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INTRODUÇÃO

 Este Plano apresenta as principais propostas do candidato Walter TATO “A cidade que quere-
mos e podemos “composto unicamente pelo partido PODEMOS 19, para a administração municipal no perío-
do de 2021-2024. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida 
ao longo de sua trajetória de vida ouvindo a população como um todo, como administrador e pai. 
 O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a popu-
lação Hortolandense. Vem daí o slogan “Amigo do povo”. Trata-se de uma proposta de política pública na qual 
se vislumbra um amplo desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em todos os setores ideias inovado-
ras que tem como eixo central a articulação interinstitucional, conforme organograma anexado a este docu-
mento, e a busca de parcerias com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito municipal tanto na 
esfera pública como na privada, de forma que estas instituições passem a exercitar a máxima da responsabili-
dade social. 
 Neste período, o candidato, implementará um novo Modelo de Gestão na administração muni-
cipal, propondo e executando projetos estruturantes em serviços críticos para a população, com resultados 
altamente positivos nas diversas áreas de atuação do Governo. 
 No momento atual se observa que um dos maiores anseios da comunidade está voltado para 
o setor da saúde no que diz respeito ao âmbito estrutural hospitalar, como também a preocupação o surgimen-
to de diversas epidemias que tem atingido boa parte da população nos últimos tempos. Dessa forma, preten-
de-se ampliar os serviços já existentes no município e implantar outros, que juntos garantam à comunidade 
uma assistência digna e contínua, através das estratégias constantes do corpo deste Plano. 
 Entretanto, há que se considerar que hoje Hortolândia assiste à falta preparação técnica e 
formação do ensino superior nas mais diversas áreas de formação acadêmica, realidade que demanda a 
adoção de estratégias capazes de garantir aos alunos o acesso a postos de trabalho. Nessa perspectiva, as 
estratégias voltadas à geração de emprego para os jovens, a exemplo do estímulo à implantação de empreen-
dimentos industriais no município, também passa a ser uma prioridade, bem como implantação de programas 
de capacitação e formação empreendedora como intuito de criar um ambiente de empregabilidade e oportu-
nidades.
 Sendo a vocação do município de Hortolândia predominantemente o polo tecnológico e indus-
trial não se concebe pensar o desenvolvimento local sem fortalecer as startups e cursos com base no desen-
volvimento tecnológico, nem pensar na geração de empregos sem que haja o aproveitamento desse poten-
cial tecnológico. Por essa razão, se pretende fortalecer a relação com instituições como o IATEC, UNASP, 
SENAI, SESI, etc., que atuam no âmbito municipal/regional. 
 Outra ação de grande impacto da futura administração também com base na formação de 
parcerias será a construção de moradias populares através do sistema de mutirão. Vislumbra-se, nessa 
direção, uma articulação entre administração municipal, que participa com a doação de terrenos, agências 
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financiadoras, que facilitam a aquisição de materiais, e a comunidade, que através da sua força de trabalho 
estará atuando em seu próprio benefício.
 Além de ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas locais a assumirem uma 
postura proativa em relação à conservação dos equipamentos municipais, a exemplo das praças, parques, 
quadras de esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e desportivo, como os clubes de futebol, por exem-
plo. 
 Além das parcerias locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da administração 
pública nas duas esferas (federal e estadual) por meio de projetos voltados ao desenvolvimento local nas áreas 
prioritárias (emprego e renda, infraestrutura, saúde, educação, lazer, segurança, habitação) da nossa gestão e 
que se encontram elencadas ao longo deste documento. 
 Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como 
trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo planejamento. 
Esses são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente comprometida 
com os anseios da população, marca da nossa trajetória política. 
 Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedecerão ao princípio da sustentabilidade econômica e socioam-
biental.
 Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou imposta, mas apenas 
um esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a outras contribuições que possam 
vir a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da gestão quando a administração se abrirá à partici-
pação da comunidade. 
 O Modelo de Gestão a ser implantado, com foco em instrumentos de planejamento e rigoroso 
acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de execução e meritocracia, 
também possibilitará a coleta e análise de informações preciosas para a concepção de novas soluções para a 
cidade no médio e longo prazos, soluções que levarão a cidade a atingir um posicionamento compatível com 
a sua importância para a região. 
 O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto desempenho 
com participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo do candidato. As propostas 
contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão uma admi-
nistração extremamente dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das necessidades dos horto-
landenses. 
 O detalhamento dessa proposta e outras contribuições que vierem a se integrar ao presente. 
 
