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Unidos Por Hortolândia, Dr. George, Prefeito! 
 

Muda Hortolândia! A partir dessa mensagem que vem das ruas estamos apresentando as 
DIRETRIZES E PROPOSTAS BÁSICAS DE ATUAÇÃO da coligação Unidos por Hortolândia. 

formada por todas as pessoas de bem de nosso município para concorrer nas eleições deste ano 
de 2020. Coligação que se apresenta com candidato a Prefeito e candidatos a Vereadores. É 

importante dizer o quanto é relevante este momento para a história de nosso município. 
O quanto é importante este momento histórico que se avizinha. Momento de exercermos a cida- 
dania através do voto e mudarmos o rumo da história de nossa Hortolândia. 

Quantas histórias ouvimos, quanto sofrimento vivemos ou vimos por toda parte. Durante 
nossas vidas sempre estivemos, em um momento ou outro, diante ou bem próximo daqueles que 
mais precisam, ouvindo as suas necessidades e prioridades. Nosso grupo nasceu, foi concebido em 
sua plenitude com o objetivo de servir o próximo. Se temos sonhos vamos ajudar a comparti- lhá-
los com toda nossa cidade. Vamos realizar juntos nossos melhores sonhos para nossa querida 
cidade. Ainda jovem, mas marcada pelo ímpeto do progresso, infelizmente barrado, pelos capri- 
chos pessoais ou imprudências administrativas. Sim! Temos sonhos para nossa cidade e quere- 
mos realiza-los como o povo hortolandense, que é um povo que não foge da luta, que acorda todos 
os dias disposto a enfrentar suas dificuldades. Este povo merece uma cidade de oportuni- dades 
melhores e possibilidades variadas. Precisamos de uma administração séria que valorize e melhore 
a vida das pessoas. 

Temos orgulho em dizer que nossos candidatos a prefeito e vice-prefeita são candidatos 
FICHA LIMPA. Candidatos que praticam os princí- pios adquiridos desde a infância no seio 
familiar: a vontade de combater o Mal com o Bem. 

Unidos faremos Hortolândia grande novamente. 
Nossa cidade é uma das principais forças econômicas da Região Metropolitana de Cam- 

pinas, mas vem perdendo espaço. Empresa estão migrando para outras regiões e muitas fechando 
as portas. E nossos empregos minguando. Somos, reconhecidamente um respeitável polo quími- 
co/farmacológico, informático, automotivo e ferroviário, e com potencial imenso de se tornar um 
polo tecnológico vital para nossa região, o estado de São Paulo e o Brasil. Temos que garantir 
nossas empresas funcionando em nosso município e, com criatividade administrativa trazer no- 
vas grandes empresas de todos estes setores citados e de novas atividades de ponta. Somos bem 
localizados. Hortolândia está próxima ao Aeroporto Internacional de Viracopos e de dezenas de 
importantes vias rodoviárias principais e secundárias em geral bem mantidas e em ampliação 
constante. Temos água, energia, estrutura logística, podemos melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, com mais comércio, mais lazer, mais saúde, mais educação, mais e sempre com mais 
qualidade. Somos uma cidade vocacionada a atrair novos negócios. 

Nossas propostas estão baseadas em construirmos uma cidade em que os administradores 
públicos estejam comprometidos em produzir, realizar e viabilizar, sempre em parceria com a 
comunidade, as ações e tarefas necessárias à promoção da qualidade de vida das pessoas. Temos 
que melhorar nossos índices sociais, de infraestrutura e mobilidade urbana, incentivar a sustenta- 
bilidade dos novos empreendimentos através da preservação do meio ambiente, e melhorar o 
acesso ao emprego, à renda, enfim às oportunidades. Milhares de oportunidades que podem ser 
criadas através do impulso aos microempreendedores individuais. 

O desenvolvimento de nossa cidade precisa ser compreendido de maneira ampla e dentro 
de toda a complexidade que o tema apresenta. Precisamos criar condições para que 
HORTOLÂNDIA consiga atrair mais e contínuos investimentos produtivos industriais e de ser- 
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viços que tragam mais desenvolvimento para nossa cidade. Mas, para atingirmos esse objetivo.  A 
competitividade vem do desenvolvimento urbano, comercial, e em vários serviços pois inves- 
timentos procuram boas localizações, mas excelentes infraestruturas. Queremos crescer? Temos 
que ser competitivos. Não podemos ficar alternando bons e maus momentos. O projeto precisa ser 
de longo prazo, projeto para a cidade e não para quem comanda a cidade. Precisamos qualifi- car 
mão de obra em alto nível de maneira também continuada e oferecer a esta mão de obra, tra- balho 
aqui mesmo em Hortolândia. Este é o grande desafio: crescer, atrair investimentos, novas 
empresas, gerar empregos e riquezas, mas sem perder qualidade de vida, ao contrário, crescer em 
todos os setores da economia, mas de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e desta 
forma incentivando as pessoas ficarem em Hortolândia. Tendo motivos para ficar aqui. Tendo 
atrativos, diferenciais que as façam felizes aqui. Temos vocação e condições para isto. Mas é 
preciso administrar bem. 

