necessidade de zelar 

pela saúde própria e do ambiente. 

 Continuidade do programa de alimentação escolar, incrementando o cardápio 

da merenda com novos produtos orgânicos e da agricultura familiar. 

 Divulgação periódica do cardápio da merenda escolar, como medida de 

acompanhamento das famílias e controle social. 

 Implementar a nova Proposta Curricular da Rede Municipal, proporcionando 

formações e o fornecimento de livros didáticos, paradidáticos e material 

pedagógico adequado à proposta. 

 Proporcionar capacitação específica e adquirir novos materiais para a atividade 

física e a prática do esporte educacional nas escolas da rede. 
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 Ampliar e fortalecer o ensino de inglês na rede municipal, com a contratação de 

professores, aquisição de novos livros didáticos e material pedagógico. 

 Com o "novo normal" pós-pandemia, a experiência de ensino deve estar 

presente em todo lugar, não somente no espaço de tempo destinado a ele 

dentro da escola. Além das aulas presenciais, o conteúdo deverá ser 

assimilado online por meio de plataformas e outras estratégias de avaliação. A 

tendência é que ensino a distância e presencial se complementem e que o 

conteúdo seja cada vez mais fácil de ser acessado, com abordagens 

inovadoras de ensino e aprendizagem. 

 Fortalecimento do acolhimento e das atividades das escolas em tempo integral, 

com a ampliação de oficinas, contratação de profissionais e aquisição de 

materiais educativos necessários para as vivências artísticas, esportivas e 

sociais. 

 Realização de campeonatos esportivos entre as escolas em tempo integral da 

rede, nas diferentes modalidades esportivas. 

 Realização anual dos eventos: “Semana da Pátria e Desfile Cívico de 07 de 

setembro”, “Mostra Cultural da Educação”, “Festa Literária de Araras na Praça 

– FLAP”, “Fórum Municipal de Educação Especial e Educação Inclusiva” e o 

“Festival Desportivo Adaptado”. 

 Oferecer formação em primeiros socorros, prevenção de acidentes e 

prevenção de doenças para professores, gestores, equipe administrativa e de 

apoio escolar, com atividades periódicas de atualização.  

 Fortalecer o CAEE "Ettore Zuntini", prestando atendimento educacional 

especializado e multidisciplinar aos sujeitos com deficiências e/ou transtornos 

e/ou dificuldades de aprendizagem, regularmente matriculados na rede 

municipal de ensino, orientando as famílias dos educandos atendidos e 

contribuindo com sua participação efetiva no processo socioeducativo. O 

Centro de Atendimento Educacional Especializado também buscará cada vez 

mais a integração de políticas públicas que tenham por objetivo o máximo 

desenvolvimento dos educandos atendidos. 

 Subsidiar o processo de inclusão escolar dos educandos com necessidades 

educacionais especiais, acolhendo e acompanhando a família e 
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compreendendo o contexto social, buscando explorar suas potencialidades e 

respeitar suas especificidades.  

 Estimular ações educativas que visem o rompimento com ideias de estigmas 

que possam permear a toda e qualquer forma de diversidade, naturalizando o 

convívio com o diferente e com as diferenças. 

 Trabalhar na comunidade escolar o direito à diversidade sociocultural e o 

respeito às diferenças, promovendo ações de enfrentamento às desigualdades 

de gênero e discriminação por etnia, cor, religião e classe social. 

 Proporcionar a formação e aperfeiçoamento para contadores de histórias. 

Contação de histórias periódica nas unidades da rede, estimulando o 

aprendizado e incentivando o hábito da leitura junto às crianças. 

 Combater o analfabetismo e ampliar a oferta da Educação de Jovens e Adultos 

- EJA articulada à educação profissional e tecnológica, através de parcerias 

com instituições de educação profissional com atuação no município. 

 Incentivar e promover com as crianças e jovens da rede municipal, ações de 

progresso por uma comunidade melhor, com o plantio de árvores frutíferas, 

separação do lixo e coleta seletiva, economia de água e energia, redução do 

desperdício de alimentos e dinheiro, compra e consumo consciente, 

comunicação não violenta, boas ações, gentileza e cuidado com os animais. 

 Promover a cultura empreendedora e a educação financeira, por meio de 

parcerias com instituições bancárias. 

 Tratar o meio ambiente e sustentabilidade como tema transversal na proposta 

pedagógica, incentivando campanhas e ações de promoção de Educação 

Ambiental. Fortalecer o projeto de hortas escolares através de parcerias. Meta 

de longo prazo para a “Cidade das Árvores”: plantio de uma árvore por aluno, 

totalizando mais de 12 mil árvores em até 04 anos. 

 Difundir a história e cultura afro-brasileira e africana como constituinte e 

formadora da cultura e tradições brasileiras, promovendo o seu 

reconhecimento e valorização. 

 Fortalecer a parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, na 

realização do Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD e 
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na promoção de visitas dos policiais nas unidades escolares, entre outras 

iniciativas. 

 Promover ações de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas através do 

envolvimento de membros da escola, comunidade, famílias e instituições 

especializadas no enfrentamento às drogas. 

 Formar cidadãos mais conscientes e preparados para a convivência pacífica 

com as pessoas e as normas de trânsito como requisito para preservação da 

vida, favorecendo um trânsito seguro para todos os seus agentes. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Adesão ao programa Recomeço, do Governo do Estado de São Paulo, que 

busca instrumentalizar as políticas sobre drogas. 

 Construção da Residência Inclusiva Municipal, que estará localizada em um 

terreno ao lado do CAEE “Ettore Zuntini”, fortalecendo ainda mais a garantia de 

direitos das pessoas com deficiência. 

 Reforma e adequação do antigo prédio da Praça Martinico Prado, Centro da 

Terceira Idade “Nair Marin” para ser um Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para a Terceira Idade e Primeira Infância. 

 Implantação do Anexo Maria da Penha que irá fortalecer a rede de proteção 

voltada para a mulher vítima de violência. 

 Construção da unidade que oferta Serviço de Acolhimento Institucional para 

crianças e adolescentes, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade, que estará localizado no Jardim Alto da Colina. 

 Estruturação da Vigilância Socioassistencial no Município de Araras, com 

funcionários efetivos e capacitados para esse fim. 

DESENVOLVIMENTO 

 Criar uma parceria com o SENAI e/ou outras entidades, para desenvolver um 

programa de Engenharia Emocional. Trata-se de um projeto de gestão de 

pessoas. Colocando nosso Município em um patamar de Produtor de Líderes e 
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Empreendedores. Buscando, nos vulneráveis, o espírito de líder que nem eles 

sabem que possuem. 
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02 - CUIDAR DA GESTÃO PÚBLICA 

ADMINISTRAÇÃO 

 Fortalecimento do programa “Ganha Tempo”, desenvolvendo novas iniciativas 

para a modernização do atendimento ao público. 

 Execução de projeto referência em fibra óptica, conectando todas as unidades 

administrativas e operacionais da Prefeitura de Araras. 