 

04



05

PROPOSTA DE GOVERNO

 As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco deste Plano de 
Governo e consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes, as metas e os projetos que a compõem. 

 DIAGNÓSTICO: analisa os avanços observados na cidade e os principais desafios a serem  
 enfrentados nos próximos anos para a área em tela. 

 DIRETRIZES: apresentam o desdobramento dos Objetivos Centrais do Governo para a área  
 em questão. 

 METAS: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área alinhados com as  
 diretrizes. 

 PROJETOS: são as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as metas. 
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EDUCAÇÃO
O futuro começa com as crianças 

Ampliação dos horários das creches - Das 6h30 as 18h3O

Revisão do Plano de incentivo aos Professores (pontuação); 

Promoção de melhorias na estrutura física e nos equipamentos das escolas e creches; 

Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes.

Projetos de intensificação de melhoria da educação básica, 

Implantar curso preparatório para o ENEM;

Implantação do Programa de apoio e ensino digital nas escolas;

GOOGLE FOR EDUCATION

LEGO FOR EDUCATION – ROBÓTICA

JOGOS TECNOLÓGICOS NAS ESCOLAS

Competições de jogos digitais entre escoas e clãs.

Introdução de plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o conteúdo curricular básico e outras 
atividades como reforço escolar, ensino profissionalizante, esporte, música e cultura. 

Programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho voltado para jovens concludentes do 
ensino médio com premiação dos alunos que mais se destacarem com bolsa para as instituições universitárias 
da rede privada;

Parcerias com UNASP, Anglo e escolas privadas na inclusão social e pedagógica dos alunos da rede municipal 
e estadual. 

Ampliar o número de vagas e construir novas creches e de educação infantil; 
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Transformar Hortolândia em referência nacional no ensino fundamental; 

Elevar a nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior a 6,0 para os anos iniciais e igual ou 
superior a 5,0 para os anos finais do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 2021; 

Garantir 100% das crianças com 7 anos de idade estejam alfabetizadas;

Reduzir a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º e 6º ano;

Implantar ensino à distância para adultos.

Projeto de gestão democrática baseado na eleição direta dos diretores e coordenadores educacionais / 
biênio; 

Garantir os cursos de formação continuada para os professores; 

Implantação da disciplina (optativa) técnicas 

Garantir Ouvidoria educacional; 

Implantação do curso de empreendedorismo e financeira nas escolas, aos finais de semana, como carga 
horária extra; 

Cursos técnicos em parceria com empresas; 

Projeto Quem planta esforço, colhe sucesso: 

A secretaria de educação oferecerá cursos preparatórios para ENEM direcionado a alunos do 3ª ano ensino 
médio.; 

Cursos com duração de 6 meses em horário noturno; 
 
Os alunos destaque receberão bolsas e auxílio universidade.

Atendimento multidisciplinar na residência de alunos que apresentarem dificuldade de aprendizagem e 
comportamento

EDUCAÇÃO
O futuro começa com as crianças 
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EDUCAÇÃO
O futuro começa com as crianças 

Formar realmente os jovens para ocupar as vagas do ‘polo tecnológico”.

T.I.  na educação – suporte técnico para escolas e professores nos laboratórios de informática. 

Aquisição de notebook e tablets para todos professores/ uso pessoal e profissional. 

Monitoramento de portas de escola e pátios com câmeras de segurança 24 com GM

Merenda:   independente da forma que for, a merenda hoje é uma questão social.  Deverá ser trabalhada em 
conjunto com a sec de inclusão social (trabalho e renda / assistencial)

Terceira merenda: (a família vai levar para casa no final da tarde uma merenda para casa. )

Criação do Fórum Municipal de Educação.

Compromisso com a formação continuada dos profissionais da área.

Fortalecimento do Conselho Municipal de Educação.

Criação de cursos gratuitos de outras línguas, como o Inglês e o Espanhol, como forma de melhor preparar 
nossos munícipes para o mercado de trabalho.

Professores de apoio, libras e adequação do espaço físico das escolas às condições de acessibilidade de 
pessoas com deficiência.

