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INTRODUÇÃO 

 
O Brasil vive um momento político e econômico muito difícil, mas não podemos responsabilizar a crise do 
país por alguns problemas que a população vem enfrentando em Hortolândia há alguns anos. 
 
Apesar do acúmulo de títulos, de sermos uma das melhores cidades do país, conforme apontado pelo 
índice da Urban Sytems, e termos uma cidade bonita em alguns pontos, não podemos fechar os olhos para 
os problemas enfrentados, principalmente, pela população mais carente. Os pontos mais críticos a serem 
destacados são: a péssima qualidade do transporte público, as deficiências na área da saúde e o alto custo 
de vida em nossa cidade. 
 
Nosso plano administrativo para a cidade busca um governo popular, do povo para o povo, onde a 
prioridade dos investimentos será primeiro para dar condições e melhorar a qualidade de vida dos que mais 
precisam, investindo nas famílias e nas necessidades do cidadão em sua totalidade. 
 
O plano de governo a ser apresentado agora é parte de um amplo programa chamado CIS&CIS 
(cidadãos inteligentes saudáveis em uma  cidade inteligente saudável). 
 
Com esse espírito de democracia e responsabilidade é que nos colocamos com ousadia, coerência, 
seriedade e experiência para governarmos, junto com o povo, em busca da fraternidade e prosperidade 
para todos, criando condições imediatas para que os que aqui vivem  permaneçam em nossa cidade e 
deixem de procurar refúgio em municípios vizinhos. 
 

Criaremos um grupo de trabalho para fazer a revisão de todos os contratos firmados pela Prefeitura que 
estejam em vigor, onde buscaremos reduzir os custos de contratação da PMH, com isso sobrarão recursos 
para se investir fortemente na SAÚDE, EDUCAÇÃO e SEGURANÇA. 

 
Por isso apresentamos nosso “PLANO ADMINISTRATIVO PARA A CIDADE”, de forma simples e objetiva, 
que venha atender as necessidades da nossa população. Deixamos claro, porém, que é apenas uma base 
de como pretendemos investir os recursos disponíveis em benefício de toda a cidade. Estaremos sempre 
abertos para receber as boas idéias e propostas viáveis sugestionadas pelos cidadãos. 
 
Estamos preparados para realizar uma administração responsável e eficaz e sermos fiéis ao nosso 
compromisso que é O FUTURO EM SUAS MÃOS. 
 
 
SAÚDE PÚBLICA 

 
Princípios : 
 
O gestor municipal enfrentará um grande desafio para disponibilizar um serviço de saúde adequado às 
necessidades da população; 
 
Criaremos o DIAG72(diagnóstico em setenta e duas horas),para os casos de urgência e emergência, 
garantindo que o paciente saiba exatamente o que ele tem em três dias, para evitar agravamento da doença 
e promover a antecipação da cura; 
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Diminuir as filas de espera no pronto socorro e principalmente diminuir o tempo de espera para consultas 
com especialistas e exames que atualmente passam de 6 meses, vai ser prioridade no nosso governo; 
 
Iremos oferecer um serviço de qualidade com tratamento humano e respeitoso; 
 
Buscar parceria com os governos estadual e federal para ampliar os leitos de internação do Município; 
 

Otimizar os atendimentos das UBSs com tecnologia em banco de dados integrados entre todas as unidades; 

 

Manter uma Farmácia para atendimento ao público (SUS), com funcionamento 24 horas; 
Ampliaremos as subvenções para as casa(s) de recuperação de dependentes químicos já existentes, para 
atender nossos munícipes que são dependentes; 
 
Construção de um  CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL, onde teremos atendimentos 
especializados de fisioterapia, fonoaudiologia, hidroginásticas, bem como todas as especialidades; 
 
Criaremos um VALE CORRIDA DE TRANSPORTES para atender as pessoas carentes que forem atendidas 
nas UPAs das 23h às 6h da manhã, que comprovarem não ter condições financeiras de retornar para casa, 
após o atendimento. 
 