 Manutenção do programa de estágios remunerados e não remunerados na 

Prefeitura Municipal de Araras e suas autarquias. 

 Atualização permanente de frota de veículos por automóveis mais eficientes e 

seguros para a execução dos trabalhos. 

 Concluir a implantação da unidade de atendimento centralizado “Ganha Tempo 

Zona Leste”, que nos permitirá ampliar atendimento padrão em toda a 

Administração. 

 Desenvolvimento e implantação do Plano de Carreira, visando cumprir metas e 

resultados, onde cada servidor será avaliado dentro das tarefas executadas.  

 Adoção de cronograma com o objetivo de evitar a acumulação de férias 

vencidas, em cumprimento da lei.  

 Continuidade no pagamento das licenças prêmio aos servidores públicos 

municipais.  

 Intervir nas relações entre o trabalho e a saúde, através da ergonometria, 

visando promover, proteger, prevenir e recuperar a saúde individual e coletiva 

dos servidores públicos municipais. 

 Adequação do contingente de Recursos Humanos à necessidade de cada 

repartição, com atuação da Gestão de Pessoas. 

 Fortalecimento da política permanente de atualização e substituição de 

equipamentos tecnológicos, softwares e suas licenças. 

 Atualização da “Política de Segurança de Dados” e do “Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação – PDTI”. 
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 Governo Eletrônico com a informatização das repartições e dos dados públicos, 

por meio do desenvolvimento e do suporte em TIC (Tecnology of Information 

and comunication, tecnologia de informação) para melhorar a performance da 

administração e tornar rápida a tramitação e o acesso.  

 Digitalização do atual arquivo da Prefeitura Municipal de Araras, melhorando 

assim o acesso e o armazenamento das informações do Poder Público quando 

solicitadas. 

 Ampliação dos serviços oferecidos no aplicativo “Prefeitura de Araras”, 

desenvolvido pela Divisão de Sistemas do Departamento de Tecnologia da 

Informação – DTI. O aplicativo “Prefeitura de Araras” está disponível para 

smartphones Android e IOS e reúne, atualmente, os seguintes serviços: 

reclamações, sugestões, abertura de ocorrências, notícias, telefones úteis, fale 

conosco, denúncias, prestação de serviços, utilidade pública, vagas do PAT 

(busca por emprego), eventos culturais, notas de falecimentos, cronograma de 

entulho, endereço e telefones dos prédios públicos, ônibus na hora certa e 

diário oficial eletrônico. 

 Fortalecer o planejamento da administração municipal, adequando as 

estruturas existentes às novas competências exigidas pelo modelo de gestão 

democrática. 

 Promover de acordo com as necessidades, a contínua realização de concurso 

público no município para as suas áreas específicas de forma responsável e 

respeitando os dispositivos legais. 

 Disponibilizar aos fiscais, dispositivos tecnológicos para impressão portátil, com 

sistema dinâmico para emissão de notificações e cobranças em tempo real. 

Podendo assim dar ciência imediata ao autor da infração. 

FAZENDA 

 Ampliar a disponibilidade sobre o portal da transparência, treinando a 

sociedade para o seu uso. 

 Controle racional das despesas e do consumo de energia elétrica, água, 

telefonia fixa e móvel, rede de dados, entre outros contratos. 
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GOVERNO 

 Fortalecer os conselhos municipais, revisando a atuação de cada um deles e 

proporcionando mais condições de regular desenvolvimento de suas 

atividades. 

EDUCAÇÃO 

 Assegurar o apoio administrativo e contábil para as Associações de Pais e 

Mestres – APM das escolas municipais. 

 Organização e o fortalecimento de Grêmios Estudantis, como medida de 

incentivo à participação democrática dos estudantes no cotidiano escolar e na 

construção de ideias. 

 Manter e melhorar as notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

– IDEB, das escolas municipais, com estratégias específicas para fortalecer a 

proficiência dos estudantes e o indicador de taxa de aprovação e eficiência do 

fluxo escolar. 

 Alcançar a melhor nota do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM, 

índice “i-Educ”, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 Elevar o percentual atual de professores de creche, pré-escola e anos finais do 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) com pós-graduação, através de programa 

de incentivo. 

 Atingir o percentual de 100% de professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano) com pós-graduação, através de programa de 

incentivo. 

 Fortalecer a política de escuta da rede, com reuniões periódicas das categorias 

que compõem a Secretaria Municipal de Educação, a participação do 

Secretário em HTPC’s online, encontros com a comunidade escolar e o 

envolvimento dos Conselhos de Escola e do Conselho Municipal de Educação 

- CME na tomada de decisões. 

 Promover as contratações necessárias para dotar as unidades escolares, do 

número adequado de professores, gestores, equipe administrativa e de apoio 

escolar. 
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 Implementar as alterações construídas pela Comissão de Gestão Educacional, 

na revisão do Estatuto do Magistério e Plano de Carreira dos profissionais da 

Educação. Quanto ao Plano de Carreira, tomar como referência o piso salarial 

nacional profissional, definido em lei federal. 

 Garantir e implementar o novo Índice de Valorização dos Profissionais da 

Educação – IVPE, como importante medida de valorização dos servidores 

públicos. 

 Viabilizar parcerias com universidades, centros universitários, faculdades, 

escolas técnicas e polos universitários de Araras, para a transmissão de know-

how e a oferta de cursos, formação continuada e oportunidades aos alunos e 

professores da rede. 

 Proporcionar visitas técnicas aos professores da rede, em exposições, feiras e 

eventos pedagógicos. 

 Criar programa de formação em gestão e liderança para diretores e vice-

diretores das unidades escolares, com ênfase em gestão de pessoas. 

COMUNICAÇÃO 

 Democratização da informação institucional, encontrando alternativas para que 

essas informações de utilidade pública realmente cheguem ao conhecimento 

da população; 

 Adquirir e instalar televisores em todos os prédios públicos onde há 

atendimento à população, com exibição de boletins informativos e reportagens 

de utilidade pública; 

 Renovação dos equipamentos de trabalho para acompanhar o avanço 

tecnológico do setor, propiciando mais qualidade no produto de mídia 

eletrônica a ser oferecido à população; 

 Propiciar aos servidores do setor a participação em cursos técnicos, com o 

objetivo de atualização no quesito do uso das redes sociais. 
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03 - CUIDAR DA QUALIDADE DE VIDA 

CULTURA 

 Criação de editais que contemple todas as áreas culturais. 

 Cumprir e ampliar todas as atrações culturais que fazem parte do Calendário 

Turístico do Município que são eles: Cortejo das Águas de Oxalá; SAAP 

Antônio Rodini – (Acadêmico e Contemporâneo); Arraial na Praça; Festival do 

Café & Chocolate; Salão Nacional de Fotografia Pérsio Galembeck; 

Comemoração da Fundação de Araras – 15/08; Dia da Consciência Negra e 

Festa de Natal. 

 Inserir o Festival Sertanejo no Calendário Turístico do Município. 