Adequação plena do sistema educacional municipal à Política Nacional de Educação Inclusiva.

Manutenção da distribuição de uniformes e agasalhos de qualidade.

Manutenção do sistema de apostilado de ensino.

Projeto Escola rural e socio ambiental juntamente com 3 idade (interação jovens e idosos).

Promover política de prevenção DST e ao uso de drogas.
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SAÚDE

Criação de um portal de transparência dedicado a gestão de saúde, com listas de espera para cirurgia e 
exames complexos, gastos da saúde, total de exames, quadro de profissionais diários, números de atendimen-
tos e exames. Ouvidoria, telemedicina online, retirada de exames, palestras para profissionais e toda popula-
ção via conferencia digital.  

Aquisição de uma área para criação de um novo hospital no jardim Amanda.

Ampliar o número de leitos e UTI no Hospital.

Reformulação do Hospital MÁRIO COVAS – CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DA MULHER E DA 
CRIANÇA / PEDIATRIA E MATERNIDADE DE BAIXA A ALTA COMPLEXIDADE.

Excelência/referência do tratamento infantil e da Mulher.

Exames e cirurgias em tempo recorde. Exames médicos em ate 7 dias uteis. Poderão ser acessados inclusive 
pela   internet/ agilização dos resultados.

CONTRATAÇÃO IMEDIATA DE 17 MÉDICOS (no lugar dos secretários adjuntos)

CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE DIAGNÓSTICOS E IMAGEM AVANÇADO 
2 Mamógrafo ( 1500 exames mês)
Tomógrafo ( 1600 exames mês)
Ressonância (450 exames)
Ultrassom (resultados em 3 dias úteis)

GARANTIR VACINAÇÃO CONTRA O COVID 19 PARA TODA POPULAÇÃO LOGO NO PRIMEIRO ANO DE 
MANDATO

Implantação do Programa de Entrega de Medicamentos Gratuito Domiciliar (moto boy.  via aplicativo). Garantir 
a entrega de medicamentos nas farmácias das unidades de saúde também aos finais de semana.

Construção e implantação do novo Centro de Reabilitação Física.

ZERAR A FILA DA CATARATA e pequenas cirurgias om apoio de PPP.
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SAÚDE

Restruturação e investimento no PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso); 

Implementação de sistemas digitais com integração de FARMACIAS, UBS/Upas, etc, tudo em REDE online. 
Prontuários e controles por sistemas.

Restruturação da central de ambulância juntamente com SAMU, visando facilitar limpeza das ambulâncias e o 
deslocamento, bem como adquirir veículos equipados para situações emergências.

Implantação de novas Unidade de Pronto Atendimento.

Recuperação da estrutura dos equipamentos de saúde (postos) já existentes que atualmente encontram-se 
em mau estado de conservação e com serviços deficitários; 

Promoção de campanhas itinerantes, em todos os bairros, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, 
ginecológicos e urológicos; 

Reduzir o tempo de espera para consultas médicas no hospital da prefeitura, contratando mais profissionais de 
saúde e equipamentos modernos; 

Equipar o hospital como estrutura moderna para realização de exames e de cirurgias.

Valorização do profissional da saúde e redução da carga horaria de trabalho. Cria métodos para que a enfer-
magem tenha caga de 30h semanais.

Atenção domiciliar: Médico/ Enfermagem/ Remédios na Casa.

S.O.S.  SISTEMA ON LINE SAÚDE – TELEMEDICINA

Saúde preventiva: (parceria com esporte e fisioterapia) 4 estúdios de pilates na cidade +4 pontos com piscina 
aquecida para atividades aquáticas (hidroginástica, hidroterapia, natação e outras atividades aquáticas) para 
tratamento e prevenção de doenças.

Exames em até 7 dias uteis e acesso poderá ser inclusive pela  internet.
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SAÚDE

ZOONOSES:  carreta veterinária móvel GRATUÍTO COM VETERINÁRIO (BAIRO /BAIRRO) PARA CASTRAÇÃO, 
VACINAS E ATENDIMENTOS AOS ANIMAIS – EM PARCERIA COM AS ONG’s. Implantar o programa de castra-
ção gratuita de cães e gatos para reduzir a população animal na rua.