DA SAÚDE ANIMAL 
 
Na questão das causas animais não poderia ser diferente a preocupação do gestor, tendo em vista os animais 
hoje em dia fazem parte de uma grande parte das famílias, tornando-se de certa forma “um ente querido”. 
 
Castração gratuita para cães e gatos de rua e àqueles que pertencem à pessoas de baixa renda; 
 
Readequação emergencial do DPBEA (Centro de Controle de Zoonoses) de Hortolândia, com ampliação do 
espaço de confinamento e promoção de feiras de adoção e divulgação de adoções responsáveis, a fim 
diminuir a superlotação de animais no local; 
 
Pacote de leis contra maus tratos aos animais, a fim de endurecer as punições a quem maltrata ou cria com 
irresponsabilidade. Medida essa válida para todas as espécies de animais. 
 
Promoção de educação ambiental nas escolas municipais, a fim de coibir maus tratos animais e agressão à 
natureza e ao meio ambiente; 
 
Buscar parcerias público-privadas a fim de fornecermos microchipagem para animais pertencentes à pessoas 
de baixa renda, para facilitar a localização do mesmo caso se perca; 
 
Criar uma linha municipal de denúncia contra maus tratos aos animais, dando maior autonomia à GUARDA 
MUNICIPAL para prevenir e solucionar os casos; 
 
Melhorar as condições para atuação da GUARDA MUNICIPAL AMBIENTAL em caso de resgate de animais 
silvestres e reestruturar o SAMU ANIMAL para haver resgates de animais com maior rapidez e eficácia; 
 
Fiscalizar as contas públicas do município, principalmente as aquisições de equipamentos, insumos, bens e 
serviços do DPBEA, a fim de evitar superfaturamento nas compras; 
 
Reduzir acima de 50% o índice de animais abandonados nas ruas, tratando a questão como problema de 
saúde pública. 
 
 
EDUCAÇÃO 
 
 
Princípios: 

 
A escola não deve ser apenas um lugar onde a criança passará uma parte de sua vida. 
 
A escola deve formar cidadãos conscientes e responsáveis. Para isso o ensino deve ser de qualidade e os 
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servidores públicos da educação devem estar em constante atualização profissional. 
 
O aluno deve receber o preparo pedagógico e psicológico que contribuirá para formação de um adulto 
participativo na construção de uma sociedade justa e fraterna. 
 
Educação, esporte ,cultura e cidadania devem caminhar lado a lado para conseguirmos esse objetivo. 
 
Ampliar o número de vagas em creches; 
 
Ampliar os  cursos preparatórios gratuitos para o vestibular e Enem; 
 

Criar as OLIMPÍADAS MUNICIPAL DE CONHECIMENTOS; 

 
 

HABITAÇÃO 
 
Princípios: 
 
Um dos grandes problemas a ser minimizado em nossa cidade é a questão habitacional. Existem muitas 
famílias cadastradas na Secretaria da Habitação à espera de uma moradia. Os programas desenvolvidos 
em parceria com o Governo Federal muitas vezes trazem regras que dificultam a obtenção da casa própria 
para muitas das famílias que estão na fila de espera. Entrada alta e a burocracia na aprovação de crédito 
junto à Caixa Econômica Federal são fatores que determinam essas dificuldades. Por isso é preciso adotar 
políticas habitacionais desenvolvendo projetos que estejam ao alcance econômico dessas famílias. Só 
assim elas conseguirão realizar o que é mais do que um sonho, é uma necessidade. 
 