 Incentivar, manter e melhorar os cursos da Escola de Artes e Ofícios. 

 Criar o 1º Baile Oficial da Cidade de Araras que será realizado sempre no dia 

14 de agosto (véspera de feriado) do ano corrente num jantar com show e 

renda revertida ao FUSS. 

 Criar o Araras Music Festival em maio com todos os gêneros musicais, no 

mesmo formato do Festival Sertanejo, incentivando as bandas locais. 

 Projetos culturais que leve as manifestações artísticas para as comunidades 

rurais e as periferias, incentivando e fomentando a cultura. 

 Promover a integração entre cultura e educação, com desenvolvimento de 

projetos de caráter cultural em parceria com a Secretaria de Educação. 

 Incentivo aos novos escritores com parceria com editoras do município, para a 

publicação de livros, sarais de poesias, grupo de leituras e contação de 

histórias permanente na Biblioteca Municipal. 

 Promover eventos tais como: eventos musicais, eventos teatrais, Stand-up, 

atividades circenses, dança, entre outros, ocupando todos os espaços do 

Centro Cultural – teatro, salão e áreas externas. 

 Além dos projetos desenvolvidos pela secretaria municipal, dar suporte aos 

projetos do Estados e Governo Federal tais como: Proac, Oficinas Culturais 

entre outros. 
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 Captar mais exposições no Salão do Centro Cultural ao longo do ano. 

 Incentivo à cultura popular abrangendo vários segmentos culturais como: 

catira, capoeira, batalha de rimas, peças teatrais, dança, grafite, atendendo as 

necessidades locais. 

ESPORTE 

 Ampliação das escolinhas de iniciação (esporte de base) através da criação de 

novas vagas com o aumento dos polos nas 4 regiões da cidade.  

 Implantação de uma academia no Ginásio de Esportes “Nelson Rüegger” para 

o desenvolvimento de atividades funcionais. 

 Construção de 05 (cinco) quadras de areia para a prática de Vôlei de Praia e 

Futevôlei.  

 Incentivo aos projetos sociais por meio de parceria entre a Prefeitura Municipal 

de Araras, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes, e as 

Associações Esportivas do Município.  

 Ampliação dos eventos realizados pela Secretaria, como o desenvolvimento de 

Corridas de rua para crianças (Corridinha Kids) nas 04 (quatro) regiões da 

cidade, além da tradicional corrida na região central.  

 Implantação da iluminação completa nos campos do Jardim São João e do 

Parque das Árvores.  

 Criação de novos Campeonatos Municipais: Campeonato Municipal de Futsal 

de Base e o Campeonato Regional de Futebol Feminino. Bem como a 

continuidade do novo Torneiro de Férias de Futsal Feminino (implantado em 

janeiro de 2020) e os demais campeonatos já tradicionais no Município.  

 Retomada do Jogos Escolares Municipais (Olímpiadas Estudantis).  

 Busca por patrocínios, para uma melhor experiência durante os campeonatos, 

objetivando experiências profissionais no esporte amador ararense como a 

elaboração de um álbum de figurinhas dos participantes.  

 Manutenção das parcerias existentes entre a Secretaria Municipal de Esportes 

e Entidades particulares no município, que trazem benefícios aos serviços 
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prestados a população. Exemplo: Nestlé Chambito, Supera Ginástica para a 

Mente, Wizard e outros. 

 Continuidade das reformas das quadras poliesportivas e campos de futebol 

distribuídos pela cidade.   

 Implantação de aulas de Hidroginástica para a Melhor Idade e Biribol na piscina 

do Centro Esportivo “Alcides Zaniboni” (Campo do Capixaba). 

 Reforma dos ginásios municipais: Ginásio de Esportes Nelson Rüegger e 

Ginásio de Esportes José Alberto Rodini. 

SAÚDE 

 Além de campanhas educativas, queremos envolver a população através de 

atividades comunitárias em espaços públicos, como parques e escolas, 

focadas na promoção da saúde e bem-estar. 

 

 Em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, atuar 

preventivamente para reduzir os acidentes de trânsito e as mortes violentas, 

frequentemente associadas à embriaguez e ao tráfico e consumo de drogas 

ilícitas. 

 

 Promover em locais estratégicos, mutirões de testagem e conscientização 

sobre doenças e medidas preventivas. 

 

 Disponibilizar servidores da Secretaria Municipal de Saúde, para a realização 

de palestras em clubes de serviços, grupos organizados da sociedade civil e 

afins, visando as ações de prevenção de doenças. 

 
TURISMO 

 Em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, promover eventos 

esportivos se utilizando das rotas turísticas, favorecendo o crescimento do 

“Staycation”, um modelo turístico que promove o encontro dos moradores com 

os equipamentos turísticos de sua cidade (parques/teatros/rotas). 

 Concluir a instalação da Sinalização Turística, que começou a tramitação em 

2019. 
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 Iniciar a construção do Portal Turístico na entrada de Araras. Além de um 

Centro de Informação, terá um belíssimo solar para fotos e contemplação da 

primeira vista da Cidade. 

 Desenvolver um Banco de Dados, voltado ao turismo, identificando a demanda 

da alta e baixa temporada; o perfil do visitante; taxa de ocupação hoteleira; e, 

manter pesquisas de satisfação, coletando-as e melhorando nossos 

equipamentos turísticos. 

 Fortalecer a gestão turística do Município, através do COMTUR, mantendo 

ativas as deliberações do conselho. Manter e estar atento as participações nas 

políticas do Estado e do Governo Federal. Elaborando, também, ações de 

políticas públicas de turismo dentro das ações do Plano Diretor. 

 Buscar junto ao Governo do Estado (Secretaria Estadual de Turismo) uma 

classificação maior, a ponto de Araras se tornar uma Estância Turística, isso 

significa maior transferência de investimento para a nossa Cidade. 

 Desenvolver capacitação e palestras de Empreendedorismo turístico, junto aos 

comerciantes e prestadores de serviço; aumentando a rede de captação e fluxo 

turístico. 

 Fortalecer a conscientização da imagem turística de Araras, promovendo um 

ambiente aconchegante e vivo. Conscientizar os empreendedores turísticos a 

se cadastrarem no CADASTUR, e, desenvolver através de parcerias, cursos de 

qualificação para guias locais e monitores mirins. 

 Fortalecer e ampliar a realização de feiras de artesanatos e ampliar os centros 

de atendimentos aos turistas. 

 Promover constantemente a comercialização do turismo, distribuindo o 

MAPATUR, que ficou pronto em 2020, e, desenvolvendo economicamente as 

08 rotas iniciais que constam nesse mapa. Desenvolver um Aplicativo para 

celular, um APPTUR de Araras, isso gerará facilidade e interatividade aos 

visitantes e moradores do Município. 

 Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, fortalecer a 

comercialização turísticas das festas e eventos existentes em nosso 

calendário. 
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 Restaurante no Parque Ecológico – concessão nos mesmos moldes do Lago 

Municipal. 