Implementação do programa bem estar animal com implementação de uma unidade de atendimento

Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde e parcerias com 3 setor na busca de uma cidade com 100% 
de saúde.

Manutenção da realização de parcerias com o governo estadual e Federal para trazer recursos para Hortolân-
dia.

Expansão do atendimento e criação de um novo Centro Odontológico Municipal.

Compromisso com a formulação de programas de medicina preventiva, realizando atendimentos odontológi-
cos nos bairros, conscientizando a população para a prevenção de doenças como a diabetes, a obesidade 
infantil, a hipertensão, busca ativa entre outras.

Manutenção e modernização das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Integração informatizada de toda Rede de Saúde (único banco de dados)

Transparência nas esperas de cirurgias e exames em canais da prefeitura. (Portal da transparência da saúde) 

Criação de Centros para internação de dependentes químicos e de saúde mental, com parcerias no 3 setor.
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SERVIDORES

Vale / Criação do ticket refeição chegando em 1 salário mínimo.

Garantir o Plano de Cargos e Carreira; revisar o estatuto dos servidores com a participação dos trabalhadores.

Valorização dos servidores com mais diálogo, respeito, oportunidades e
condições de trabalho. (70 % dos cargos de chefia serão prioridade para os servidores)
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EMPREGO E RENDA

Atrair novas empresas com a aplicação da lei que garante incentivo fiscal aos empreendedores, além de 
simplificar e agilizar a instalação de novos empreendimentos.

Incentivar a participação de micro e pequenas empresas nas licitações da Prefeitura para compra de produtos 
e serviços.

Facilitar o acesso ao crédito para microempresas.

Qualificação profissional dos trabalhadores para que eles ocupem as vagas de emprego geradas na cidade.

Criar leis que toda empresa terceira tenha escritório de RH na cidade.

Retomar o projeto de implantação de uma escola do SENAI em Hortolândia

Apoio à Economia Solidária ( ex; rodeios, feiras e festas da cidade, parques, etc.)
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INFRAESTRUTURA

Asfalto sem custo nos bairros e pedaços de rua que ainda não receberam a obra. (Monte Sinai, estrada do 
Furlan, Boa vista e santa esmeralda (estrada da amizade) Entre Amanda e taquara branca (bromélia)

Retomar a implantação da rede coletora de esgoto até chegar a 100% da cidade.

Descontaminação dos rios e lagoa do jardim Amanda e toda cidade.

Implantar anel viário com a construção de viaduto linha férrea, pontes, rotatórias, marginais, avenidas e duplica-
ção de vias para integrar os bairros e fazer o trânsito fluir sem congestionamento.

Concluir e adequar obra do Corredor Metropolitano e Ponte Estaiada no trajeto entre Campinas e Sumaré

Implantação de ciclovias e bicicletários municipais com monitoramento de câmeras.

Revitalização dos centros comerciais com estacionamentos rotativos e monitoramento por câmera de todas as 
regiões da cidade.

Criação de uma concha acústica no centro e praça para receber festividades de final de ano no centro.

Construção do mercado municipal.

Criação de um ressinto para esportes ( xtreme, autos, motos) e, cultura e lazer embaixo da ponte estaiada, com 
base da guarda municipal e salva vidas.

Adequação com banheiros, bancos, comércio (PPP), segurança ( GM bike e vídeo monitoramento) wifi, pedali-
nhos e playground modernos em todos parques da cidade.

Aumentar a taxa de cobertura da rede de água e coletora de esgoto;

Construção de calçamento nas principais ruas dos bairros periféricos;

Retirada dos postes vermelhos na entrada da cidade, reformar e destinar para parques na cidade.

PONTOS DE ÔNIBUS COM COBERTURA NOS BAIRROS periféricos
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INFRAESTRUTURA

ASFALTO – MANUTENÇÃO PERMANENTE

Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública de led com mais potência nas regiões periféricas, 
trajetos onde tem escolas.

Asfaltamento e recapeamento de ruas e avenidas.

Manutenção das áreas verdes e das praças públicas.

Manutenção da adequação dos espaços públicos às normas de acessibilidade, visando o bem-estar e a 
integração das pessoas com deficiência.

Manutenção periódica da sinalização das vias públicas.

Manutenção ao programa de revitalização das Praças e espaços públicos.



DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Estacionamento público no centro comercial (revitalização) com tempo determinados e rotativos.