Nossa gestão agirá através de ações políticas e administrativas em sintonia com o gover- 
no do estado e a União, e incentivando as PPPs (Parcerias Público-Privadas), que já dão certo em 
diversas regiões do país e em diversos serviços, além de considerarmos as possibilidades tam- bém 
com as organizações não governamentais. 

A eficiência na prestação dos serviços públicos é outro fator fundamental para a fixação 
dos investimentos produtivos, e das pessoas no município, é isso que implantaremos. Serviços 

públicos eficientes beneficiando a todos e principalmente aos que se encontram fora do mercado. 
Temos que transformar Hortolândia numa terra de oportunidades. Serviços públicos eficientes 

amparam exatamente a população que precisamos proteger e diminuem as desigualdades sociais. 
Um governo que se quer eficiente tem que valorizar o servidor público, valorizar a carrei- 

ra do servidor. Não se pode mais governar por áreas ou setores, mas articular todas as ações para 
resolver os problemas concretos que atingem a população e para isto necessitamos de um funci- 
onalismo proativo, que jogue junto com a administração não por obrigação ou por ameaças de 
demissão, mas por se sentirem valorizados e participantes efetivos do governo. 

Lançamos as bases do que pensamos. E nosso programa de ações básicas descritas a par- 
tir de agora deixarão ainda mais evidentes nossos propósitos, ou seja, as demandas sociais serão 
colocadas, sempre, como prioridade. O direito à vida, à saúde, à educação à segurança, ao em- 
prego e à renda. Direitos de todos, muitas vezes deixados para segundo plano. Queremos o Bem 
das pessoas. Por isso temos que mudar e a proposta de mudança evidente é da coligação 
HORTOLÂNDIA MERECE RESPEITO. Formamos um grupo de pessoas de bem, para que, 
através do voto possamos dizer, chega dos mesmos! 

Agradecemos desde já o carinho e a acolhida com os quais nossas propostas estão sendo 
recebidas nestes meses de discussão e debates de ideias que antecederam a campanha. Juntos 
assumimos com o Dr. George o compromisso de honrar a confiança depositada em nosso projeto 
aqui descrito. Contamos com o apoio de cada eleitor que quer o melhor para seus familiares e 
amigos, o melhor para Hortolândia. 

Vamos juntos até a grande VITÓRIA da verdade, a VITÓRIA da Mudança! 
 

Coligação Unidos por Hortolândia! 
#MudaHortolândia 
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Princípios Gerais 
 
 Dobrar a capacidade de atendimento e de leitos do Hospital e Maternidade Mario Covas. Acabar 

com um descaso na saúde de nossa população trabalhadora. Nos últimos 18 anos não foi criado 
um leito hospitalar na cidade. 

 
 Revolucionar o atendimento e a infraestrutura do sistema de saúde, incluindo Unidades Básicas, 

UPAs, SAMU, Farmácias, Hospital e Maternidade Municipal Mario Covas (HMMC), Centro de 
especialidades. Urgentemente vamos aumentar o número de médicos, de especialidades atendi- 
das, de exames oferecidos, remédios, com agilização do atendimento. Informatização do aten- 
dimento em saúde.  

 
 ZERAR a fila de espera para consultas de alta complexidade.  

 
 Investir em infraestrutura para sustentarmos nosso desenvolvimento e a vinda de novas 

indústrias. 
 
 Investir em políticas de inclusão social e acessibilidade, melhorando a educação como um todo 

com objetivo de, em consequência, diminuirmos os altos índices de violência que perpetuam 
um ciclo de desigualdades. 

 
 Criar vagas em creches municipais para todas nossas crianças em regime integral. Déficit de vagas 

é da ordem de 3 mil vagas. 
 
 Priorizar de ensino técnico para a formação de mão de obra especializada 

 
 

 Dar perspectiva de ascensão profissional ao funcionalismo público que precisa ser valorizado e 
ouvido nas decisões da administração municipal // incluindo aí a participação de todos apontando 
as principais necessidades de informatização universal de todos serviços públicos. 

 
 Internet gratuita com sinal aberto para todos os moradores ou pessoas em praças públicas. 
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Cidade Sustentável – Conceitos de Gestão 
 

Entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestru- 
tura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para a presente e futuras 
gerações. O que implica no planejamento do desenvolvimento da cidade, da distribuição espacial 
da população e das atividades econômicas de modo a evitar e corrigir as distorções do cresci- 
mento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. 