Implantar sistema na Secretaria da Habitação para que a atualização cadastral das pessoas que estão na 
fila de espera por uma moradia seja feita pela internet, sem a necessidade de ter que se deslocar até a 
Prefeitura; 
 
Dar total transparência aos processos de contemplação nos programas habitacionais; 
Criar em parceria com a Secretaria de Obras o programa de coleta seletiva de sobras de materiais de 
construção para posterior doação às famílias carentes; 
 
Criaremos uma força tarefa entre a Prefeitura de Hortolândia e os Órgãos competentes e a Iniciativa 
Privada para buscarmos soluções técnicas para licenciar e/ou regularizar os empreendimentos imobiliários 
e os loteamentos que estejam embargados ou em situações irregulares no nosso Município, dentro de 
soluções legais e possíveis. 
 
 

 
SEGURANÇA PÚBLICA 
 
Princípios: 
 
Aumentar o efetivo da Guarda Civil, dar melhores condições de trabalho, valorizar os guardas , implantando 
câmeras de monitoramento; 
 

Ampliar patrulhamento permanente no entorno das escolas; 

Buscar junto à Secretaria Estadual de Segurança à implantação de um Batalhão da Polícia Militar na 
cidade; 
 
Buscaremos dotar nossa Guarda Municipal dos meios mais modernos de Gestão e Operação de Guardas 
Municipais no Brasil. 
 
Melhoraremos a estrutura do prédio da Guarda Municipal. 
 
Criaremos um sistema integrado de atendimento e comunicação entre a Guarda Municipal, o SAMU, o 
Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil para facilitar o atendimento ao cidadão. 
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Colocaremos em funcionamento o vídeo monitoramento da cidade, com a instalação de novos pontos de 
monitoramento nos bairros e distritos, promovendo segurança para todos e inibindo os meliantes de 
cometerem crimes. 
 
Ampliaremos o grupo escolar na Guarda Municipal para atender as demandas das escolas. 
 

Buscaremos formas para adequar o repasse da Guarda Municipal; 

 
Ampliaremos a tecnologia de monitotamento; 
 
Ampliaremos os projetos: BEM ME QUER E PAZ SE QUER e OUTROS, RELACIONADOS AO TRÂNSITO , 
DEFESA CIVIL AMBIENTAL , integrados ao programa CIS&CIS; 
 
Ampliaremos o efetivo da ROMU(RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL). 
 
ESPORTES 

 
Princípios: 
 
Investir no esporte significa investir na saúde, combater a violência, promover a inclusão social e melhorar 
a qualidade de vida das pessoas. 
 
Mas é necessário que o gestor público identifique e separe os que praticam esportes por opção de lazer e 
aqueles que praticam o esporte de competição representando nossa cidade. Dessa maneira é possível 
elaborar programas que contemplem os dois seguimentos. 
 
Buscar na iniciativa privada recursos através de patrocínios para suprir as necessidades das equipes e 
atletas que praticam esportes de competição defendendo nossa cidade; 
Garantir que todas as equipes de futebol e futsal que participam dos campeonatos promovidos na cidade 
pelas ligas legalmente constituídas recebam gratuitamente os materiais necessários para sua prática como 
jogos de camisa, bolas, bolsa de massagem, remédios e tenham isenção em todas as despesas como 
inscrição, fichas protocolos e taxas de arbitragem. 
 

Aumentar o número de academias ao ar livre e disponibilizar estagiários de educação física para orientarem 
os usuários na prática dos exercícios. 

 
Promover em conjunto com a Secretaria de Educação os Jogos Olímpicos Estudantis, com atividades aos 
finais de semana nas escolas promovendo a integração entre pais, alunos, professores e a comunidade. 
 

Potencializar os programas já desenvolvidos pela Secretaria de Esportes. 

 

Construção de Centros de Lazer, com campo de futebol, quadra poliesportiva, piscina adulto, infantil e 
vestiários, entre outros. 
 
Ampliaremos as áreas de lazer na volta dos lagos em toda cidade de HORTOLÂNDIA. 
 
Construiremos ou ampliaremos as PISTAS DE CAMINHADA E INTEGRAR A CIDADE COM CICLOVIAS 
com a devida fiscalização por câmeras .Estas pistas de caminhadas e ciclovias também serão implantadas 
em acessos às vias principais. 
 