Cronograma de reuniões entre comerciantes e empresários

Reforçar segurança no centro e áreas comerciais (buscando parceria com GM, PM e Mobilidade Urbana 
através de convênios)

Tarifa única nas datas festivas e comemorativas (preço reduzido e na compra no comercio recebe o vale 
bilhete na volta)

Mais incentivo para empreendedores, comerciantes e turismo (fim de ano)

Sorteio de prêmios nas datas comemorativas envolvendo comerciantes, associação comercial e prefeitura.

Parceria com Sebrae (diversos) para área financeira e administrativa (escolas)

Reestruturar a logística de mais transportes públicos entre bairros e área central

Investimento na cidade para atrair empresas e comércios (geração de empregos)

Subsecretária de conscientização 

Fiscalização nos comércios irregulares (ambulantes, redirecionar para um local apropriado e pequenos 
pontos cadastrado no centro ou tipo camelódromo) sugestão revitalizar a Praça Neusa (com estacionamento 
e local para os ambulantes) de fronte aos correios ao lado do cartório eleitoral.

Regularizar sem burocracia as licenças e alvarás (emitindo uma licença provisória mediante fiscalização do 
local)

Decoração natalina nas ruas do centro e áreas comercias do município (para atrair mais públicos da região)

Promover Shows ao vivo (lazer) para incentivar pequenos comerciantes e vendedores ambulantes (creden-
ciados)
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DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
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Criar uma comissão de comerciantes e empresários par discutir assuntos com mais voz com a prefeitura.

Incentivar a população a consumir no próprio comércio local

Regularizar e fiscalizar o volume de som (propagandas dos comércios) para não atrapalhar o comercio ao 
lado

Start up – CIDADE DIGITAL – 3º SETOR

ECONOMIA SOLIDÁRIA – FEIRAS diurnas e noturnas – PALCO, WC; TENDAS COM PADRÃO ÁREA DE 
ALIMENTAÇÃO EM CONJUNTO COM A CULTURA + FEIRA DE ARTESANATO 

PARCEIRIA COM ESTÁGIOS – CIEE – MENOR APRENDIZ

Manutenção do incentivo à prospecção de novas indústrias para o município como forma de estimular a 
geração de empregos e aumentar a arrecadação.

Manutenção do incentivo ao pequeno e ao médio comerciante.

Manutenção ao estímulo à formação de cooperativas, como forma de melhorar a distribuição de renda.

Manutenção ao incentivo à Agricultura, formulando políticas públicas que estimulem as atividades pequenos 
produtores rurais.

Formação de uma incubadora de empresas, de modo a atrair para o município, pequenas e médias empre-
sas no setor de tecnologia.

Manutenção e incentivo à criação de cursos de informática para jovens, adolescentes e adultos se atualiza-
rem com vistas ao mercado de trabalho.  



ESPORTE
E LASER
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Construir piscinas municipais para a prática esportiva e recreação de crianças, jovens, adultos e idosos.

Retomada do projeto Escolinhas Esportivas e de alto rendimento com formação de atletas em todas as 
regiões da cidade.

Cobertura das arquibancadas dos campos municipais.

Troca de grama de todos campos

Novas iluminações em campo e campeonatos noturnos.

Reformular e modernizar a estrutura dos espaços esportivos em toda a cidade.

Implantação do subsídio de transporte para atletas da cidade.

Resgatar o projeto de criação de um clube de futebol profissional, com a participação dos clubes amadores 
da cidade

Apoio às modalidades esportivas que disputam competições internas e também fora da cidade.

Implantar calendário fixo para eventos esportivos.

Levar atividades de recreação aos parques da cidade.

Construção de uma pista de skate embaixo ponte estaiada.

Cia a rota da aventura com segurança (monitoramento câmeras , patrulhas e botão o pânico) para praticantes 
do montain bike e ciclismo / sent taquara branca.

Valorizar o trabalho de base, dando maior autonomia aos professores na distribuição do bolsa atleta aos 
alunos e atletas que mais necessitam

Lazer: utilizar e otimizar todos os espaços e prol do lazer de diversas formas, inserindo a comunidade no 
processo de participação de atividades esportivas simplesmente como lazer;



ESPORTE
E LASER

Retomada das “ruas de lazer”

Lazer para pais e filhos – parques com manutenção constante onde os pais possam brincar juntamente nos 
brinquedos com seus filhos; 

Construção e liberação de campos societ para uso da comunidade 

Subvenção para times com estatuto e OSCIP. 