O conceito de cidade sustentável estabelece ainda que haja oferta de equipamentos urba- 
nos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 
população e às características locais. 

 
 Planejamento estratégico; 

 
 Intersetorialidade; 

 
 Participação da comunidade; 

 
 Busca da Equidade – fazer mais por quem mais precisa. 

 
 Controle do Crescimento Desordenado 

– Políticas de promoção de saúde 
– Busca constante pela segurança do cidadão 

 
 Município Educador 

– Priorizar formação, valores e cidadania; 
– Aprender na cidade/aprender com a cidade; 
– Transformar a cidade num espaço educado e sustentável; 
– Escola comunitária/ escola cidadã. 

 
 

Ordenação e controle do uso do solo de forma a 
promover: 

 
 

 Uso adequado do solo com vista a evitar que edificações, instalação de empreendimentos ou 
atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem previsão da infraestru- 
tura correspondente; 

 
 A utilização adequada de imóvel urbano evitando a danosa retenção especulativa, que resulte 

na sua subutilização; 
 

 A revitalização de áreas urbanizadas, porém degradadas pela poluição e degradação ambien- 
tal; 

 
 O uso eficiente de energia elétrica, água e o uso de materiais certificados, renováveis e/ou 

reutilizáveis. 
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Planejamento Estratégico 
 

ORIENTAÇÃO: 
 Promover conceito de cidade sustentável; 

 
 Descentralização de atendimentos prioritários à população principalmente no setor da Saúde; 

 
 Desenvolver políticas públicas, oferecer serviços e promover a cidadania, a justiça social e a 

qualidade de vida para todos os hortolandenses; 
 
 Visão – ser uma gestora de políticas de credibilidade, sintonizada com o futuro que leve a 

comunidade a alcançar nível de qualidade de vida cada vez maior, promovido pelo desenvolvi- 
mento sustentável e buscando padrão de excelência.+ 

 
 

VALORES: 
 Ética com justiça, integridade, respeito e transparência, retidão de conduta e comportamento; 

 
 Justiça – tratar a todos de forma igualitária com isenção; 

 
 Integridade – ser honesto e não agir em benefício próprio; 

 
 Respeito – tratar os outros como gostaria de ser tratado; 

 
 Transparência – ser sincero e mostrar a verdade de forma essencial; 

 
 Combate sistemático à corrupção 

 
 

COMPETÊNCIAS: 
 Comprometimento com resultados; 

 
 Relacionamento interpessoal; 

 
 Trabalho em equipe; 

 
 Capacidade técnica; 

 
 Comunicação. 
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1. Diretrizes fundamentais para a Saúde 
 

 Criação de grupo força-tarefa composto por médicos, assistentes sociais e enfermagem 
para revisão de todas as solicitações de exames complementares, encaminhamentos para 
especialidades, cirurgias e terapias que estão na fila de espera há meses, definindo prio- 
ridades e zerando todas as demandas no primeiro ano de governo; 

 
 Criação do novo hospital situado no Jardim Amanda fazendo assim dobrar o número de 

leitos na saúde municipal;  
 

 Criação de leitos para UTI adulta e Pediátrica/Neo Natal na rede municipal 
 

 Ampliação do horário de atendimento das farmácias da rede municipal de forma a man- 
ter sempre uma por região da cidade aberta 24 horas; 

 
 Informatização de toda a rede de saúde, agilizando e melhorando a qualidade do aten- 

dimento; 
 

 Realização de exames de alta precisão e urgência no próprio município como Ressonân- 
cia Magnética e Tomografia Computadorizada, na rede municipal; 

 
 Modernização do serviço de transporte de pacientes com a aquisição de novos veículos e 

criação de uma central de ambulância em parceria com o resgate do Corpo de Bombei- 
ros, humanizando o transporte de pacientes atendidos em unidades localizadas em ou- 
tros municípios e priorizando a vida humana nas urgências. Ampliar o atendimento (no- 
vas viaturas) e construir prédio próprio para o funcionamento do SAMU central e 
descentralizar o atendimento criando postos com viaturas em cada região da cidade; 

 
 Manutenção constante, reforma e ampliação da estrutura física das Unidades Básicas de 

Saúde visando acessibilidade, instalações funcionais e dignas aos servidores e conforto e 
atenção aos pacientes e familiares; 

 
 Constituir programação para a realização CONTÍNUA de mutirões de cirurgias de 

catarata, amígdala, hérnias, varizes das pernas, acabando com as interminá- veis filas de 
espera ; 

 
 

 Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos à população na rede de saúde, em 
domicilio ou através da Farmácia Popular no município?????????
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 Reestruturar a vigilância sanitária e epidemiológica a partir da constatação das necessi- 
dades levantadas, realizar ações, preventivas e curativas, ações de caráter educativo e 
treinamentos; 

 
 Ampliar os serviços e a equipe de profissionais de Saúde Bucal, oferecendo a população 

o serviço de colocação de prótese dentária com a finalidade de dar melhor qualidade de 
vida e aumento da autoestima das pessoas; 

 

2. Programas e políticas para serem implantadas 
na Saúde 

 
– Implantar a Política Municipal de Atenção Básica em Saúde, com ênfase no PSF (Programa da 
Saúde da Família); 

 
– Implantar Política Municipal de Atenção às Urgências e Emergências, com classificação de 
riscos e descentralização aumentando a capacidade de atendimento das UPAs de modo que in- 
ternações rápidas possam ser absorvidas por estas unidades com a construção de anexos para 
criação deste setor de internações rápidas; 

 
– Implantar Política Municipal de Atenção às Especialidades Médicas, com a necessária descen- 
tralização, construindo Centros de Especialidades em cada região da cidade; 

 
– Implantar Política Municipal de Assistência Farmacêutica, para que não faltem os medicamen- 
tos básicos na rede; 

 
– Criar o Departamento de Monitoramento, Avaliação e Controle das Ações em Saúde, incenti- 
vando o engajamento dos Conselhos Locais e do Conselho Municipal; 

 
– Implantar o Programa Municipal de Atenção Hospitalar; 

 
– Implantar e ampliar Políticas Municipais de Atenção Integral à Saúde: 

- Da Mulher; 
- Da Criança e Adolescente; 
- Do Homem; 
- Da Pessoa Idosa; 
- Dos Portadores de DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis); 
- Dos Portadores das DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis); 
- Dos portadores de necessidades especiais; 
- Do Trabalhador; 
- Dos Dependentes Químicos (Drogas ilegais e para alcoólatras e fumantes em 
consonância com ONGs já existentes; 

 
– Implantar Política Municipal de Atenção Integral à Saúde Mental; 

 
– Criar e Implantar a Política Municipal de Reabilitação; 

 
– Criar e Implantar a Política Municipal de Combate à Obesidade e ao Sedentarismo; 

 
– Implantar a Política Municipal de Cuidados Paliativos, com o alívio da dor aos pacientes em 
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estado terminal; 



10  

– Disponibilizar exames pré-natais suficientes para gestantes carentes através do Programa de 
Saúde da Família com objetivo de redução da mortalidade materno-infantil; 

 
– Respeitar e Valorizar os Princípios Norteadores do SUS: à integralidade, à universalidade e à 
equidade. 

 

3. Outros objetivos importantes na Saúde 
 

 Novo modelo de combate às Drogas: Na prevenção e atendimento à família; 
 

 Estabelecimento de convênios com clínicas particulares para tratamento de dependentes 
químicos; 

 
 Construção de hospitais-dia de pequeno porte para atendimento de pessoas com 

necessidades especiais e idosos; 
 

 Ampliar o número de dentistas, serviços e locais de atendimento; 
 

 Implantação do CAMI – Centro de Atendimento da Melhor Idade – atendimento ao idoso 
em situação de risco: implementar unidades/dia para oferta de serviços de atendimento e 
de atenção aos idosos nas áreas de saúde (fisioterapia, psicologia, atividades ocupacio- 
nais, lazer e apoio sócio familiar, criação do Espaço Integrado do Idoso); 

 
 Criar o Poupatempo da Saúde, garantindo rapidez e eficiência no atendimento; 

 
 

4. Diretrizes para a Segurança Pública 
 

 Priorizar a Segurança da nossa população através de investimentos, integração na gestão 
de Segurança Pública da cidade e toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC); 

 
 Priorizar monitoramento tecnológico da segurança em integração com a Polícia Militar e 

Civil; 
 

 Investimentos contínuos na política de segurança com melhor instrumentalização da 
Guarda Municipal como a modernização dos seus equipamentos, aquisição de novas via- 
turas e a permanente oferta de cursos especializados de técnicas policiais; 

 
 Criação do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Municipal; 

 
 Assistência jurídica especializada e valorização profissional dos integrantes da Guarda 

Municipal; 
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 Apoio ao Conselho Integrado de Segurança Pública, garantindo a participação da socie- 
dade na formulação de políticas locais de Segurança Pública; 