DESENVOLVIMENTO 

 Fortalecer a relação entre o Município e o terceiro setor. Vislumbrando-o como 

produtor de serviços relevantes a comunidade e desenvolvedor sócio 

econômico. Buscando apoio junto a iniciativa privada, para o fortalecimento das 

organizações e crescimento da qualidade de vida da comunidade e fazendo 

com que a nossa matriz industrial seja nacionalmente reconhecida como 

socialmente responsável. 
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04 - CUIDAR DA SEGURANÇA 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 Formação continuada de todos os agentes da Guarda Civil Municipal, por meio 

de capacitação específica, estando preparada para a preservação da ordem 

pública e para evitar riscos às pessoas e ao patrimônio. 

 Elaboração do Plano de Municipal de Segurança Pública - PMSP e a criação 

do Conselho Municipal de Segurança Pública - COSEMP, um órgão 

deliberativo, consultivo e de assessoria da Prefeitura integrado por 

representantes da sociedade civil, GCM, polícias civil, militar e rodoviária, do 

poder judiciário e do ministério público.  

 Modernização do Centro de Controle Operacional Municipal - CECOM, com 

criação de centro de monitoramento e comunicação de todo sistema de 

segurança municipal. 

 Instalação de câmeras de monitoramento em áreas estratégicas municipais e 

criação de barreira digital, nas entradas e saídas do município de Araras. 

 Criação das Bases Avançadas de Segurança nas zonas leste e norte, com 

comando de um Inspetor de carreira e efetivo fixo, com maior aproximação 

com a comunidade e melhoria no atendimento.  

 Fortalecimento da Ronda Rural, aproximando a GCM dos moradores das áreas 

rurais de Araras. 

 Como medida de segurança e preservação do patrimônio, viabilizar a 

instalação de câmeras e alarmes em todas as unidades escolares, com central 

de monitoramento nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil. 

BOMBEIROS E DEFESA CIVIL 

 Assim como a preservação ambiental é crucial à garantia da segurança nos 

períodos de chuvas, a Defesa Civil tem papel relevante, merecendo ser 

fortalecida, estimulando a preparação e o ordenamento das ações em 

colaboração da sociedade. Necessário, portanto, a criação de um sistema 

integrado de ações, que serão observadas e aperfeiçoadas permanentemente. 
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 Concentrar esforços para a atualização da frota de veículos e máquinas do 

Corpo de Bombeiros de Araras. 

 Fortalecer o Plano de Auxílio Mútuo em Emergências – PAM, contribuindo com 

o Corpo de Bombeiros em eventuais situações de emergências ou catástrofes 

na cidade, especialmente no controle e combate aos incêndios em períodos de 

estiagem. 
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05 - CUIDAR DO MEIO AMBIENTE 

AGRICULTURA 

 Melhoria no atendimento regional na Casa da Agricultura. 

 Com a celebração do Convênio com o MAPA, haverá uma reestruturação da 

Patrulha Rural, com a prestação de serviços mais ativamente aos agricultores. 

 Construção de nova cobertura no Parque Ecológico, permitindo a ampliação e 

melhor disposição dos feirantes e comerciantes participantes da Feira do 

Agricultor. 

 Buscar parcerias constantes com empresas fornecedoras de materiais inertes, 

como a Intervias, com a doação de material fresado (raspas de asfalto) para 

ser aplicado para manutenção nas estradas.  

 Acompanhamento, auxílio e apoio ao agricultor familiar em campo e 

administrativamente, com incentivo ao associativismo/cooperativismo, com 

destaque para a crescente participação em programas governamentais, como 

o PNAE, onde as cooperativas de agricultores de araras estão com volume 

cada vez maior de entrega. 

 Melhoria na sinalização, disposição das barracas dos feirantes, buscar fomento 

no intuito de aumentar novos feirantes. E estruturação e ampliação da feira 

noturna, localizada próximo ao ginásio de esportes, aumentando a circulação 

da economia e consequentemente oportunidades de renda aos munícipes. 

 Com a aprovação da Lei Complementar que inseriu o CDA nas Atuais ações e 

eventos do agricultor, o próximo passo é a aprovação do Decreto 

Regulamentar e dar continuidade do projeto de criação do CDA. 

 Implantação do Plano Econômico de adesão do selo SISB (Sistema Brasileiro 

de Inspeção), este consórcio permitirá aos assistidos do SIM, antes legalizados 

para comercialização de seus produtos apenas a nível municipal, a 

comercialização de seus produtos a nível nacional. Para isso haverá a criação 

de Decreto para normalização desse Selo e com fundos arrecadados, 

encaminhados exclusivamente a SMMAA. 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
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 Para intensificar os projetos de arborização urbana e recuperação de APP’s, 

torna-se necessário a ampliação de estufas para multiplicação das mudas de 

espécies arbóreas nativas assim como manutenção de mudas em doação de 

TCRA. 

 Unificação física de todos os departamentos e setores da SMMAA. 

 Intensificar a fiscalização e controle de irregularidades ambientais no município. 

 Ampliar o índice de cobertura vegetal do município e implantar um código de 

arborização urbana 

 Implantação de planos de gestão ambiental, como um plano de gerenciamento 

de resíduos sólidos e um plano de saneamento da cidade. 

 Criação de áreas de armazenamento e segregação para destinação adequada 

de resíduos sólidos. 

 Desenvolvimento de ações de educação ambiental para envolvimento da 

população. 

 Firmar parcerias com as universidades, empresas e as demais secretarias 

municipais para o desenvolvimento de projetos ambientais. 

 Realizar ações que incluam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), em atendimento à Agenda 2030 da ONU. 

 Reforma e ampliação dos viveiros das aves. 

 Reforma estrutural do CRAS, pintura predial, aquisição de um programa de 

software para leitura de chip subcutâneo, possibilitando criação de um cadastro 

único dos animais para doação e adotados, com identificação dos 

responsáveis. 

 Parceria com UNAR visando o compartilhamento das estruturas para condução 

e execução dos trabalhos de forma acadêmica. 

 Com a parceria da SMMAA com outras instituições, o programa de coleta de 

embalagens vazias de agrotóxicos que foi iniciado já em 2020, será ampliado 

com objetivo de contemplar e regularizar todos os agricultores, oferecendo o 
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transporte de embalagens que será coletada nas propriedades rurais e levado 

ao local de coleta. 
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06 - CUIDAR DA NOSSA HISTÓRIA  

PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 Fortalecer uma parceria com as cidades pertencentes a Região Turística 

“Histórias e Vales” e buscar uma cidade irmã, isto é, através de estudo técnico 

definir um município estrangeiro com característica parecidas com as nossas, 

estimulando o crescimento cultural e histórico. 

 Valorizar os patrimônios culturais para que sejam potencializados como bens 

turísticos, com visitas monitoradas em parceria com a Secretaria de 

Desenvolvimento e o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e 

Cultural - COMPHAC, bem como matérias gráficos e informativos, resgatando 

a história do município. 