Manutenção e pleno incentivo ao esporte amador, principalmente o futebol amador.

Manutenção e incentivo à criação de escolas esportivas e parcerias com 3 setor.

Realização de competições e premiações esportivas para o município.

Aparelhamento e iluminação do Estádio Municipal

Construção de um complexo esportivo municipal moderno e eficiente.

Manutenção e incentivo as Academias da 3ª idade.

Manutenção e incentivo dos programas esportivos que visam a inclusão social de atletas de Hortolândia. 

Criação de centro para alto rendimento no xadrez e tênis de mesa. 

Equipa academia do cento de lutas com equipamentos de ponta.

Promover maior evento Municipal de lutas (todas modalidades) da RMC em Hortolândia/ 7 dias de evento. 
(PPP)
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CULTURA
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Transformar a Cultura numa ferramenta de fomento à economia, gerando emprego e renda.

Implantação do Núcleo Cultural Digital com web TV, Rádio Web e programa youtuber mirim.

Criação e implantação da Casa da Cultura, um espaço destinado aos artistas para produção cultural e 
realização de pequenos eventos.

Respeitar o Plano Municipal de Cultura elaborado com a participação da comunidade e dos artistas locais.

Ampliação da Escola de Música no jd rosolem e mais vagas para toda população.

Programa meu primeiro instrumento musical, gratuito para toda população que concluir curso de música. 

Subvenção e criação do Centro Histórico de Hortolândia para fomentar o turismo cultural através do 3 setor. 
ESTAÇÃO CULTURA/PRÓ MEMÓRIA DE HORTOLÂNDIA

Retomada da criação de Pontos de Cultura por meio de parcerias com entidades sociais e formação da Rede 
Municipal de Pontos de Cultura.

Levar atividades de Cultura para os espaços culturais existentes com manutenção ao incentivo à cultura 
popular (regional, folclóricas e religiosas).

Levar oficinas de formação cultural para as escolas da rede municipal de ensino.

Investimento em cursos de artes semiprofissionalizantes.

Construção do prédio próprio da Biblioteca central com sala de acesso à Internet e espaço para cursos de 
formação digital.

Ampliação, modernização e adequação de espaços públicos de Cultura.

CRIAÇÃO DE UM RECINTO E   UMA MARCA DA CIDADE – FESTA TEMÁTICA – “PÃO DE QUEIJO, MANDIO-
CA, MILHO...” – (eventos MOTOR; Kart Cross, Carlos Cunha, Demolicar, Asfalto quente, rua do grau, xtreme, 
pista sk8, Feiras e convenções, Feiras da Indústria e Comércio)



CULTURA
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Criação do TEATRO municipal

Ciar BANDA MUNICIPAL com GM – BANDA MARCIAL – FANFARRAS com jovens e escola de música.

Criação de cento de tradições nordestina e gaúcha. (3 setore) 

Manutenção e criação de novos espaços de leitura.

Manutenção ao incentivo à divulgação do trabalho dos nossos artistas.

Revitalização do centro, de modo a manter viva a história e a memória de Hortolândia.

Retomada do carnaval no calendário de cultura.

Semana shows gospel e bandas cristas

Semana da diversidade 

1 Encontro de Folia de Reis e Encontro de Catira

  



HABITAÇÃO
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Garantir o direito de moradia para famílias já cadastradas em projetos sociais como minha casa mina vida.

Garantir o direito de moradia às pessoas que precisam ser removidas de áreas de risco, com respeito à 
história de cada família.

Intensificar as ações junto ao governo federal e estadual visando programa minha casa minha vida. 

Regularização Fundiária de imóveis para as famílias obterem escritura. CDHU. 

Incentivo para facilitar as escrituras de imóveis pendentes em toda cidade. (facilitar a regularização tributos 
municipais, itbi com menor alíquota e parcelado.

LISTAGEM PÚBLICA PERMANENTE DOS CADASTRADOS PARA PLANO HABITACIONAL POR ORDEM e 
transparência via portal da prefeitura.