 
 Realizar parceria com demais secretarias municipais com a Criação do Programa de Se- 

gurança Ampliada (PSA) em perímetros localizados em torno de escolas, hospital, locais 
de eventos públicos com implantação de um sistema preventivo de combate à criminali- 
dade e aplicação da LEI SECA O sistema consiste em melhoria da iluminação pública 
(lâmpadas e poda de árvores), instalação de câmeras de vigilância nas principais vias de 
acesso, orientação e fiscalização rigorosa no trânsito, fiscalização intensificada de muros, 
calçadas e corte de mato, rondas periódicas, combate ao tráfico de entorpecentes; 

 
 Melhoria das ações e modernização da Defesa Civil de Hortolândia; 

 
 Dobrar o efetivo da Guarda Municipal; 

 
 Ampliar a Ronda Escolar; 

 
 Implantar políticas públicas voltadas ao combate e a prevenção do uso de drogas lícitas e 

ilícitas (em conjunto com a Saúde) e ao combate da violência em geral; 
 

 Buscar recursos através de convênios com os governos Federal e Estadual; 
 

 Planejar portais de acesso e monitoramento eletrônico nas principais entradas e saídas do 
município visando a segurança do cidadão e a estrutura turístico-comercial e industrial da 
cidade; 

 
 Criação e implantação do Conceito Cidade Segura; 

 
 Policiamento ostensivo (Guarda municipal em parceria com a Polícia Militar); 

 
 Comando alternados em diversos pontos da cidade, principalmente nos locais onde ocor- 

rem maior índice de criminalidade; 
 

 Modernizar o setor de comunicação de ocorrências; 
 

 Expandir o PROERD (Programa Educacional de Prevenção às Drogas e à Violência); 
 

 Ativar projeto junto aos estudantes – “O Jovem e a Segurança”; 
 

 Valorizar os profissionais da área, a nossa Guarda Municipal, delegando a ela a coorde- 
nação das ações pretendidas. 
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5. Cultura, Turismo, Esportes e Lazer 
 

 Promover o fomento à atividade esportiva e recreativa, incentivando jovens e adultos à 
saudável prática do esporte e o apoio às instituições esportivas que incentivam a práti- 
ca do esporte e fortalecem a imagem da cidade em competições esportivas regionais, 
nacionais e internacionais; 

 
 Criação em regiões da cidade parques multiuso para realização de eventos e atividades 

de esporte, lazer e cultura de diversas naturezas. Apoiar os encontros de praticantes de 
hobbies como encontro de motociclistas, praticantes de aeromodelismo, exposição e/ou 
desfile de carros antigos, exposição de animais, encontro de cavaleiros, concursos de 
fanfarras e outras atividades pertinentes; 

 
 Estudo de espaço para inclusão nas praças da cidade, locais prontos para a prática de 

xadrez, dominó, dama. Instalar academias ao ar livre. Fazer a manutenção dos apare- 
lhos já existentes. Incluir estas iniciativas nos projetos de parques multiuso a serem 
construídos em regiões da cidade a serem definidas; 

 
 Criar estrutura de iniciação esportiva, em parceria com a rede de escolas públicas, 

através da introdução das “escolinhas de esportes” nas diferentes modalidades, inclu- 
sive proporcionando aos estudantes, aulas práticas e teóricas, aprendendo regras de 
modalidades variadas. Desenvolver esse trabalho integrando esporte – saúde – educa- 
ção – cultura; 

 
 Fortalecer e apoiar os campeonatos amadores de diversos esportes através do incenti- 

vo às Ligas locais. Na mesma linha, promover os Jogos Interescolares; 
 

 Apoiar, incentivar e valorizar associações, escolinhas e entidades que buscam o de- 
senvolvimento do esporte no município; 

 
 Recuperar, modernizar e revitalizar os espaços esportivos existentes, proporcionando 

acessibilidade, segurança e conforto à população; 
 

 Ampliar a participação dos idosos nos programas esportivos da cidade e nas competi- 
ções regionais entre pertencentes à “melhor idade”; 

 
 Ampliar a participação de deficientes físicos através de programas esportivos adapta- 

dos a serem criados no município; 
 

 Sediar jogos da Copa São Paulo de Futebol Juniores; 
 

 Promover a formação cultural, estabelecendo ações afirmativas que garantam uma 
formação de alunos de todas as idades nos mais diversos segmentos artísticos (artes 
plásticas, fotografia, artes gráficas, "design", vídeo, rádio; artes cênicas – teatro e cir- 
co), dança (contemporânea, folclórica), música (instrumental, popular, canto coral, hip-
hop), literatura (prosa e poesia, com a promoção de concursos periódicos com a edição 
de um livro com os textos vencedores e artesanato. Valorizando e estimulando 
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os talentos locais e viabilizando condições para o seu desenvolvimento e aprimora- 
mento (podendo, os alunos participarem da Feira de Artesanato); 

 
 Preservar a identidade cultural e o patrimônio histórico hortolandense; 

