PROPOSTAS PRINCIPAIS:
A DROGA ESTÁ LIGADA DIRETAMENTE COM A QUESTÃO DA VIOLÊNCIA, CAROL GOMES
TRABALHA HÁ MAIS DE CINCO ANOS NESSA INSTÂNCIA COM PROJETOS QUE AFASTAM OS
JOVENS DAS RUAS E APROXIMAM ESCOLA E FAMÍLIA PARA UMA SOCIEDADE MAIS
REALIZADORA.

1. DROGA:
- Instituir o projeto “Crack, só se for de bola”:
Este que leva orientação e prevenção às drogas, devendo ser lei ao município. Sendo
obrigatório e frequente em todos os trabalhos sociais realizados na cidade, bem como:
projetos paralelos, escolas, instituições que atendam adolescentes e jovens;
- Parcerias junto ao conselho tutelar, para levar o projeto às “aldeias” de Rio Claro.
1.1. Tratamento:
- Lutar em conjunto com o governo do estado, do mesmo partido PSDB, para propiciar apoio
com o projeto “Recomeço”, que disponibiliza auxílio às clínicas de reabilitação para que
possam internar gratuitamente pessoas que não possuem poder aquisitivo na cidade de Rio
Claro;
- Lutar para o município ter seu próprio programa de assistência ao dependente químico com
eficácia e respeito ao dependente;
- Reestruturação do Conselho Municipal Anti-Drogas;
- Revisão das situações dos moradores de rua. Muitas vezes relacionada as droga, é dever do
legislativo prevenir e dar um destino saudável para isso;
- Incentivar programas de geração de empregos para aqueles que queiram trabalhar;
- Programa de alfabetização para moradores de rua e aperfeiçoamento escolar;
- Cadastramento dos moradores de rua para manter o controle e verificar a eficácia do projeto,
além de prestar contas à sociedade.

POLITICAS PUBLICAS SÃO A MELHOR FORMA DE PREVENÇÃO:
2. EDUCAÇÃO

- Lutar junto com o governo do estado, para ampliar o número de creches e reformas das já
existentes;
- EMEI: Fiscalizar o executivo com relação à falta de ensino básico para as EMEI e estrutura
(conservação predial, papel higiênico, merenda, folhas de sulfite, etc);
- No Ensino Fundamental (Ciclo 1): Recolhimento e Disponibilização do material escolar para
famílias carentes;
- No Ensino Médio: Programas de incentivo na rede pública para profissionalização dos jovens
e incentivos à participação no vestibular.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE:
- Remédio: Fiscalizar a licitação de equipamentos e remédios relacionados à saúde pública do
município;
- Lutar pela valorização da Santa Casa e dos profissionais e residentes;
- Fiscalizar o executivo, cobrar a devida ampliação e aperfeiçoamento do NASF (Núcleo de
apoio à saúde da família);
- Adequação ao projeto de 30 horas semanais aos funcionários públicos da área da saúde,
fazer valer a legislação vigente da classe.
- Valorizar o colaborador, fará com que eles trabalhem com mais empenho por sentirem-se
respaldados e sem sobrecarga de trabalho, isso humaniza e gera a dedicação ao público que
mais necessita.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA:
3.1. ILUMINAÇÃO: Lutar pela revogação da taxa de iluminação;
- Desenvolver serviços de inteligência para atuar em diversas frentes, buscando levantar
informações sobre o tráfico de drogas e outras formas de violência, obtendo melhores
estratégias para o combate;
- Valorizar espaços participativos nas comunidades locais, como os conselhos comunitários de
segurança e reconhecer as contribuições do profissional que atua “na ponta” na elaboração de
diagnósticos e de planos de ação para combater a violência, tornando o pelotão da guarda
municipal, um gestor da segurança pública local;

3.2. GUARDA MUNICIPAL - Aumento do efetivo, formação e aquisição de armas não letais e
manutenção periódica da estrutura (melhores viaturas, bases, etc);
- Conselhos observatórios em parceria com a população para detectar problemas sociais
comuns.
3.3. SEGURANÇA
- Guardas municipais: criar programa de policiamento e/ou rondas escolares;
- Implantar o grupamento ambiental dos guardas municipais;
- Investir em projetos culturais e educacionais para fomentar uma cultura de paz ou cultura
cidadã;
- Organizar materiais didáticos de educação para legalidade das escolas de rede pública;
- Criar centros de “Mediação de conflitos” em áreas carentes e desenvolver cursos de
informação de mediadores comunitários, que auxiliariam a resolução não judicial e não
violenta.
- Investir Em Tecnologia De Segurança;
- Criar e ampliar o sistema de monitoramento da cidade;
- Criar uma central unificada de monitoramento e despacho de viaturas, integrando a guarda
municipal, policiais estaduais e serviços de saúde.
3.4. JUVENTUDE:
- CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - separar do CMDCA;
- ESTAÇÃO JOVEM - Para amenizar a questão dos jovens que ficam em frente ao shopping,
expondo-se a perigos e gerando desconforto aos comerciantes:
- Garantir que na estação ferroviária, aos sábados, haja uma atração cultural para que o jovem
possa, merecidamente, ter um espaço de lazer com segurança. Adentrando ao local, o grupo
de DST AIDS e outros programas para também fazer orientação frente aos jovens;
- Projeto que leva espaço ao jovem, ao motorista que trafega no local esse horário e aos
comerciantes;
- Encomendar um estudo para analisar a viabilidade de uma lei de incentivos fiscais para a
contratação de jovens;

- Criar uma lei que incentive a participação de crianças e adolescentes em atividades agrícolas,
com agricultores da cidade, ensinando a plantar, cultivar, se alimentar corretamente de
produtos orgânicos e saudáveis;
- Integrar o esporte nas comunidades em parceria com a “Escola da família” (do Governo do
Estado), torneios esportivos que envolvam a comunidade local, com a finalidade de tirar o
jovem do período ocioso e trazer a comunidade para se preocupar com o cuidado da escola;
- CAMPEONATO INTERESCOLAR para promover a integração entre escolas e fomentar a cultura
de várias modalidades na cidade.

