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O  Programa  de  Governo,  é  baseado  no  planejamento  estratégico  para  suprir  as
demandas advindas da população. É, portanto, pautado na organização financeira, fiscal
e no respeito ao povo de Hortolândia. Indo ao encontro da inovação, sustentabilidade,
desejo  da  mudança,  transparência,  capacidade  de  gestão  pública  afim  de  gerar
empregos, promoção da saúde e do bem-estar integral,  qualidade do ensino em suas
instancias, mobilidade urbana, segurança e nas demais propostas em benefício coletivo
de nosso povo.     

1 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Na  Administração  Púbica  o  foco  principal  é  implantar  um  modelo  de  gestão
transparente,  moderna,  eficiente,  eficaz  e  com a participação  popular.  Pensar  nos
servidores  como  meio  fundamental  para  a  realização  deste  programa,  valorizar  e
reconhecer o empenho de cada um deles. 

1.1 - Modelo de gestão transparente:

 

a) Modernização da gestão pública,  que possibilitará  transparência nas ações de
movimentação financeira, compras e contratos. Com as informações disponíveis
haverá possibilidade de controle eficaz nestas movimentações. Tais informações
estarão disponíveis a todos através da ampliação das informações do portal da
transparência;

b) Auditar  as  contas  públicas  e  contratos  firmados  nos  últimos  anos, verificar
possíveis irregularidades e recuperar recursos que podem ter sido desviados; 



c) Modernizar o nosso sistema tributário, simplificando e gerando assim impactos
positivos no crescimento econômico. Essas mudanças vão gerar novos postos de
trabalho e estes impactos positivos serão sensíveis aos cidadãos Hortolândenses;

d) Implementar uma solução de monitoramento e prestação de contas de todos os
serviços realizados no município, dando assim mais transparência dos gastos dos
recursos públicos.

e) Implementar  um cartão  cidadão,  permitindo  assim  que  toda  a  população  de
Hortolândia,  possa utilizar descontos nos comércios da cidade, e utilizar para
acesso a  todos repartições  publicas,  como matriculas  em escolas,  retirada  de
medicamentos, agendamento de consultas e exames, retirada de cestas básicas,
descontos em eventos públicos, entre outras melhorias.

f) Na  administração  participativa,  as  principais  decisões  serão  norteadas,  pelo
anseio da população. Através de audiências públicas, os diversos seguimentos da
sociedade, terão voz e o cidadão poderá opinar e construir o planejamento em
parceria  com o poder  executivo.  Criar  um Comitê  de  Qualidade  do  Serviço
Público,  com a  participação  de  cidadãos  e  representantes  de  entidades,  para
avaliar e propor melhorias nos serviços municipais.

1.2 - Funcionalismo público:

a) Valorizar funcionalismo público, aperfeiçoando o seu plano de carreiras, cargos,
salários e benefícios.

b) Capacitar,  estimular  e  incentivar  os  servidores,  visando  a  melhoria  no
atendimento  ao  cidadão,  possibilitando  um  atendimento  humanizado,
transparente e eficaz;

c) Realizar  concursos  públicos,  nomeando especialistas  técnicos  para  os  setores
que tiverem a necessidade de conhecimentos específicos;

d) Implantação do cartão alimentação para os servidores públicos.

2 - EDUCAÇÃO



Um ensino de qualidade e em tempo integral é o nosso compromisso. para isso, o nosso
programa de Governo, trata da modernização dos espaços educacionais existentes, bem
como implantação de novas unidades escolares, com o objetivo de zerar a demanda por
vagas e transformar as escolas em fábricas de possibilidades para todos. 

2.1 – Infraestrutura:

a) Construção  de  novas  unidades  de  creches  e  ampliação  de  vagas  nas  escolas
municipais de ensino fundamental, com capacidade para o atendimento em período
integral.

b) Construção de novas salas nas unidades já existentes que comportarem, ampliando a
capacidade de vagas, preparando-as para o ensino integral.

c) Atualização das salas de informáticas e laboratórios, reformas dos teatros escolares e
ampliação das bibliotecas .

d) Reestruturação da implantação de acessibilidade nas escolas da Rede Municipal. (O
Programa “Cidade acessível” irá preparar todos os espaços públicos para receber os
moradores com deficiência ou mobilidade reduzida, onde todos possam utilizar com
autonomia e segurança os equipamentos urbanos, garantindo o acesso igualitário aos
meios de transporte, as edificações, informação e comunicação.)