 
CULTURA 
 

 
Princípios: 

 
É dever do Poder Público facilitar o acesso da população às atividades culturais de forma constante, 
incorporando essas ações ao cotidiano do cidadão, além de valorizar os produtores culturais e artistas 
locais incentivando a apresentação dos seus trabalhos. 
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Fortalecer e incentivar a participação da comunidade nas atividades culturais. 
 
Usar as escolas nos bairros como Centro de Cultura; Manter os eventos 
culturais já tradicionais na cidade; 
 
Realizar festivais musicais e de dança nos bairros com artistas locais e com o máximo de participação 
popular; 
 
Incluir e aplicar atividades culturais permanentes na rede municipal de ensino; 
 
Usar a cultura como instrumento de desenvolvimento social e exercício da cidadania com surgimento e 
formação de novos artistas de diferentes seguimentos; 
 
Criar o projeto itinerante cultura na praça: um espaço para apresentação de todos os diferentes tipos de 
artes e artistas aos finais de semana, levando esse projeto para todos os bairros; 
 
Resgataremos as feiras e gincanas escolares como incentivo para desenvolvimento acadêmico e 
integração de toda a rede de ensino de Hortolândia e a comunidade; 
 
Resgataremos no calendário oficial de hortolândia; 
 

Resgataremos o Festival de Culinária e Artesanato de Hortolândia, bem como FESTA DA 
MANDIOCA,FESTA DO MILHO, dentre outros eventos que se perderam no Calendário Oficial da nossa 
Cidade; 

 

Criaremos o CENTRO COMERCIAL DO ARTESANATO DE HORTOLÂNDIA. É sabido que vários(as) 

artesãos(ãs) de nossa cidade acabam enfrentando altos custos de aluguéis, luz, dentre outros, para manterem 

seus ateliers e pequenas lojas. Neste sentido a Prefeitura dará incentivos fiscais para que tenhamos este 

centro para agregar valores culturais e reduzir os custos operacionais e comerciais individuais de cada 

artesão(ã) e/ou artista plástico; 

Construiremos um local para grandes eventos, a fim de proporcionar geração de emprego e renda em 
HORTOLÂNDIA e, principalmente entretenimento e diversão para todos, através da PPP - Parceria Público 
Privada; 
 
 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 

 
Princípios: 
 
O desenvolvimento sócio econômico deve ser fomentado permanentemente com o propósito de promover 
o equilíbrio social e conseqüentemente a melhoria na qualidade de vida das pessoas. 
 
É de fundamental importância a aproximação do poder público junto às empresas privadas, independente 
do seu porte, para verificar quais suas necessidades para a sua implantação, manutenção e crescimento 
sólido dentro do município. Com isso geramos emprego, renda e melhoramos a promoção da igualdade 
nas condições de vida das pessoas. 
 
Ampliaremos o programa de incentivos fiscais a fim de tornar a cidade mais atrativa para a instalação de 
novas empresas. 
 
Viabilizar a instalação do Z.A.T (Zona de Alta Tecnologia) destinada às empresas deste segmento; 
 
Apoiar a criação de incubadora de empresas para permitir que novas iniciativas empreendedoras tenham 
apoio técnico e administrativo para iniciar suas atividades com mais segurança podendo ser realizados 
parcerias como, por exemplo, com o SEBRAE; 
 
Promover um grande evento anual das indústrias, comércios e serviços; 
 
Incentivar as empresas da cidade a participar nas compras de produtos e serviços licitados  pela Prefeitura; 
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Formação de mão de obra qualificada para atender às necessidades das empresas instaladas na cidade, 
através da IF, ETEC, ou escolas conveniadas; 
 
Buscaremos ampliar os CONVÊNIOS DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, entre a Prefeitura de Hortolândia e 
instituições de ensino da cidade, como IFH, ETEC,dentre outras; 
 
Ampliaremos o programa municipal de remoção de entulhos, para atender a uma grande demanda da 
população Hortolandense; 
 
