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HORTOLÂNDIA 2021-2024 

 

O município de Hortolândia vem se mostrando um dos mais dinâmicos e atrativos para 

investimentos e uma excelente opção de cidade para viver. Contribuem para isso todos os 

investimentos em infraestrutura e serviços à população, como o Programa de Incentivo ao 

Crescimento lançado em 2018, que abarca diversas obras e ainda as ações adotadas no período 

de pandemia nas áreas da saúde, assistência social e educação. 

Mesmo com todos os avanços, Hortolândia quer continuar seu desenvolvimento de forma 

organizada, fazendo caminhar lado a lado a proteção social, a tecnologia, o desenvolvimento 

econômico e sustentável e a qualidade de vida. 

Uma cidade jovem que acelera planejando a utilização de seus recursos e tecnologias para servir 

melhor aos cidadãos. 

Para isso apresentamos as propostas para uma nova gestão que pensa: 

• No desenvolvimento das políticas públicas como saúde, educação, assistência social, 

esporte, segurança pública de forma a garantir qualidade de vida a todos àqueles que 

delas se utilizem, com a oferta de serviços integrados que considerem as diversas 

interfaces dessas políticas; 

• No desenvolvimento e planejamento urbano que oportunizem uma cidade agradável de 

se transitar e morar, que ofereça espaços multifuncionais à toda população; 

• No respeito ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável, que integre um projeto 

de cidade desenvolvida com a preservação e exploração sustentável de suas áreas 

verdes e nascentes; 

• Nos serviços públicos ágeis e eficazes, considerando a transparência de dados e 

engajamento da sociedade civil, servindo a população em suas reais necessidades; 

• No desenvolvimento econômico que leve em consideração o perfil, a vocação e a 

demanda da cidade e sua população. 

Desta forma, podemos tornar Hortolândia uma cidade mais inteligente, que pode ajudar a 

melhorar os serviços ofertados, oportunizar um espaço urbano bom de viver, promovendo a 

qualidade de vida de seus cidadãos. 
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1 – SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Indica que as políticas sociais, saúde, educação, assistência social, segurança cultura e esporte 

fazem parte das responsabilidades do governo e devem oferecer serviços cada vez mais eficazes 

a população a qual se destinam. 

• Ampliar vagas na Educação Infantil na rede municipal e no Bolsa Creche 

• Ampliar a oferta de Educação Integral de forma presencial e/ou remota, para alunos do 

ensino fundamental em todas as unidades, por meio do projeto Escolas Digitais 

• Implantar um Programa de formação permanente para gestores, docentes e 

profissionais da educação para uso das tecnologias para estudo online (ensino hibrido)  

• Implantar o CREAN - Centro de Referência em Educação Alimentar e Nutricional em 

Parque Sócio Ambiental 

• Criar o Programa de Apoio à Agricultura Familiar, Urbana e Periurbana, no âmbito das 

doações e do Programa de Alimentação Escolar 

• Manter todos os serviços e protocolos sanitários implantados no período de pandemia  

• Informatizar todo o sistema das unidades de saúde, com a criação de base de dados que 

possibilite o acesso a prontuário e atendimento digitais (biometria) 

• Modernizar o sistema de marcação de consultas e exames, com confirmação de 

agendamento 

• Implantar o sistema de saúde em tempo real - Telemedicina 

• Implantar o CASI (Centro de Apoio Social ao Idoso) 

• Ampliar a concessão de benefícios eventuais 

• Reestruturar o Programa de Economia Solidária 

• Integrar todos os sistemas de informação de usuários da assistência social, esporte, 

saúde e cultura com organização fluxo de trabalho e criação dos bancos de dados único 

para toda rede de forma articulada em tempo real 

• Ampliar a circulação cultural, por meio dos Programas Arte por Toda Parte e Cultura 