e) Implantar  aulas  de  Robótica  para  alunos  da  rede  municipal,  com o  objetivo  de
incentivar jovens a pensa de forma criativa, eficiente, lúdica e pratica.

f)
g) Implantar um software de educação em nuvem informatizando toda rede de ensino,

permitindo a integração das informações entre eles o lançamento das notas e faltas
dos  alunos,  além de  acompanhar  a  evasão  escolar  e  possibilitando  que  os  pais
recebam informações online sobre seus filhos “alunos da rede de ensino”.

h)
i) Criar novos projetos junto ao Ministério da Educação, afim de realizar a coberturas

das quadras escolares das unidades da rede municipal de ensino.
j)
k) Realizar  o  cadastramento  de  projetos  no  Ministério  da  Educação,  solicitando  a

renovação de todos os materiais escolares, tais como: Carteiras, Cadeiras, Lousas,
Utensílios de Cozinha, Escritório, Suprimentos Informática, Materiais Esportivos.

l)
m) Melhorar a qualidade dos materiais escolares entregues a cada alunos matriculado

na rede municipal de ensino.



2.2 Universidade para todos 

a) Cursos pré-vestibular gratuito. O acesso à universidade é nossa missão quando
pensamos nos jovens, (o Mais Calouros) é um programa que criará um curso
pré-vestibular  municipal  gratuito,  com ênfase  nas  questões  das  faculdades  e
universidades  públicas  da  nossa  região.  Para  os  aprovados  a  prefeitura
disponibilizará transporte gratuito em horários regulares e uma bolsa de estudos
em dinheiro para ajudar na alimentação, enquanto o aluno estiver na graduação,
em  contrapartida  os  alunos  prestarão  horas  de  estágio  nos  programas  de
atendimento à população.

b) Implantar Faculdade pública  no município em parceria com governos Federal,
Estaduais e Entidades Privadas.

 

2.3 - Funcionalismo:

a) Qualificação dos profissionais do ensino - Investir na formação e na capacitação
permanente dos professores para melhorar a qualidade do ensino;

b) Preparar os docentes para compreender e intervir nas diferentes situações que se
deparam, além de auxiliarem na construção de uma proposta inclusiva, fazendo
com que haja mudanças significativas pautadas nas possibilidades e com uma
visão positiva das pessoas com necessidades especiais

c) Concurso público para profissionais de gestão escolar, professores, professores
especialistas, bibliotecários e educadores infanto-juvenil.

3 – SAÚDE

Ações de promoção à saúde são nossas prioridades, o Programa de Governo vai tratar
de saúde coletiva de forma individualizada, onde o paciente não é somente um número,
é uma pessoa especial, este atendimento será ofertado a todos, sem qualquer distinção. 



 

3.1 Infraestrutura

a) Construção de um novo hospital municipal;

b) Construção de policlínica  para consultas,  exames,  cirurgias  de especialidades
médicas;

c) Construção da maternidade municipal e do hospital Infantil. 

d) Novas unidades de postos de saúde.

e) Aquisição de unidade móvel odontológica, projeto Escola-Mais saúde.

3.2 Atendimento à população:

a) Modernização das unidades de saúde, UPAS, UBS, PSF, CAPS, CAISM;

b) Novo CIER - Centro Integrado de Educação e Reabilitação Municipal, alocado
em uma estrutura com capacidade de atender todos os casos do município;

c) Programa de  Saúde de  preventiva  nas  escolas,  interligando,  estudo com boa
alimentação, atividade física, culturais e acompanhamento odontológico;

d) Centro  de  especialidades  com  programas  especiais  para  idosos,  gestantes,
recém-nascidos;

e) Convênios com programas dos governos estadual  e federal,  parceria  público-
privado com as empresas, laboratórios e clinicas de nossa cidade;



f) Vigilância  sanitária  sempre  ativa,  oferecendo  os  serviços  de  combate  a
epidemias, endemias, zoonose; 

g) Implantação de laboratório municipal para realização de exames;

h) Farmácia 24 horas na rede municipal  para entrega de remédio que exija  uso
imediato;

i) Aplicativo-Mais saúde. Agendamento de consultas digital, controle de presença
e falta de pacientes;

j) Fortalecer o sistema de saúde pública da cidade, com prioridade para atenção
básica.

k) Programa-Mais  Saúde:  custeio  de  consultas,  exames,  cirurgias,  quando  não
disponibilizados em rede municipal.

l) Centro  oftalmológico,  consultas,  exames  e  cirurgias  de  olho,  em  especial
catarata.