Aperfeiçoamento e ampliação da usina de beneficiamento de entulhos, onde operacionalizaremos formas 
para buscar os restos de obras nas casas, bem como nas empresas sediadas em Hortolândia, reduzindo 
assim o custo de vida em nossa cidade; 
 

Criaremos o BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO CIVIL, para que as sobras reaproveitáveis das obras, sejam 
recolhidas e doadas ou revendidas para pessoas carentes, a preços populares, sendo a receita revertida 
ao Fundo Social;  

Ampliaremos o programa municipal de empreendedorismo popular para tirarmos empresas da 
informalidade. No nosso governo, daremos aos(às) cidadãos(ãs) este mecanismo de incentivo à 
legalização das atividades comerciais, que ampliarão as linhas de crédito dentre outros benefícios fiscais e 
comerciais; 

 
Criaremos um programa municipal de eficiência energética para os prédios e espaços públicos, visando 
reduzir o custo de energia do Município; 
 
Criação do PROGRAMA ADVOGADO DO POVO, para atendimento da população de baixa renda de 
Hortolândia; 
 
Criaremos um PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA para os imóveis irregulares , tendo como 
meta que, no período de 2021 a 2024, os imóveis de HORTOLÂNDIA tenham sua escritura pública 
regularizada junto ao cartório de registro de imóveis , possibilitando aos hortolandenses o acesso a linhas de 
crédito dentre outros benefícios que os títulos de propriedade de imóveis possibilitam; 
 
Implantaremos um aplicativo denominado impostômetro de HORTOLÂNDIA, com informações detalhadas 
de cada REGIÃO da arrecadação e gastos de todo o município de HORTOLÂNDIA; 
 
Criaremos um DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, que passará a fazer parte 
da Secretaria de Planejamento Prefeitura de Hortolândia. buscaremos permanentemente todos os 
convênios de repasse, junto ao governo estadual e ao governo federal, para trazer recursos e melhorias 
para nossa cidade; 
 
Implantaremos o projeto do primeiro emprego municipal para jovens, através de incentivos fiscais para 
empresas sediadas em Hortolândia, criando o PROGRAMA JOVENS DE HORTOLÂNDIA; 
 
Ampliaremos e criaremos cursos gratuitos permanentemente para qualificação da mão de obra em parceria 
com a Associação Comercial de Hortolândia, com a ASSIMEI, SINDMEI,entre outros, com o Governo 
Estadual e Federal, com a iniciativa privada, bem como todas as instituições sejam públicas e/ou privadas 
que queiram dar as mãos à Prefeitura de Hortolândia na busca permanente da excelência no atendimento 
ao público, ainda também para que os hortolandenses venham a ocupar os postos de trabalhos que 
existam ou venham existir na nossa cidade e na Região dos RMC; 
 
Criaremos e ampliaremos os programas já existentes através de cooperativas e associações de geração de 
emprego e renda na cidade, apoiando a vocação de cada comunidade nas áreas do 
artesanato,gastronomia, economia familiar, com o fomentando o pequeno empreendedor,com implantação 
das feiras em cada região da cidade; 
 
Ampliaremos o programa municipal de incentivo à implantação de novas empresas e indústrias no 
Município de Hortolândia, com apoios logísticos e benefícios legais com a finalidade de gerar emprego e 
renda no nosso Município; 
 
Implantaremos um programa de internet gratuita para toda Hortolândia. 
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TRANSPORTE PÚBLICO/ TRÂNSITO 
 
Princípios: 

 
Vamos implantar um sistema inteligente de engenharia de tráfego para o desenvolvimento do trânsito, da 
mobilidade urbana e do transporte público. 
 
Criaremos projetos para humanização do trânsito com objetivo de diminuir os números de acidentes fatais 
e implantaremos programas educativos permanentes com abordagens educativas para as crianças, jovens 
e adultos com o objetivo de resgatar valores de respeito e solidariedade no trânsito e reduzir o número de 
acidentes. Mobilidade urbana, trânsito, e transporte público de qualidade para todos é o nosso 
compromisso. 
 