Entrega dos Apartamentos pendentes do Programa “Minha Casa Minha Vida” e incentivo a construção de 
novas casas populares, também em parceria com Governo Federal através do Programa Minha Casa Minha 
Vida. 

Manutenção e estímulo à plena urbanização dos nossos bairros.

Ampliar o Programa de Bolsa Aluguel para atender famílias de baixa renda priorizando as que têm idosos, 
crianças e pessoas com deficiência.

Atuação do Poder Público nos condomínios já instalados para garantir segurança e bem-estar das famílias.



MEIO AMBIENTE
E SANEAMENTO
BÁSICO

Criação do ECOPONTO+ 

Limpar a cidade e garantir o programa de manutenção da limpeza urbana

Plantio de 100 mil árvores em calçadas, áreas de preservação e proteção ambiental.

Ampliar programas de Educação Ambiental e promover participação da comunidade na proteção à natureza

Retomar o projeto de implantação de tecnologia para tratamento e reaproveitamento do lixo urbano, com 
geração de emprego e renda.

Implantar em toda cidade a coleta seletiva de lixo porta a porta com geração de renda.

Criação de novos 11 PEVS

Retomada do caminhão cata treco. (disk cata treco)

Inventário Ambiental 

IPTU verde

Credito para Energia renovável

Coleta de água de chuva e reuso de água

Destinação dos resíduos sólidos

Compromisso com o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente.

Manutenção e incentivo à arborização urbana.

Manutenção e estímulo à Cooperativa de Reciclagem.

Compromisso com o tratamento da água e do esgoto e preservação das matas ciliares.
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MEIO AMBIENTE
E SANEAMENTO
BÁSICO

Manutenção do compromisso com o tratamento adequado do lixo, de forma a preservar o meio ambiente.

Manutenção e Criação de projetos de educação ambiental.

Manutenção do Programa para solução definitiva dos problemas das Enchentes.

MANUTENÇÃO DA CIDADE

REDE DE ESGOTO – COLETA E TRATAMENTO DOS BAIRROS QUE NÃO DISPÕE
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SEGURANÇA 
PÚBLICA

Reforçar a Guarda Municipal mais perto da população por meio da retomada do Programa Guarda Comunitá-
ria.

Trocar toda a iluminação de vapor de sódio para tecnologia LED que polui menos e aumenta a sensação de 
segurança.

Retomar as ações integradas de prevenção à violência com o envolvimento de todas as áreas do governo. 

Expansão das câmeras de videomonitoramento e OCR.

Ampliar a presença da Guarda Municipal no entorno das escolas.

Instalação de guaritas da Guarda Municipal em todas as regiões da cidade e parques.

Articulação com o Estado para aumentar o número de policiais militares para atender a cidade juntamente 
com parceria de atividade delegada e prolabore para policiais militares e bombeiros

Articulação com o Estado para a implantação de Delegacia da Mulher ou departamento.

Contratação e/ou aquisição novos veículos e equipamentos para guarda municipal.

Valorização da equipe da gm, inclusive manter a segurança desses servidores;

Câmeras:  vigilância cooperada com a comunidade

Intercâmbio com as cidades vizinhas;

Parceria com a vigilância solidária – PM / CONSEG

Nal (núcleo de ação local) – contato PM, GM e Conseg.
Canil da GM

GM com moto – ROMU
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SEGURANÇA 
PÚBLICA

Segurança com patinete/ bike no centro e parques.

Contratação por concurso público novos guardas municipais.
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GESTÃO PÚBLICA 
E PLANEJAMENTO 
URBANO

Redução da máquina administrativa da cidade com maior eficiência, aproveitando os servidores concursados 
para ocuparem 70% dos cargos comissionados; 

Redução de gastos públicos com alugueis e prestadores de serviço;

Redução do número de secretarias;

Construção de prédios próprios.

Administração – revisão de todos os contratos; 

Reforma administrativa (fim dos secretários adjuntos) (serão substituídos por médicos adjuntos)

Iptu progressivo/ regressivo- temporariamente isenta (empresas e residências amigas do meio ambiente – 
amigas da escola – amigas...... Comprovadamente com NF da cidade/ doações.... Etc

Reforma administrativa urgente (aproveitar o máximo de servidores que tenham capacidade e aceitem 
participar de um programa continuado de treinamento em gestão para assumirem os cargos de chefia);

Ser o facilitador para que todos os servidores tenham acesso a treinamentos e consequentemente evoluam 
na carreira; (respeitada)

Integração dos servidores

Acolhimento no retorno de afastamentos

Deficientes; atenção especial – % dos cargos comissionados na prefeitura , serão destinados a portadores 
de deficiência pcd

AUDITORIAS externas  – COM “complice” – 

Sistema integrado de gestação ‘’governança’’ perseguindo metas e resultados.