 Restauração dos dois bondes e do deck de entrada do Centro Cultural com 

parceria de empresas privadas.  

 Restaurar a área externa da Casa da Cultura. 

 Ampliar o acervo e iniciar a digitalização dos jornais que contam a história da 

cidade. 

 Ampliar e incentivar exposições temporárias e itinerantes, especialmente sobre 

a história da cidade e os artistas locais. 

 Implementação do arquivo histórico com estrutura adequada e servidor técnico 

e acesso ao munícipe para a pesquisa para valorização do registro documental 

e da memória. 

150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

 Criação de uma nova identidade, em 2022, promovendo os 150 anos de 

emancipação político-administrativa de Araras. 

 Promover uma festividade comemorando os 150 anos de emancipação político-

administrativa da cidade. 

 Construção de um monumento em comemoração aos 150 anos de 

emancipação político-administrativa. 
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 Em parceria com os Correios, lançar em 24 de março, um selo comemorando 

os 150 anos de emancipação político-administrativa de Araras. 
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07 - CUIDAR DA NOSSA CIDADE 

ZELADORIA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 Manutenção em todo o cabeamento das marginais e logradouros públicos. 

 Intensificar a utilização dos Três R's através de parceria com os pequenos 

produtores que poderão utilizar nosso material (galho triturado) para fazer 

composto orgânico em suas plantações, além de implantar um sistema de 

reaproveitamento de parte do entulho que é retirado das ruas. 

 Auxiliar a cooperativa de reciclagem ainda mais, para que a coleta seletiva 

consiga abranger toda a cidade. 

 Intensificar o trabalho de limpeza de guias e sarjetas, fazendo inclusive um 

trabalho de conscientização com a população para que mantenham as 

calçadas defronte aos imóveis sempre limpas. 

 Manutenção contínua das praças, parques e jardins públicos, que incluem 

capina do mato, jardinagem, podas corretivas e pintura de estruturas. 

 Aprimorar espaço e equipamentos dos Centros Operacionais 01 (Belvedere) e 

02 (Zona Leste) para ter uma efetividade maior nos serviços prestados. 

Ficando o setor um responsável pelo controle administrativo e o dois pelo 

operacional. 

 Manter contrato com empresa terceirizada para dar continuidade na zeladoria 

continua que é realizada por toda a cidade. 

 Tornar a limpeza dos principais ribeirões um trabalho contínuo e realizado por 

empresa terceirizada especializada. 

 Novo mapeamento de áreas verdes e de lazer, para incluir as novas áreas nos 

setores de limpeza pública. 

 Investir em máquinas e novos veículos para execução dos serviços de 

recolhimento de entulho e lixo domiciliar. 

 Fazer levantamento de possíveis áreas, que possam ser utilizadas como ATT 

ou Aterro (se autorizado pela CETESB), que fiquem distantes da área urbana 

do município. 
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OBRAS PÚBLICAS 

 Reativação da Fonte Luminosa e chafariz na Praça Barão de Araras, incluindo 

modernização do sistema de iluminação. 

 Ativação da Clínica/Hospital Veterinário Municipal, por meio de parceria com 

instituição acadêmica. 

 Reforma e modernização do Canil Municipal. 

 Melhorias na iluminação pública do sistema viário urbano, praças, parques, 

jardins e próprios públicos municipais, com estudos para substituição da 

iluminação atual para iluminação de LED.  

 Reparos no sistema de pavimentação urbana, com a execução de operação 

tapa buraco e estudos de toda a malha viária da cidade, para execução de 

recapeamento de todo pavimento deteriorado pelo uso e pelo tempo. 

 Construção de Concha Acústica no Parque Ecológico. 

 Construção da sede própria da Universidade Aberta do Brasil - UAB, de Araras. 

Atualmente a UAB funciona num prédio alugado pela Prefeitura, na Avenida 

Nestlé, mas a nossa proposta é construir uma sede própria, utilizando a 

estrutura de concreto ao lado do Ginásio Municipal Nelson Ruegger, ampliando 

sua capacidade de atendimento. 

 Construção de um barracão com salas planejadas para abrigar a Escola de 

Artes e Ofícios e outras oficinas a serem desenvolvidas e ainda o Estúdio 

Municipal Ararense, destinado aos músicos para ensaios. 

 Reforma Ginásio de Esportes José Alberto Rodini – Narciso Gomes. 

 Construir escolas/creches: Escola Jardim Apolo; Escola Jardim Portal do Sol; 

Creche Conjunto Habitacional Dr Narciso Gomes. 

 Construir UBS’s: UBS Jardim Della Coleta; UBS Jardim Dalla Costa. 

 Construir o Centro Empresarial e Tecnológico 

 Fortalecer o cronograma de reparos e recapeamento asfáltico. 
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 Construção do novo Paço Municipal. 

 Importantes obras viárias: Duplicação da Avenida João Rossi; Interligação da 

Avenida Presidente Vargas e Avenida João Rossi; Interligação do Parque 

Tiradentes e Residencial Jair Della Coleta e Interligação do Jardim Planalto e 

contorno Araras, Duplicação da Avenida Fábio da Silva Prado; Duplicação da 

Avenida José Estevam Zurita; Duplicação da Avenida Luiz Carlos Tunnes; 

Duplicação da Avenida Carola. 

 Realizar obras de Macrodrenagem nos seguintes locais: Prolongamento 

canalização Ribeirão das Araras – PAC; Canalização do Córrego do 

Andrezinho. 

 Realizar obras de Microdreagem nos seguintes locais: Avenida José Ometto e 

Avenida da Saudade; Rua Frei Galvão Jd. Rollo; Avenida Dona Renata (alça 

Rodovia Anhanguera saída 169); Rua Voluntários de 32; Avenida Augusta 

Viola da Costa (portão USJ). 

 Fortalecer o Orçamento Participativo e executar as suas obras: Centro 

Comunitário entre Vila São Jorge e Vila Dona Rosa; Reforma e cobertura na 

EMEI "Noêmia Fabrício dos Santos Gato"; Cobertura de quadra – EMEI 

“Ignácio Zurita Neto”; Revitalização de praças em diversas regiões do 

município; Iluminação pública Estrada Rural dos Flamboyants; Iluminação 

pública Estrada Rural das Goiabeiras; Centro de Integração – Praça José 

Celtron, no Jardim Rosana. 

 Concluir as obras da EMEIEF “Ivan Inácio de Oliveira Zurita” – Escola do 

Campo, localizada no Elihu Root, assegurando para aquela comunidade 

escolar, formação específica e direcionada para a educação do campo, com 

sustentabilidade social, agroecologia, bio-construção e o respeito ao ambiente. 

 Concluir as obras da EMEI “Professora Nadyr Rodini Vansetti”, localizada no 

Residencial Jair Della Colleta, dotando a unidade de todo o material e recursos 

humanos necessários para o seu pleno funcionamento. 

 Manter o cronograma permanente de reformas e serviços de conservação dos 

próprios públicos da Educação, por meio da equipe técnica própria ou 

prestadores de serviços. 
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 Retomada do programa de ampliação de salas de aula, climatização, 

construção e cobertura de quadras poliesportivas das unidades escolares. 