3.4. ESPORTE:
- Semana do Esporte - Gerar protagonismo ao jovem e construir a consciência do quão
importante é a prática das diversas modalidades;
- Política transversal - Unir as secretarias de saúde e educação;
- Virada esportiva - 24 horas de atividades físicas em diversas modalidades, incentivando a
prática, o combate à obesidade, depressão e sedentarismo, por uma vida saudável. Gerando
parecerias com clubes e academias da cidade e divulgando o incentivo às diversas modalidades
que já há na cidade e propiciar novas.
- CLUBE ESCOLA: Em parceria com a prefeitura e integrando as secretarias, gerando uma
política transversal, o clube escola consiste em práticas esportivas em contra período do
ensino fundamental ciclo l e ll, abrindo as portas e qualificando os estagiários Educadores
Físicos e Artísticos das faculdades e universidades locais, dando oportunidade de trabalho e
valorizando o profissional.
O ESPORTE BENEFICIA A EDUCAÇÃO, A SAÚDE, A ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA. TEM
MECANISMOS DE COMBATE À VIOLENCIA E É O MAIS IMPORTANTE INSTRUMENTO DE
ENFRENTAMENTO DAS DROGAS.

4.1. CULTURA
- Festivais de músicas: Fomentar o concurso de bandas na cidade;

- VIRADA CULTURAL: buscar frente ao governo do estado (ao qual o partido é da candidata), a
virada cultural Paulista para Rio Claro;
- Desburocratizar o uso dos espaços públicos para livres manifestações artísticas: teatro,
pintura, música, dança, etc;
- INFRAESTRUTURA - Restaurar o que já existe, como nosso Museu e nosso Centro Cultural,
buscando parcerias junto ao governo do estado e parlamentares;
- CRIAÇÃO DE BIBLIOTECAS - em bairros periféricos com parcerias de associações e
comunidades religiosas;
- Formação de gestores culturais: Propiciar cursos que permitam o aprimoramento formativo
dos profissionais do setor Público e privado quanto aos principais temas e desafios
contemporâneos no campo da cultura;
MECANISMOS DE INCENTIVO DIRETO AO CONSUMO/ FRUIÇÃO CULTURAL VIA IMPOSTO
RETIDO NA FONTE
- A EXEMPLO DO VALE CULTURA deve-se buscar meios diferenciados para incentivar o acesso à
Cultura e ao alcance da população à oferta de bens culturais. Uma estratégia seria pensar
medidas de reversibilidade do imposto retido na fonte por cada cidadão, de maneira que esse
valor (cujo ajuste anual não recupera sua integralidade) pudesse ser revertido em consumo
cultural, objetivando contribuir para a melhoria da vida dos trabalhadores e fomentando a
Cultura.

4.2. ANIMAIS:
- Lei que prevê a obrigatoriedade da proibição do uso de carroças com animais;
- Fundo de proteção e bem estar animal;
- Ter por finalidade, captar e aplicar recursos visando o funcionamento, investimento,
expansão, implantação e aprimoramento às ações voltadas a proteção e ao bem estar dos
animais, bem como o implemento do controle populacional e de medidas de prevenção de
Zoonoses e demais moléstias.

5.1. Urbanismo sustentável
- Manutenção das Áreas Alagáveis (Várzeas) como áreas de proteção permanente em lei
municipal; Coibir a expansão desnecessária do perímetro urbano; promover a ocupação de
lotes vazios dentro do perímetro urbano; Acompanhar e Fiscalizar a implantação de áreas
verdes e institucionais em novos loteamento de forma a garantir a perenidade dos recursos
hídricos e fornecer glebas adequadas para a implantação de escolas e postos de saúde;
promover a silvicultura urbana por meio da arborização das vias publicas .
5.2. Recomposição e Preservação Florestal
- Recuperação ambiental das áreas urbanas alagáveis por meio do plantio de espécies
arbóreas; propor a criação (por meio de lei especifica) de um banco municipal de áreas verdes,
onde as compensações ambientais devem ser destinadas a empresas que necessitem
compensar danos ambientais; promoção e revitalização do viveiro municipal; lutar pela
preservação e revitalização do Horto Florestal de Rio Claro.
5.3. Educação Ambiental
- Inserir a educação ambiental como política transversal que permeie todas as ações da
prefeitura; inserir a agenda da educação ambiental nas diversas Secretarias e Autarquias
municipais; capacitar os professores da rede estadual em agentes multiplicadores de educação
ambiental por meio de cursos e palestras voltadas a temática ambiental; promover
campanhas, concursos e premiar iniciativas pioneiras na preservação ambiental;
5.4. Lixo responsável
- Promover a instalação de composteiras em escolas e residências por meio de incentivo,
educação e capacitação; Fiscalizar os Bolsões de deposito de lixo no município; fiscalizar e
dimensionar a adequada infraestrutura de eco pontos no município; fiscalizar a empresa
terceirizada de coleta de lixo; fiscalizar o manejo do aterro de resíduos do município.