Viva, em todas as regiões da cidade de forma virtual ou presencial 

• Ampliar o Programa de Formação Cultural incluindo novas linguagens digitais 

• Criar o acervo cultural digital 

• Ampliar as escolinhas esportivas e novas modalidades, com a realização de aulas e 

competições em de forma presencial ou remota 

• Criar calendário anual de eventos de integração das diversas regiões da cidade como 

caminhadas, passeios ciclísticos e corridas 

• Promover a prática de atividade física nos Parques Lineares 
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• Implantar a muralha digital, com rede de câmeras e central de monitoramento visando 

a diminuição de ocorrências 

• Implantar o uso de novas tecnologias no atendimento das ocorrências 

• Criar calendário permanente de eventos na cidade para diversos segmentos, como 

juventude e segmentos religiosos, com atividades presencias e virtuais 

• Intensificar as ações para garantia de direitos básicos da população com ações 

afirmativas para mulheres, jovens, idosos, pessoas com deficiência, igualdade racial e 

LGBTQIA+ 

• Criar plataforma integrada de comunicação, por aplicativo, com canal denúncias online 

e encaminhamentos de casos de violação de direitos em especial para mulheres, crianças 

e idosos   
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2 – GESTÃO DO ESPAÇO URBANO E MOBILIDADE 

Aponta que as obras e intervenções urbanas devem ter projetos e execuções que atendam cada 

vez mais as necessidades específicas das finalidades a qual se destinam com o objetivo de 

propiciar qualidade de vida. 

• Realizar a pavimentação nos bairros Chácara Recreio Alvorada e Chácara Recreio 2.000 

e nas ligações do Parque Horizonte ao Jardim Amanda e do Jardim São Sebastião ao 

Jardim São Bento 

• Construir as Pontes de ligação:  Remanso ao Novo Hortolândia, Sumarezinho ao Jardim 

Santa Emília 

• Construir novo Viaduto na Avenida Santana sobre Rodovias dos Bandeirantes 

• Duplicar a ligação da Avenida Sabina Baptista Camargo à Rua José Pereira de Lira com 

transposição do córrego Jacuba 

• Implantar o viário de ligação da Avenida Amélia Basso Breda à Avenida Sabina Batista 

de Camargo com a construção ponte sobre o córrego Jacuba 

• Implantar o Posto de Monitoramento Ambiental na Avenida da Emancipação 

• Fazer a duplicação Avenida Santana no trecho do loteamento Parque Ortolândia 

• Canalização das margens dos córregos nos trechos do Parque Linear Novo Ângulo até o 

Ribeirão Jacuba, da Rua 10 até Viário Central e da Rua Amélia Ceccon Breda até afluente 

do Ribeirão Jacuba 

• Construir viário que ligue o Lago da Fé a Confibra e Rua 19 até São Sebastião 

• Construir a Marginal junto a linha férrea no trecho entre as chácaras Panaíno até Jardim 

Sumarezinho e ponte sobre o córrego 

• Construir Viaduto no Jardim Rosolém 

• Ampliar a passagem inferior na Estrada do Panaíno sob a linha férrea 

• Incentivar moradias inteligentes e sustentáveis nos empreendimentos sociais 

• Realizar fiscalização das áreas ocupadas de forma remota 

• Construir novas unidades habitacionais para população de baixa renda em parceria com 

os Programas Habitacionais dos governos estadual e federal 

• Transformar Hortolândia em uma cidade ciclável com ciclovias/ciclofaixas que inegrem 

todas as regiões da cidade 

• Implantar estacionamento rotativo, com informação em tempo real da disponibilidade 

das vagas por aplicativo 

• Reformular o Transporte Público 

• Ampliar as ações do Plano de Segurança Viária 

• Regulamentar o serviço de entrega por aplicativo (motos) 
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• Instalar nas principais vias painéis eletrônicos informativos em tempo real sobre a 

operação do sistema de transporte público 

• Implantar o Plano de Cooperação ANDUS: Apoio a Agenda Nacional de Desenvolvimento 

Urbano Sustentável – convênio Hortolândia e Alemanha 

• Implantar a aprovação dos projetos residenciais, comerciais e industriais de forma 

digital on line 

• Incentivar a construção de habitações sustentáveis com premissas de uso de energia 

solar, reuso da água e painéis solares energia eólica e biomassa 
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3 – GESTÃO AMBIENTAL 

Contempla as ações de intervenção da gestão ambiental integrada e sustentável desde a criação 

e manutenção de parques e áreas verdes município, arborização urbana, destinação dos 

resíduos orgânicos e secos e cuidado dos recursos naturais. 