PLANEJAMENTO URBANO 

 Construção de um novo Centro Comunitário do bairro Jardim 15 de Agosto. 

 Prolongamento da Avenida Romano Zorzo, até a Marginal - Avenida Dona 

Renata, possibilitando um melhor fluxo dos veículos, provenientes dos Distritos 

Industriais I, II e III.  

 Viabilizar estudo técnico para criação de novos centros comerciais e 

consolidação dos setores comerciais já existentes. Estimular através de 

incentivos fiscais aos novos comerciantes que se instalarem nesses novos 

centros, trazendo assim, um benefício na mobilidade e no trânsito do centro 

antigo. 

 Abrir oportunidades as empresas localizadas em bairros residenciais, se 

mudarem em locais exclusivamente industriais, facilitando a logística e 

cumprindo o plano diretor. 

 Implantar gestão estratégica com as secretarias para planejamento de todas as 

obras e serviços de acordo com a receita e orçamento. 

 Estruturar e fortalecer o Núcleo de Ações Estratégicas – NAE. 

 Realizar gestão dos arquivos e digitalização de todos os projetos do município. 

 Implantar base de preços para obras públicas através de plataforma 

orçamentária própria. 

 Realizar a revisão do Plano Diretor do Município. 

 Elaborar o Plano Diretor de Mobilidade do Município. 

 Adequar os próprios públicos municipais à NBR 9050 – Acessibilidade; 

 Ampliação planejada da rede municipal de ensino infantil e fundamental de 

acordo com o crescimento populacional e o mapeamento da central de vagas 

da Secretaria de Educação. 
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TRANSPORTE PÚBLICO 

 Modernizar o serviço de transportes coletivos, fortalecendo-o e agindo no 

sentido de conseguir recuperar passageiros que utilizam outras formas de 

transportes, que além de indispensável sob o aspecto financeiro, afigura-se 

política de qualidade para garantir dignidade ao trabalhador e demais 

munícipes, além do respeito ao meio ambiente envolvido. 

 Fortalecer o sistema de controle de frota com visualização eletrônica; 

 Com o auxílio técnico especializado, promover a readequação do mapa de 

itinerários, com preferência aos corredores expressos de ônibus. Com as 

intervenções que inclusive realizaremos na malha viária, novos itinerários 

serão definidos, preferindo-se sempre os que signifiquem o transporte em linha 

reta, baseado nas menores distâncias entre os pontos, consultada e orientada 

a população de que isso se faz necessário, para que haja melhoria na 

qualidade e no tempo das viagens; 

 Garantir que haja reforço e linhas auxiliares em determinados bairros 

populosos, em dias e horários específicos, para que haja melhor condição de 

transporte e dignidade às pessoas; 

 Implantação do conceito de Plataformas de Embarque e Desembarque de 

usuários do sistema, para facilitar a proposta acima por meio da integração da 

passagem; O conceito moderno da integração que se faz, busca não apenas 

facilitar a troca entre diferentes tipos de veículos, mas também entre veículos 

do mesmo tipo (ônibus=ônibus). E para que se possa atendê-lo, não são mais 

necessários grandes Terminais de ônibus; 

 Realizaremos pequenas plataformas que, com um conceito inovador de espera 

com acomodação mais digna, consigam diminuir as distâncias entre os pontos 

de partida, troca e chegada, tornando mais rápidas as viagens, e com isso 

trazer de volta um número significativo de munícipes que hoje se utilizam 

apenas dos outros sistemas; 

 Integração dos sistemas de transportes alternativos ao sistema; 

 Em parceria com as empresas de transporte alternativo local, que têm um 

público cativo, desenvolver uma estratégia de gestão, que planejada e ainda 
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monitorada, significará importante auxílio para o Serviço de Transportes oficial. 

Com parcerias seriam supridas, remunerados pelo serviço público, as lacunas 

de itinerários dos ônibus que, para o TCA muitas vezes dificultam o sistema e 

não compensam financeiramente, mas para eles poderia valer a pena; 

 Definição de um novo modelo de implantação de novos abrigos de 

passageiros, com fechamento para proteção contra chuva e vento nos pontos 

de ônibus da Praça Barão, na região central; 

 Manter nos ônibus todo o aparato de proteção contra pandemias, 

especialmente e permanentemente o álcool gel e a limpeza periódica no 

terminal e a lavagem dos ônibus na garagem, antes do início da jornada diária. 

MOBILIDADE 

 Implementar soluções de engenharia de tráfego e operação de trânsito para 

promover a segurança e a fluidez. 

 Estudo técnico para revitalização na sinalização de trânsito e desenvolver a 

mobilidade urbana. 

 Fortalecer e executar o cronograma de reparos e recapeamento asfáltico nas 

diversas regiões da cidade. 

 Continuidade no programa de implantação de rampas de acessibilidade no 

entorno das praças, escolas e unidades de saúde do município. Desde o início 

da gestão, já implantamos 72 rampas de acessibilidade na região central de 

Araras. 

ÁGUA E ESGOTO 

 Terminar as obras da Estação de Tratamento de Esgoto, com a finalização da 

Etapa A que tratará o esgoto com eficiência de 80% e executar o projeto da 

Etapa B que elevará a Estação de Tratamento de Esgoto a atingir uma 

eficiência de mais de 95%. 

 Execução da reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Água da 

autarquia, cujo projeto está pronto, onde buscaremos verbas para execução. 
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 Troca de redes para melhoria no abastecimento de bairros mais antigos que 

possuem baixa pressão de água. 

 Execução de projeto do Sabaz Norte (Sistema de Abastecimento de Água da 

região Norte), que ampliará a rede de abastecimento da região Norte da cidade 

evitando a falta de água nesta região, inicialmente promovendo a instalação de 

reservatórios e ampliação de redes. 

 Instalação de um reservatório na região sul da cidade para melhoria no 

abastecimento. 

 Reforma dos reservatórios antigos para melhorar o abastecimento de água. 

 Intensificar programa de redução de perdas. 

 Execução do projeto de segurança hídrica, captação, abastecimento e 

distribuição de água. 

 Automatização das principais estações elevatórias de água tratada do 

município, sendo ela Jardim Fátima (abastece cerca de 44 bairros), José 

Ometto (toda região leste) e Nova Olinda (região Sul e Distrito Industrial), o que 

trará eficiência no abastecimento de água da autarquia. 
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08 - CUIDAR DO NOSSO FUTURO 

EDUCAÇÃO 

 Proporcionar curso pré-vestibular gratuito aos alunos das escolas públicas de 

Araras. 

 Fortalecer a estrutura da Faculdade Municipal de Araras, ampliando a oferta de 

cursos gratuitos de graduação e pós-graduação. 

 Buscar junto ao Governo Federal, a ampliação dos cursos de graduação e pós-

graduação do polo da Universidade Aberta do Brasil – UAB de Araras. 