3.3 - Programas de Saúde voltados às mulheres:

a) Saúde sexual, prevenção e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis,
assim como, as doenças ginecológicas;

b) Saúde  reprodutiva, com  ênfase  na  melhoria  da  atenção  obstétrica,  no
planejamento  reprodutivo  e  na  atenção  ao  abortamento;

c) O  enfrentamento  à  violência  doméstica  e  violência  sexual;

d) Atenção ao câncer de mama e colo do útero.

 



4 - MEIO AMBIENTE

Nosso meio ambiente precisa de cuidado, nosso Programa de Governo visa à melhoria
das condições da cidade em que vivemos:

a) Promover o desenvolvimento sustentável, com recuperação de áreas degradadas,
reflorestamento e campanhas ambientais;

b) Implantação dos planos municipais de resíduos sólidos; 

c) Desassoreamento e limpeza das lagoas;

d) Incentivar iniciativas de controle, seleção e tratamento do lixo; 

e) Implementar políticas cooperativistas, gerando renda as comunidades locais; 

f) Aquisição  e  distribuição  gratuita  de  kits  para  os  coletores  de  reciclagens,
protetor solar, chapéu, roupa adequada e disponibilizar cartão alimentação;

g) Implementar  o  Programa  Zona  Verde,  disponibilizando  caçambas  para
recolhimento de entulhos.

h) Colocar  o  município  de Hortolândia  no Programa Município  Verde Azul  do
Governo do Estado de São Paulo,  programa que visa estimular  e auxiliar  na
elaboração  e  execução  de  suas  politicas  publicas  e  estratégicas  para  o
desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo. 

i) Buscar recursos dos fundos ambientais do estado, assim que aderir o Selo Verde
e Azul. 

j) Campanhas de informação para conscientizar sobre o descarte irregular de lixo;

k) Revitalização de praças e jardins;



l) Combater  as  enchentes,  criando  um  departamento  exclusivo  de  drenagem
urbana, para planejamento, projeto e obras;

m) Trazer  ideias  sustentáveis  para  preservar  o  meio  ambiente,  como  cestos
inteligentes para coleta de lixo em bueiro;

n) Campanhas para descartes de aparelhos eletrônicos em local adequado. 

o) Implantação de lixeiras de coletas seletivas nos bairros e centro da cidade.

5 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGABILIDADE

A melhoria de uma cidade, passa pelo seu desenvolvimento econômico e geração de
novos empregos, para isso visamos implantar programas com parceria com os órgãos
públicos e iniciativa privada, na busca de geração de novos postos de trabalho e renda. 

a) Incentivo e apoio as atividades econômicas já existentes.

b) Programa de atração de  novas  empresas,  de geração de empregos e  apoio  à
micro empresas e incentivos fiscais. 

c) Desenvolver programa de capacitação para empreendedores, buscando parcerias
junto ao SEBRAE.

d) Promover parcerias público-privadas. 

e) Dar incentivo  as  entidades  educacionais  para que  possam oferecer  cursos  de
capacitação conforme as necessidades das indústrias de nosso município.



f) Inclusão no mercado de trabalho: Incentivar as indústrias a disponibilizar vagas
para as pessoas que já cumpriu pena, sendo acompanhados por uma assistência
social e psicológica da Rede Municipal.

g) Criar crédito ao pequeno empreendedor para geração de emprego e renda. 