Realizar palestras, atividades lúdicas e campanhas visando a mudança comportamental e redução de 
acidentes com mortos e feridos em vias públicas; 
 
Incentivar o uso de transporte não motorizado por meio de ciclovia e ciclo faixas seguras e de bicicletários 
próximo aos terminais de transporte público; 
 
Faremos estudos técnicos para construir um viaduto ao lado do viaduto 17 de Abril, buscando desafogar e 
aliviar o trânsito de nossa cidade que está se tornando caótico. No mesmo sentido, uma vez alcançado 
este projeto, trazendo mais segurança para os pedestres e motoristas; 
 
Faremos um projeto de reurbanização e duplicação da avenida Santana do centro ao terminal, visando 
melhorias no trânsito; 
 
Colocaremos em prática os projetos de acessibilidade já desenvolvidos em Hortolândia, se necessário for 
novos projetos serão desenvolvidos e executados buscando cumprir toda legislação atinente à 
acessibilidade; 
 
 

 
MEIO AMBIENTE 
 

Princípios: 

 

Para ser uma cidade sustentável,Hortolândia  precisa ser ambientalmente correta na gestão dos recursos 
hídricos, arborização urbana, gerenciamento dos resíduos sólidos, saneamento ambiental e na construção 
de espaços ambientais de lazer. 
 
Precisamos avançar na reciclagem de todos os tipos de materiais e resíduos, no uso de energia limpa, 
educação ambiental e regras de proteção ambiental e ampliar a fiscalização. 
 
Com o meio ambiente degradado o ser humano reduz o seu tempo e sua qualidade de vida e a economia 
não se desenvolve satisfatoriamente. É por essa razão que a qualidade de vida aliada ao respeito ao meio 
ambiente será uma das prioridades de nosso governo. 
 
Desenvolver ações incentivando a arborização urbana por meio de projetos como o DISQUE ÁRVORE; 
 
Construir parques ambientais, promovendo a cultura da preservação e contemplação dos recursos 
naturais, aliando a prática de esportes, cultura e lazer; 
 
Ampliar os mecanismos de controle da poluição;  
 
RECICLAR TODO LIXO PRODUZIDO NAS UNIDADES PÚBLICAS; 
 
Melhorar o sistema de destinação final de resíduos sólidos; Recuperar e proteger minas e nascentes; 

Criar o selo verde para empresas que estiverem dentro das normas ambientais e que adotarem praças ou 
jardins para sua manutenção e conservação; 
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Estudaremos a possibilidade de implantar um cemitério público municipal. 
 
INCLUSÃO SOCIAL 
 

Princípios: 

 

A desigualdade social deve ser combatida todos os dias em todas as ações e politicas publicas e sociais. 

 

O assistencialismo alimenticio ou de miseros valores financeiros às pessoas em situações de vulnerabilidade 

social ajuda de imediato, mas não recupera a auto estima das pessoas assistidas. 

 

Por isso, a assistência deve ser prestada à familia do assistido e aplicada com planejamento integrado com 

outras ações governamentais e de entidades de assistencia, visando recolocar o assistido à vida social 

exercida com dignidade. 

 

Equipar o serviço social para reestabelecer a dignidade das pessoas através de ações integradas das 

entidades governamentais e não governamentais. 

 

PROJETO ALIMENTO DA VIDA; suprir às necessidade dos cidadãos em extrema vulnerablidade social; 
 
Criação de albergue - casa de passagem;  
 
 
 
 
 

 
SERVIDOR PÚBLICO 
 

Valorizar o servidor público de carreira criando condições materiais e humanas para o melhor desempenho 
do seu trabalho,  

 

Aperfeiçoar e ampliar a escola de gestão com cursos modernos,  incentivando e motivando o funcionalismo 
público , com consequente melhora na entrega dos serviços e de seu próprio bem estar; 
 

CONSTRUIREMOS UM REFEITÓRIO DIGNO para os servidores do paço Municipal. 