 Dotar todas as escolas municipais de estrutura tecnológica digital moderna, 

rede de internet segura, impressoras e equipamentos acessíveis para reuniões 

e formações através de webconferência. 

 Promover o letramento digital na comunidade escolar, especialmente para 

aqueles com dificuldade no manuseio de equipamentos e recursos 

tecnológicos, relacionados às Tecnologias de Informação e Comunicação – 

TIC. 

 Ampliar o projeto de tecnologia “Google For Education” nas unidades da rede, 

disponibilizando formação e certificação específica para os professores e 

novos chromebooks para o atendimento dos alunos em sala de aula. 

 Inserir a rede municipal nas potencialidades do FabLab, laboratório de 

fabricação digital, espaço criado para estimular a criatividade, o conhecimento, 

a "mão na massa" e o aprender diferente, através da resolução de problemas e 

situações reais. 

 Impulsionar a cultura digital nos alunos, substituindo as antigas salas de 

informática por modernos espaços maker nas unidades escolares da rede, com 

tecnologia acessível, mentoria de professores treinados e material didático, 

potencializando as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC. 

 Em parceria com instituições de ensino técnico e superior, incentivar a 

participação da comunidade externa no Open Day FabLab, um dia aberto ao 
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público, para conhecimento, troca de experiências e uso dos equipamentos e 

participação nos projetos desenvolvidos, conforme preconiza a FabFoundation. 

 Proporcionar a criação de equipes de competição de robótica educacional entre 

os estudantes da rede pública municipal, com o uso das salas maker e do 

FabLab, promovendo o ensino de ciências, tecnologia, engenharia, artes e 

matemática no ambiente escolar, contribuindo ainda para o desenvolvimento 

de competências e habilidades comportamentais para a vida. 

DESENVOLVIMENTO 

 Criação de um HUBLAB através de parcerias com a iniciativa privada e escolas 

técnicas e de ensino superior. Gerando um ambiente de negócios, inovação e 

tecnologia para novas empresas que precisam de uma incubação saudável. 

Além de implantar uma Rede de Empreendedorismo, colocando em contato os 

empresários de Araras. 

 Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, disponibilizar o FABLAB 

aos empreendedores, estimulando o desenvolvimento de projetos inovadores e 

criativos, e testando sua funcionalidade na prática. 

 Divulgar nossa cidade através de meios de comunicação específicos, que 

atrairá grandes negócios. Além de divulgação visual às margens das rodovias. 

Mostrar nossa cidade e nosso povo às Câmaras de Comércio de outros países, 

revelando o que temos de melhor. 

 Desenvolver um BI (Business Intelligence) através de parceria com o SENAI, 

FATEC, ETEC e Universidades lotadas em Araras, para nortear as tomadas de 

decisões do Município ou das entidades. Fazendo com que, tais decisões 

sejam dirigidas e acertadas por estatísticas, e com isso, sejam mais vantajosas 

para a Cidade e sua matriz industrial. Mantendo assim os cursos oferecidos 

pelas Escolas técnicas sejam atualizados de acordo com a demanda do 

Município. Isto fará com que o Poder Executivo e entidades de ensino 

caminhem juntos e fortalecidos em si. 

 Projetar e viabilizar, ao lado do Distrito VI, um Polo de Inovação e Tecnologia. 

Será uma junção de esforços: entidades, universidades, escolas técnicas, 

ofertando ao Município um crescimento jamais visto. O Conselho Municipal de 

Tecnologia deverá ser o mentor intelectual do Polo. A ideia é, basicamente, 
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agregar valor através de pesquisas e métodos inovadores, um item cada vez 

mais exigente nas empresas. 

 Desenvolver junto às empresas, uma responsabilidade sanitária, isto é, o 

correto tratamento dos efluentes e disposição final dos resíduos sólidos. Além 

disso, caminharemos junto das empresas, não apenas com o olhar fiscalizador, 

mas com as mãos estendidas para auxiliar nas demandas, na 

desburocratização dos trâmites, na busca de ampliação de infraestrutura 

(energia elétrica, redes de comunicação), e que, na maioria das vezes 

necessita de autorização de órgãos superiores. 

 Solucionar e adequar o Aeródromo Municipal de acordo com a ANAC. Abrindo 

mais lotes para hangaragem e desenvolvendo a logística aérea de nossa 

cidade. Nosso Aeródromo deve ser modernizado e organizado a ponto de ser 

um local com mitigação de riscos e desenvolver aeroportuário para a região. 

HABITAÇÃO 

 Nossa gestão entende a habitação como um direito fundamental, garantido 

pela Constituição Federal de 1988. É o objetivo da gestão, empreender 

esforços no lançamento de um programa de lotes urbanizados, além de aderir 

aos Programas dos Governos Estadual e Federal, para a construção de 

moradias. 

 Elaborar o Plano de Habitação de Interesse Social - PLHIS e integrar o Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, cujo objetivo é 

implementar políticas e programas que promovam o acesso à moradia digna 

para a população de baixa renda, que compõe a quase totalidade do déficit 

habitacional do país. 
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09 - CUIDAR DA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 Fortalecer os atendimentos que acontecem na Sala do Empreendedor, 

consolidando as parcerias existentes e ampliar a rede de parceiros que 

desburocratizará ainda mais para o empreendedor. 

 Consolidação do Banco do Povo Paulista, parceria entre Munícipio e Governo 

do Estado, oferecendo linhas de crédito com baixa taxa de juros, que na 

retomada econômica será imprescindível. 

 Ampliar o atendimento aos empreendedores através de parceria existente com 

o SEBRAE. Atualmente, o SEBRAE AQUI, atende no prédio da ACIA, que 

também faz parte da parceria. Devido à pandemia, muitos empresários 

necessitam de orientação, consultoria e treinamento para retomar o 

crescimento. 

 Desburocratizar, ainda mais, na abertura e alteração de empresas. Fortalecer a 

parceria com a JUCESP, e assim ampliar a oferta de serviços através da VRE 

(Via Rápida Empresas), que tem a integração entre instituições deliberativas 

importantes, que viabilizará o negócio bem mais rápido. 

 Consolidar a matriz industrial de Araras e ampliá-la, atraindo investimentos, 

produzindo riqueza, gerando empregos, aquecendo a economia e melhorando 

a qualidade de vida. 

 Melhorar o Programa de Fomento do Município de Araras – PROFIMA, 

garantindo mais transparência e focando em projetos que, de fato, atinjam o 

interesse público. 

 Concluir o Distrito Industrial VI, tirando o projeto do papel, sabedor de que, 

temos 7 milhões do FINISA para investimentos em infraestrutura. Projetar um 

sétimo Distrito Industrial, atingindo assim, não só empresários de fora, mas 

fidelizando os de Araras e oferecendo oportunidades aos nossos conterrâneos. 

 Intensificar nossa gestão no Programa Investe SP, do Governo Estadual. 

Permanecendo atentos as oportunidades que o programa oferece. 