 
 Atuar efetivamente na proteção de bens de valor histórico, artístico, paisagístico, cul- 

tural e científico, assegurando e resguardando a memória de nosso patrimônio cultural 
tangível e intangível; 

 
 Incrementar a política de construção e preservação de espaços culturais, dando acesso à 

cultura a todas as camadas sociais e viabilizando a geração de oportunidades de tra- 
balho a partir de atividades culturais. Criar uma Feira de Artesanato mensal aberta a 
expositores da cidade principalmente e a expositores da região que possam trazer no- 
vidades para nossa população. A feira será realizada mensalmente nos domingos a partir 
das 15 horas às 20:30 com atrações artísticas da cidade a cada edição; 

 
 Melhorar a infraestrutura nas áreas de interesse turístico com recursos públicos e/ou 

parcerias com a iniciativa privada. 
 
 
 

6. Geração de Emprego e Renda 
 

 Garantir (através de cursos e escolas técnicas), a qualificação da mão de obra, em especi- 
al dos jovens, e a requalificação permanente dos trabalhadores de nossa cidade, condição 
fundamental para atrairmos empregos e garanti-los aos hortolandenses com direciona- 
mento às empresas de Hortolândia; 

 
 A criação de condições para que os micros e pequenos empresários, os novos empreen- 

dedores e o comércio estabelecido em HORTOLÂNDIA sintam-se apoiados e estimula- 
dos à investir em ampliações, diversificação e novos negócios; 

 
 Viabilizar obras de infraestrutura nos Distritos Industriais (DICs), imprescindíveis ao de- 

senvolvimento econômico, de forma a oferecer vantagens comparativas para a atração de 
empresas de tecnologias modernas e limpas, principalmente as geradoras de ampla oferta 
de mão de obra, sem comprometer os objetivos maiores do desenvolvimento sustentável e 
da qualidade de vida; 

 
 Incentivar a diversificação da base econômica do município, através da introdução de no- 

vos negócios e incubadoras de empresas que possibilite a geração novos de empregos e 
evitar fugas de empresas e fechamento; 

 
 Implantar um Show Room (Portal na internet), contendo os produtos industrializados em 

Hortolândia com a finalidade de divulgar o potencial das empresas em busca de novos 
mercados. 
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7. Educação 
 

 Disponibilizar de lousa digital e data show em todas as salas de aula nas escolas munici- 
pais modernizando o ensino tendo como suporte às novas tecnologias pedagógicas a dis- 
posição dos alunos do Sistema Municipal de Ensino; 

 
 Firmar convênio federal ou com empresa privada para aquisição de minicomputadores para 

todos os alunos do ensino fundamental; 
 

 Zerar o déficit de vagas para crianças de 0 a 5 anos em tempo integral para atender as fa- 
mílias do município, garantindo às Mães, tranquilidade no trabalho; Contratação de mo- 
nitores e berçaristas que cuidarão da higiene e alimentação das crianças das nas EMEIs; 

 
 Reformar e construir novas quadras poliesportivas cobertas nas escolas municipais equi- 

pando-as de todos os equipamentos fundamentais para a prática de esportes; 
 

 Manter equipes de manutenção permanente para realização de reparos nas Unidades Es- 
colares assim como nas unidades de Saúde; 

 
 Contratar mais Psicólogos, Psicopedagogos e Fonoaudiólogos para atendimento aos alu- 

nos; 
 

 Formar e capacitar uma equipe de apoio (estagiários) para ajudar os professores nas Uni- 
dades Escolares; 

 
 Garantir Refeição Escolar em todas as escolas da Rede Municipal com acompanhamento 

de nutricionistas. 
 
 
 

8. Infraestrutura e Mobilidade Urbana 
 

 Duplicação da via de acesso à Hortolândia pela Rodovia Anhanguera - estrada Venâncio 
Callegari (Honda), em convênio com os governos Federal e Estadual; 

 
 Construir novos viadutos sobre a linha férrea e o rio Jacuba visando a integração dos bair- 

ros; 



15  

 Construção de uma Rodoviária; 
 

 Implantação de um maior número de Ciclovias; 
 

 Implantação de novo modelo de transporte coletivo municipal; 
 

 Projeto de Prolongamento da Avenida Olívio Franceschini em Hortolândia com a Aveni- 
da Rebouças em Sumaré, através de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, e 
das cidades de Hortolândia e Sumaré. 