 

PROGRAMAS DE COMBATE À CORRUPÇÃO 
 
Dar visibilidade e acesso ao sistema do Portal da Transparência aos moldes da Controladoria Geral  da 
União, onde qualquer cidadão poderá acompanhar os recursos arrecadados e os gastos realizados no 
âmbito da administração municipal. 
 

O objetivo é que cada cidadão se torne um fiscal do dinheiro público. 

 

Criaremos a CORREGEDORIA MUNICIPAL que terá como uma de suas principais metas a implementação 
do programa CORRUPÇÃO ZERO “0”, com a implantação da ouvidoria municipal para receber denúncias, 
que poderão ser anônimas, sobre desvio de verbas, obras inacabadas, obras mal feitas, bem como, tudo 
aquilo que o cidadão queira denunciar. A CORREGEDORIA MUNICIPAL terá como atribuição, ainda, 
dentre outras, fiscalizar e punir os gestores de contratos que não atingirem suas metas e nos casos 
que venham a perder recursos orçamentários de repasses federais e estaduais de ações públicasnão 
executadas. A Corregedoria terá como outra forte bandeira a formalização do processo que venha a tornar 
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uma empresa inidônea para contratar com a Prefeitura de Hortolândia por inexecução de contrato ou 
entrega de materiais diversos que estejam fora do especificado; 
 
Faremos auditorias de todos os imóveis alugados pela Prefeitura utilizados para abrigar os setores da 
administração municipal, ação esta a ser planejada ainda na comissão de transição, para que no ano de 
2021 algumas Secretarias estejam realocadas nos próprios prédios da Prefeitura. Com as ações deste 
plano de governo, conseguiremos uma economia imediata já nos primeiros meses de mandato. 
 
 
PROPOSTAS REGISTRADAS NA JUSTIÇA ELEITORAL 
 
POR FIM, DAREMOS CONTINUIDADE A TODOS OS PROGRAMAS JÁ EXISTENTES E EM 
FUNCIONAMENTO EM HORTOLÂNDIA, NAS SUAS RESPECTIVAS ÁREAS DE ATUAÇÃO. ESTE 
PLANO DE GOVERNO NÃO DEIXARÁ DE REALIZAR OUTRAS TANTAS AÇÕES POSITIVAS QUE 
VENHAM A SER APRESENTADAS À NOSSA FUTURA GESTÃO, BEM COMO PELOS PROJETOS DE 
INICIATIVA POPULAR, E AINDA, OS PROJETOS DE INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. 

 
QUE FIQUE CLARO QUE NOSSO PROGRAMA DE GOVERNO DEPENDERÁ DA APROVAÇÃO DOS 
FUTUROS VEREADORES E VEREADORAS QUE NOS REPRESENTARÃO NO MANDATO 2021/2024. 
 
POR FIM, ASSUMINOS O COMPROMISSO DE QUE A NOSSA ADMINISTRAÇÃO SERÁ PAUTADA 
PELO PERMANENTE DIÁLOGO COM TODOS(AS). 
 
OBSERVAÇÃO: AO LONGO DA NOSSA CAMINHADA, QUAL SEJA DE 27 DE SETEMBRO ATÉ DIA 
15 DE NOVEMBRO, A PARTIR DE SUGESTÕES, ESTE PLANO DE GOVERNO PODERÁ SER 
ATUALIZADO E AMPLIADO. 
 
Cordialmente, 
 
LOURENÇO DANIEL ZANARDI - Candidato a Prefeito - PROS 90- COLIGAÇÃO: O FUTURO EM SUAS 
MÃOS. 

 
RENATO MARCELO HERDEIRO - Candidato a Vice – Prefeito - PROS 90 – COLIGAÇÃO: O FUTURO 
EM SUAS MÃOS. 