Indicadores de eficiência por pasta.
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GESTÃO PÚBLICA 
E PLANEJAMENTO 
URBANO

Métricas claras por pastas e departamentos

100% acesso à informação TRANSPARTÊNCIA

FACILITADOR PARA POPULAÇÃO – DIRETO COM GOVERNO 

Estruturas sem salas secretas, vidros e transparência até na sala do prefeito e secretários. 

Manutenção da modernização e aperfeiçoamento dos órgãos governamentais.

Manutenção ao incentivo à total informatização dos serviços públicos.

Implantação e manutenção dos canais de atendimento às demandas da população, com o número 156.

Manutenção da transparência nos gastos e procedimentos da administração.

Estímulo à criação de parcerias público-privadas para determinadas áreas, como forma de diminuir gastos e 
aumentar a eficiência da máquina administrativa.

Descentralização da gestão.

Criação de órgãos de participação popular nas decisões do governo.

Manutenção respeito à atuação da Câmara Municipal de Vereadores.

Estreitamento das relações institucionais com os governos estadual e federal.

Manutenção do compromisso com integração de Hortolândia à Região Metropolitana de Campinas

Acessibilidade e inclusão social a todos os departamentos públicos com intérpretes de libras.
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PARTICIPAÇÃO
SOCIAL
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Construção democrática com toda a sociedade: Legislativo, Judiciário, com Estado, Federação, partidos 
políticos (pacto social), meios de comunicação, igrejas, movimentos sociais para retomar o crescimento 
econômico e social de Hortolândia.

Articular as diversas políticas setoriais para promover ações afirmativas para mulheres, negros, idosos, jovens 
e portadores de necessidades especiais.

Ampliação e criação de conselhos representativos com o objetivo de aumentar a participação popular no 
governo.

Desenvolver ações que despertem o sentimento de pertencimento na população. “Se a cidade é nossa, 
juntos Podemos, cuidar dela”. 



INCLUSÃO 
SOCIAL

Programa de concessão de bolsa de estudos em universidades particulares da cidade para alunos de baixa 
renda.

Implantação do cursinho pré-vestibular gratuito para estudantes de baixa renda.

Desenvolver programas de qualificação profissional com foco na juventude alinhados às necessidades 
mercado de trabalho.

Ampliação dos programas de qualificação profissional para as mulheres.

Ampliação do Programa Banco de Alimentos, que distribui alimentos para a população de baixa renda.

Ampliação dos programas de geração de renda.

Expansão da rede de serviços assistenciais para crianças, adolescentes, idosos e pessoa com deficiência.

Incentivo a criação de 3 setor e apoio jurídico e contábil para criação de novas entidades, associações, 
institutos, etc

VILA DA MELHOR IDADE referência ao idoso.

RESTAURANTE sustável e responsável tarifa mínima;

AUTONOMIA PARA OS CRAS; CRAS QUE FACILITE PARA OS USUÁRIOS 

SERVIÇO FUNERÁRIO GRÁTIS PARA OS USUÁRIOS INTEGRADOS

C.R.A.S. 24  – PLANTÃO 24 HORAS

CASAMENTO COLETIVO ANUAL;

Reforço no subsidio as entidades com OSCIP.

Manutenção e fortalecimento do Fundo Social de Solidariedade do município.
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INCLUSÃO 
SOCIAL

Manutenção e incentivo à realização de campanhas de caráter social como a “Campanha do Agasalho”, 
“Arrecadação de Alimentos”, entre outras.

Manutenção do programa encaminhamento de dependentes químicos a clínicas de reabilitação.

Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.
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ORGANOGRAMA

PREFEITO
MUNICIPAL
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CONTROLADOR E
ASSESSORIA
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SECRETARIA DE
SEGURANÇA

PÚBLICA
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SECRETARIA DE
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SECRETARIA DE
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SECRETARIA
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SOCIAL
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