 
 
 

9. Desenvolvimento Urbano e Habitação 
 

 Executar programa de pavimentação asfáltica e recape das ruas e avenidas e de obras de 
infraestrutura urbana (galerias de águas, guias e sarjetas, iluminação pública), em toda a 
cidade; 

 
 Construir e desenvolver o maior programa habitacional ja implatado no município; 

 
 

10. Desenvolvimento Social 
 Promover e apoiar a elaboração e implantação de programas municipais de erradicação da 

pobreza; 
 

 Desenvolver projetos especiais relativos à política de assistência social de forma integra- 
da às atividades de esporte, cultura e lazer, na perspectiva de inclusão social; 

 
 Efetivar um amplo pacto para o estabelecimento de uma rede de inclusão e proteção soci- 

al, com a participação de organizações governamentais e não governamentais, sindicatos, 
empresas, movimentos sociais e comunidades; 

 
 Dar apoio técnico e financeiro para ações de atendimento à família, à criança, ao adoles- 

cente, aos idosos e às pessoas portadoras de deficiências, valorizando e apoiando as insti- 
tuições filantrópicas existentes na cidade; 

 
 Fortalecer o trabalho dos Grupos de Terceira Idade e contribuir na formulação e imple- 

mentação de políticas sociais voltadas ao idoso e à melhoria de sua qualidade de vida, 
oferecendo estrutura física e de material para suas atividades e viagens; 
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11. Saneamento Básico e Meio Ambiente 
 

 Integrar as políticas e as atividades do Saneamento Básico às demais áreas da ação go- 
vernamental; 

 
 Buscar através do Saneamento Básico, a redução dos níveis de poluição do meio ambien- 

te, em especial, dos mananciais de águas superficiais e subterrâneas, fiscalizar empresas 
poluidoras do ar e das águas; 

 
 A correta operação da coleta e disposição final dos resíduos gerados no município (sóli- 

dos, líquidos, domésticos industriais, hospitalares e outros), de forma a anular possíveis 
danos ambientais; 

 
 Ampliação de coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos urbanos; 

 
 Diagnóstico da situação das áreas de preservação permanente e reserva legal; 

 
 Recuperação das matas ciliares e recuperação das várzeas e nascentes do município; 

 
 Implantar Ecopontos na cidade para retirar lixos eletrônicos, pilhas e outros resíduos que 

poluem o meio ambiente; 
 

 Conservação dos Parques e Praças da cidade dentro de uma perspectiva de uso dos espa- 
ços pelos moradores para que possam desfrutar do ambiente com suas famílias. 

 
 
 
 

12. Estimular Política Pública de Educação 
Ambiental 

 
 Implantar e manter meios práticos de Coleta Seletiva urbana de resíduos, com aproveita- 

mento e reciclagem de todo material descartável – Projeto Cidade Limpa; 
 

 Monitoramento da qualidade dos serviços de fornecimento de água e tratamento de esgo- 
to da cidade; 

 
 Realizar, a partir de produção de mudas de árvores nativas de nossa região pelo viveiro 

municipal, campanha de arborização em toda a cidade, em todas as regiões. Plante uma 
árvore e cresça com ela; 

 
 Estruturar serviços de qualidade para atendimento a necessidades dos animais domésticos 

de estimação e criar o Pronto Socorro Veterinário Municipal; 
 

 Aprimoramento do cenário paisagístico e identidade da cidade de Hortolândia; 
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 Consolidar a LDB. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) no que se refere a inclusão da 
disciplina de Educação Ambiental na grade curricular da rede municipal de ensino; 

 
 Promover e integrar a juventude em oportunidades profissionais numa rede de capacita- 

ção certificadora para inserção no mercado de trabalho; 
 

 Priorizar os postos de trabalho do parque produtivo industrial, comercial e de serviços da 
Cidade de Hortolândia; 

 
 Incentivar e apoiar a economia da cidade com vista a auto eficiência fiscal, aumento de 

arrecadação e oportunidade de negócios a empresas locais ou instaladas no município; 
 

 Manutenção e ampliação do Parque Ecológico do Jardim Santa Clara, do Jardim Aman- 
da, do Parque Linear. 

 
 
 

13. Administração 
 Ação ostensiva contra a corrupção.  

 
 Fazer a revisão do Plano Diretor do Município; 

 
 A promoção da valorização do servidor público, oferecendo-lhe condições para a melhor 

prática do seu desempenho profissional; 
 

 Transparência nas contas públicas e nos contratos assinados pela prefeitura de Hortolân- 
dia; 

 
 Implementar Estágios Remunerados na prefeitura otimizando os serviços prestados que 

ofereçam demanda para este tipo de mão de obra; 
 

 Realização de novos concursos públicos para áreas vitais; 
 

 Consolidar e ampliar o processo de informatização da prefeitura; 
 

 Fortalecer os Conselhos Municipais existentes e criação de novos conselhos nas áreas que 
não existem; 
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14. Projetos, Programas e Ações que Fortalecem a 
Administração como um todo e têm, por isso, 
Alcance e Tratamento Diferenciados 