6 - OBRAS E URBANISMO

O atendimento as necessidades básicas do nosso cidadão, é nossa prioridade, estamos
preparados  para  resolver  problemas  que  se  arrastam  por  décadas.  A  prefeitura,
rodoviária, mercado municipal são promessas que nós executaremos. Além disso será
desenvolvido  comitê  especial  para  assuntos  habitacionais  que  levantará  o  déficit
habitacional, e trabalhará em busca de soluções para estas demandas, dentre as ações
destacam-se: 

a) Criar parcerias com a iniciativa privada, ONGs, Governo Federal e Estadual;

b) Implementar  uma solução online de monitoramento e  prestação de contas de
todas  as Obras realizados no município,  dando assim mais  transparência  dos
gastos dos recursos públicos.

c) Implantar  um departamento  exclusivo  de  planejamento  de  projetos,  afim  de
melhorar  a  qualidade  de  criação  de  propostas  e  elaboração  de  projetos  para
buscar recursos do Governo Federal através de emendas parlamentares.

d) Incentivo a programas habitacionais;

e) Estipular um tratamento paisagístico para a cidade;

f) Desenvolver um trabalho de melhoramento das praças, calçadas e muros;

g) Realização de obras de drenagem;



h) Construção do mercado municipal;

i) Construção do paço municipal;

j) Construção de terminal rodoviário;

k) Revitalização na pavimentação asfáltica de ruas e avenidas;

l) Construção de portais nas entradas e saídas da cidade;

m) Duplicação da ponte que dá acesso ao bairro Jardim Amanda;

n) Construção de uma praça ao lado do centro de luta da Vila Real.

o) Construção de Cemitério Municipal.

7 - TRANSPORTE PÚBLICO

A melhoria da qualidade do transporte público, bem como o reordenamento e controle
sobre  o  transporte  urbano,  será  uma  das  nossas  metas  do  Programa  de  Governo,
políticas que melhorem a sinalização, com a consequente diminuição dos índices de
acidentes em nossa cidade destacam-se entre as mais importantes: 

 

a) Programa de  melhoria  no sistema urbano,  reordenando as  vias  públicas  bem
como a sua sinalização;

b) Realização de estudo para viabilidade de novas linhas em coletivos, bem como a
ampliação da oferta de horários;

c) Criação de órgão de controle do transporte urbano; 



d) Organização e controle de estacionamentos; 

e) Implantação de política de prevenção aos acidentes de trânsitos; 

f) Valorização e incentivo aos meios transporte tais como: Ciclovias e transporte
alternativo, valorizando os transportes de energias renováveis; 

g) Ampliar  ciclovias  e  empréstimos  de  bikes  com  sistema  ponto  a  ponto.  A
construção de ciclovias, representa um enorme passo em direção a cidades mais
justas,  mais  inclusivas  e  sustentável,  nosso  programa  de  governo  prevê  a
ampliação  das  ciclovias  municipais  de  11km  para  72km,  interligando  as
principais regiões e cidades vizinhas, preparando a cidade para agenda 2030 da
ONU – Organizações das nações unidades no quesito qualidade de vida. Através
de programas de informação, fiscalização e parceria público-privado, reduzir a
utilização de veículos, aumentar a segurança dos ciclistas, conservar e preservar
as ciclovias e melhorar a qualidade em saúde;

h) Criar  tarifa  zero  em  transporte  coletivo  municipal,  para  jovens  que  estejam
matriculados  em  programas  de  apoio  profissional,  educacional,  cultural  ou
esportivo promovidos pelo governo municipal;

i) Adotar a licitação de domínio público com menos anos de concessão;

j) Intensificar  a  implantação,  e  a  fiscalização  de  veículos  adaptados  para  os
munícipes que possuem dificuldade de mobilidade.

8 - SEGURANÇA PÚBLICA

A sensação de felicidade de uma cidade, passa pela mera melhoria da saúde, educação e
segurança pública, para isso estaremos desenvolvendo programas de qualificação dos
agentes  públicos,  bem  como  a  implantação de  um  centro  de  inteligência  e
monitoramento da cidade, envolvendo o Estado e a União. Em destaque algumas de
nossas propostas para segurança pública:



a) Descentralização das unidades policiais, levando a o policiamento mais próximo
aos bairros, isto em parceria com o Estado; 

b) Centro de monitoramento e inteligência de segurança para a cidade;

c) Fortalecimento  da  defesa  civil,  com qualificação  dos  agentes,  melhoramento
tecnológico e equipamentos adequados;

d) Desenvolver  programas  educativos  nas  escolas  e  de  orientação  à  população,
envolvendo  a  polícia  militar,  civil,  corpo  de  bombeiros,  guarda  municipal  e
defesa civil;

e) Capacitar e instalar equipamentos necessários para a Guarda Municipal; 

f) Implantar o Projeto Vizinhança Solidaria, integrando as comunidades e bairros
mais carentes com a GCM e Policia Militar.

g) Reivindicar  ao  estado  uma  delegacia  da  mulher  em  nossa  cidade  com
atendimento 24 horas;

h) Intensificar junto a polícia militar rondas escolares;  

i) Ampliação da implantação de conselhos de segurança nos bairros.

j) Concurso Público para Guarda Municipal.