 Enfoque nas EPP’s, que são responsáveis por 70% de mão de obra do país. 

Pequenos empresários que precisam de 500 m² a 1000 m² de área para 

desenvolver seu negócio. No Distrito VI é previsto isso. Pequenos lotes que 
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receberão pequenas empresas, que poderão servir ainda de empresas 

satélites para grandes empresas. 

 Consolidar a parceria com a ACIA, analisando de perto o desenvolvimento 

comercial de Araras, principalmente após a pandemia. Apoiando as 

campanhas de venda e estímulos às compras locais. 

 Investir no comércio, se utilizando do percentual arrecadado na Zona Azul, e 

transferir aos comerciantes através de treinamento e consultoria, 

desenvolvendo o comércio local a um patamar não alcançado antes. 

 Fortalecer o eixo Turismo – Comércio, levando o comércio a um atendimento 

amplo em todos os aspectos, nos horários estendidos e no atendimento 

receptivo e peculiar. Respeitando o que prevê a Lei da Liberdade Econômica. 

 Estimular as vocações da cidade com os Arranjos Produtos Locais (APL’s) 

gerando renda. A fabricação de produtos e serviços em sistemas de 

cooperativa, a ideia é criar condições de renda familiar com serviços de baixa 

exigência técnica, tais setores como: laminação, tanto na fabricação de 

utensílios, quanto na de montagem de peças e componentes; artesanato e 

serviço de costura. Grandes empresas costumam comprar produções inteiras 

de roupas, entregando peças recortadas e, ao final do mês, recebendo as 

roupas montadas em máquinas de costura simples. 

 Em parceria com a Secretaria de Assistência Social inserir as pessoas em 

situação vulnerável no mercado de trabalho. Isso se daria num trabalho 

conjunto com o PAT e a iniciativa privada. Desde a divulgação das vagas à 

candidatura, após isso, uma orientação técnica de como proceder em uma 

entrevista, além de um acompanhamento após a contratação. 

 Criação de cursos de qualificação profissional gratuitos na sala de informática 

do CEU José Olavo Paganotti em parceria com outras secretarias ou empresas 

privadas. 
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10 - CUIDAR DA SAÚDE 

 Fortalecer as parcerias, principalmente entre Município e Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Araras. 

 

 Fortalecer o quadro de servidores da Estratégia Saúde da Família – ESF. 
 

 Fortalecer a estrutura da Atenção Primária de Saúde. 
 

 Rever e ampliar o rol de medicamentos e insumos fornecido na Rede Municipal 
de Saúde, com rigoroso controle de estoque e distribuição. 

 

 Manter o cronograma de manutenções e reformas das unidades de Saúde. 
 

 Promover formação constante aos servidores e profissionais da saúde a fim de 
garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, 
assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda afetivamente à 
expectativa da população. 

 

 Em parceria com as equipes, buscar meios para otimizar os horários de 
atendimento e funcionamento das unidades de Saúde. 

 

 Melhorar o sistema de inteligência, informação e indicadores da rede de Saúde, 
com o uso de recursos tecnológicos. 

 

 Investimento contínuo na aquisição e manutenção da frota de veículos da 
Saúde, otimizando a oferta de transporte municipal e intermunicipal de 
pacientes. 

 

 Atuação estratégica em parceria com a Faculdade de Medicina de Araras. 
 

 Apoiar a implantação, em lote cedido pela Prefeitura em 2019, do Centro 
Oncológico de Araras para o de tratamento do câncer, em parceria com a 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras. 

 

 Forte atuação em medidas preventivas para a diminuição do número de casos 
de doenças urbanas tropicais, a exemplo da dengue. 

 

 Por meio de parcerias, viabilizar a construção de novos postos de saúde, para 
atender as demandas. 
 

 Criar dispositivo de controle e providências para minimizar as faltas aos 
agendamentos de consultas e exames. 
 

 Fortalecer o atendimento de consultas de especialidades, utilizando-se de 
parcerias com hospitais e rede privada de saúde, se necessário. 
 

 Redimensionar a oferta de consultas considerando as áreas de abrangência 
dos postos de saúde. 
 

 Aperfeiçoar a gestão de medicamentos e tratamentos de alto custo, baseado 
em protocolos de inclusão de novas tecnologias. 
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11 - CUIDAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
EDUCAÇÃO 

 Concentrar esforços para implantar e fortalecer políticas públicas para a 

Primeira Infância, período que começa na gestação e vai até os 06 anos de 

idade, criando e assegurando um ambiente propício para o desenvolvimento de 

bebês e crianças através da saúde, da nutrição, da proteção e da 

aprendizagem, ampliando as chances de uma vida com melhores condições de 

futuro. 

 Elaborar e implementar o Plano Municipal pela Primeira Infância e priorizar a 

criança no PPA e no orçamento municipal. 

 Aquisição periódica e substituição de brinquedos pedagógicos do pátio infantil 

de todas as creches do município, assegurando às crianças o direito de 

brincar. 

CULTURA 

 Incentivo à leitura dando suporte a grupos independentes e contação de 

histórias voltadas ao público infantil. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Construção da unidade que oferta Serviço de Acolhimento Institucional para 

crianças e adolescentes, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade, que estará localizado no Jardim Alto da Colina, denominado 

Centro de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. 

 Fortalecer as políticas de atendimento do Conselho Tutelar de Araras. 
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12 - CUIDAR PARA SEGUIR EM FRENTE 

O Plano de Governo acima mostra muito bem o objetivo da coligação em cuidar da 

cidade como um todo. Os eixos mencionados serão de fato executados com a 

ESTABILIDADE gerada que, somente Junior Franco e Carleto Denardi podem 

oferecer. 

Na última década nosso município sofreu com a INSTABILIDADE político-

administrativa, o que nos causou atraso demasiado no crescimento econômico e falta 

de credibilidade junto aos órgãos governamentais e investidores privados. 

A pandemia nos ensinou que cuidar das pessoas é essencial. Por isso, o zelo com a 

saúde do nosso povo será multiplicado, mais estrutura, mais capacitação das equipes 

e fortalecimento entre Município e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Araras, deixando de lado a forma antiga de se fazer política, que prejudica o 

andamento das políticas públicas. 

O cuidado é necessário para continuarmos seguindo em frente com ESTABILIDADE, 

podendo atrair novos investimentos, gerando empregos e o desenvolvimento da 

cidade e a prosperidade de seus moradores. 

O futuro é uma colheita do que plantamos hoje, este projeto para quatro anos não olha 

apenas para o agora, olha para frente, olha para as próximas gerações, isto é, cumprir 

as obrigações que muitos deixaram de fazer, isso implica coragem e boa vontade 

administrativa. Gandhi já dizia: “o futuro dependerá daquilo que fazemos no 

presente”. 

¨Quando os justos governam, o povo se alegra; quando os 

perversos estão no poder, o povo geme¨. - Provérbios 29:2 

 

Araras, 23 setembro de 2020. 

 

Rubens Franco Júnior 

José Carlos Carleto Denardi 
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