• Concluir a recuperação ambiental da principal nascente do município o “Ribeirão 

Jacuba” 

• Ampliar a Coleta Seletiva implementando o uso de aplicativos para acompanhamento 

em tempo real do processo de coleta  

• Implantar Parque ambiental na área da fazenda Gazeta no Jardim Terras de Santo 

Antônio 

• Implantar tecnologia para tratamento dos resíduos sólidos urbanos 

• Ampliar o Canil Municipal e adotar medidas para minimizar a população de animais de 

rua da cidade, realizando o cadastramento destes animais 

• Reformar o centro cirúrgico veterinário 

• Promover a educação ambiental em parques e pistas de caminhadas de forma digital 

• Adequar a legislação ambiental de logística reversa e reciclagem 

• Implementar novo modelo do Programa de “Tapa Buracos”, através de aplicativo, com 

indicação em tempo real dos endereços que necessitam de recuperação 

• Intensificar o serviço de manutenção de parques e jardins 
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4 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Trata da manutenção da política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços, 

com apoio à micro e pequena empresa, propiciando a ampliação do emprego e renda. 

• Criar o HORTO Empresarial, atendimento às empresas em ambiente físico e virtual 

• Descentralizar as ações do PAT e Casa do Empreendedor, de forma presencial, remota e 

itinerante 

• Implantar nos centros de bairro incubadoras públicas de pequenos negócios 

• Implantar um aplicativo local de e-commerce e delivery 

• Criar uma rede inteligente de solidariedade entre o setor econômico público e privado 

para aproveitamento e qualificação de mão de obra 

• Implantar programa de regularização de estabelecimentos comerciais   
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5 – GOVERNO INTELIGENTE 

Refere um modelo de gestão pública, com transparência, de participação popular e com boas 

interfaces nas diferentes instâncias de administração pública, que traga ao cidadão um 

atendimento eficaz às suas mais diferentes demandas.  

• Articular as diversas políticas setoriais, com a ampliação da interlocução com os 

Conselhos Municipais 

• Ampliar o diálogo com a sociedade por meio das redes sociais  

• Aperfeiçoar a ouvidoria municipal, informatizando e estabelecendo com associações de 

moradores, setores relevantes da sociedade e população um canal direto de 

comunicação 

• Criar o Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa, visando que a 

administração assegure a integridade das festividades e monumentos públicos 

relacionados às manifestações religiosas 

• Rever a legislação municipal, com elaboração de banco digital de legislações permitindo 

acesso à população  

• Concluir a conexão de todos os próprios públicos através de uma rede de fibra óptica 

• Criar um ambiente de central de monitoramento OCR contemplando as áreas de trânsito, 

segurança, corpo de bombeiros, defesa civil, guarda municipal, SAMU 

• Migrar os procedimentos atendidos pelos processos físicos para digitais 

• Disponibilizar sinal de WI-FI em praças e próprios públicos por meio de Parceria Público 

Privada com a instalação de totens que transmitam sinal e ainda tenham aplicativos de 

informação ao cidadão 

• Concluir a implantação do sistema de iluminação LED e implementação da telemetria 

(sensores) 

• Aplicar IPTU progressivo com redução da alíquota para imóveis de famílias mais carentes 

• Implantar o Protocolo Digital e Fácil Hortolândia 

• Implantar o serviço de transportes e deslocamentos de servidores através de aplicativo  

• Implantar os processos de gestão das carreiras, do programa de avaliação de 

desempenho / retomada da concessão progressão funcional e titularização  

• Implantar cursos de capacitação EAD 