9 - CULTURA

O crescimento de uma cidade, passa pelo desenvolvimento de seu cidadão, preservação
do patrimônio cultural, no estímulo à produção artística e na garantia de acesso aos bens
culturais para a população, para isso estaremos desenvolvendo programas de incentivo a
Cultura com o objetivo de promover a qualificação e a inovação da produção cultural de
nossa cidade, fomentar as diversas etapas da cadeia produtiva da cultura; democratizar e
popularizar o acesso à cultura, destacando-se:

a) Incentivar e valorizar a cultura local;



b) Melhoria de espaços culturais;

c) Criação e incentivo à eventos culturais;

d) Promover atividades culturais e artísticas, junto às crianças, jovens e adultos;

e) Criar calendário artístico, cultural e religioso do município;

f) Criação do Projeto Concurso de Bandas;

g) Valorizar, respeitar e incentivar a diversidade cultural;

h) Constituir políticas públicas que deem espaço para a manifestação cultural; 

i) Construção de um Teatro Municipal;

j) Intensificar a implantação de cursos em nossas escolas de artes.

10 - ESPORTE E LAZER

A atividade física é um parceiro da saúde, bem como as práticas esportivas, além da
promoção  dos  aspectos  saudáveis,  o  esporte  é  um  fator  de  grande  impacto  social
positivo.  A  ampliação  dos  espaços  e  o  acesso  aos  nossos  moradores  será  nossa
prioridade. Nossas propostas para esses temas são:  

a) Manutenção as nossas áreas de prática, ampliação dos espaços e incentivos aos
projetos já existentes;

b) Incluir a todos em nossas políticas de atividade física, visando atender a todos os
cidadãos e priorizando o aceso a terceira idade, crianças e jovens em situação de
risco; 



c) Participar  de  competições  desportivas  relevantes,  colocando  o  município  em
destaque; 

d) Criação  dos  Jogos  Hortolandenses,  competições  que  movimentarão  todo  o
município; de todos os gêneros.

e) Ampliação de praças e espaços de lazer urbano, com a revitalização dos espaços
já existentes;

f) Criação  do  Centro  esportivo,  que  contará  com  espaço  para  as  equipes  de
competição,  academia  municipal,  escola  de  dança,  centro  de  ginásticas,
atividades  aquáticas,  atletismo,  quadras  poliesportivas,  campos  de  futebol  e
esportes de raquete;

g) Criação de uma equipe de alto rendimento em nosso município.

  

11 - DIREITOS HUMANOS

 

 Valorizar  a  política  de  direitos  humanos  na  cidade,  através  da  criação  de  uma
subsecretaria  voltado aos  direitos  humanos,  com o propósito  principal a  defesa  dos
direitos  das minorias,  religiões  de matriz  africana,   defesa dos direitos  dos animais,
dentre outras:

12- DIREITO DAS MULHERES

a) Desenvolvimento de políticas públicas de defesa dos direitos das mulheres. 



b) Empoderamento político das mulheres na participação do governo. 

c) Criação da semana especial do cuidado à mulher Hortolandense, com realização
de exames  clínicos  e  psicológicos,  realização de serviço  social  também para
elas. 

d) Criação da superintendência de proteção à mulher. 

e) Criação da casa de acolhimento e proteção à mulher vítima de qualquer tipo de
violência. 

f) Criação do serviço de empregabilidade pública para mulheres no município. 

13 - JUVENTUDE

a) Criação do fórum permanente e comissão intersetorial de atenção ao jovem. 

b) Tratamento do combate às drogas como causa de saúde pública. 

c) Programa primeiro emprego ao jovem Hortolandense.

d) Criar cursos pré-vestibulares.

e) Construção de espaço para eventos dedicados a atividades juvenis.

14 - CAUSA ANIMAL

a) Criação  de  um  Centro  de  atenção  veterinária,  para  atender  animais  com
consultas, exames e cirurgias.



b) Implantação de campanha de Castração de animais.