 
 

 Desburocratização – redução de processos internos da prefeitura com ganhos de eficiên- 
cia, principalmente com a informatização; 

 Informatizar todo o sistema administrativo da prefeitura; 
 Eficiência econômica, financeira e fiscal com total transparência; 
 Descentralização em várias áreas – Casas do Cidadão instaladas em locais estratégicos nas 

regiões mais populares da cidade; 
 Gestão monitorada (sala de situação) onde o prefeito monitora todos os serviços públicos; 
 Planejamento da reposição de todas as perdas salariais dos servidores públicos munici- 

pais; 
 Ampliação do Plano de Saúde para os familiares, dentre outros benefícios a serem discuti- 

dos com a categoria, como por exemplo o plano odontológico; 
 Reavaliar o Plano de Carreira, Cargos e Salários com a participação ativa dos servidores; 
 Incentivo a micro e pequenas empresas assegurando e simplificando com tratamento jurí- 

dico diferenciado; 
 Projeto Incubadora Jovem (empreendedorismo); 
 Fortalecimento das SABs (Sociedade Amigos de Bairros); 
 Construção do Mercado Municipal; 
 Criação do Parque Municipal com Centro de Convenção para eventos esportivos, culturais 

e sociais; 
 Espaço permanente para Exposições, Festas e Rodeios; 
 Construção de subprefeituras: Jardim Amanda, Rosolem e Nova Hortolândia; 
 Isenção de IPTU para os aposentados que ganhem até cinco salários mínimos; 
 Buscar parcerias com o Governo Federal e Estadual para a implantação de cursos univer- 

sitários, tipo: FATEC, Faculdades do Instituto Federal e parcerias com o SENAI; 
 Criação de Casas de Passagem para mulheres vítimas de violência doméstica; 
 Programa de Atendimento à Famílias Carentes, buscando o trabalho regionalizado com as 

demais cidades vizinhas; 
 Implantação do Programa Família Acolhedora; 
 Ampliação de vagas com período integral nas escolas e de vagas nas creches com a cons- 

trução de novas unidades municipais; 
 Incentivo à exposição dos produtos produzidos no município de Hortolândia; 
 Construção da Biblioteca Municipal; 
 Construção do Teatro Municipal; 
 Centro de Formação Continuada, atendendo prioridades básicas dos educadores; 
 Valorização constante dos profissionais da educação; 
 Incentivo ao Esporte, à Recreação e ao Lazer nas diversas regiões da cidade; 
 Incentivo aos Campeonatos das diversas modalidades esportivas; 
 Incentivo aos Grupos Culturais da nossa cidade e à construção de espaços para tais ativi- 

dades; 
 Ampliação dos projetos habitacionais para as famílias de baixa renda. 
 Troca da cesta basica, por vale alimentação. 
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OBRAS CITADAS NESTE DOCUMENTO: Unidos por Hortolândia! 
 

 VAMOS CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DE HORTOLÂNDIA – A 
prefeitura de Hortolândia é alugada, quase todos os prédios da Administração Municipal 
são alugados. Nada mais perfeito que reunirmos em um Centro Administrativo de Horto- 
lândia nossos principais serviços. A construção do Centro Administrativo de Hortolân- 
dia/Prefeitura Municipal contará com todos os serviços sendo atendidos num único lugar. 
Um complexo administrativo. E por conta desta ação, poderemos ter mais dinheiro para 
descentralizar cada vez mais o que deve ser distribuído por toda a cidade, como a Educa- 
ção, Saúde, Lazer. 

 
 VAMOS CONSTRUIR UMA RODOVIÁRIA QUE SEJA DIGNA PARA TODOS NÓS 

QUE MORAMOS EM HORTOLÂNDIA. 
 

 VAMOS DOBRAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR 
MUNICIPAL. 

 
 HORTOLÂNDIA NÃO TERÁ MAIS UM CENTRO DE ESPECIALIDADES 

MÉDICAS. TERÁ UM EM CADA REGIÃO QUE NÓS CONSTRUIREMOS. 
 

 VAMOS CONSTRUIR PARQUES MULTIUSOS PARA A REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS DE TODA NATUREZA EM TODAS AS REGIÕES. 

 
 TEREMOS UM TEATRO MUNICIPAL, UM MUSEU HISTÓRICO E BIBLIOTECA 

EM UM GRANDE COMPLEXO DE LAZER E CULTURA. 
 

 AMPLIAREMOS O NÚMERO DE UPAS. 
 

 FINALMENTE TEREMOS UM MERCADO MUNICIPAL  
 
 

 TEREMOS FARMÁCIA MUNICIPAL FUNCIONANDO 24 HORAS 


