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1. Introdução 
 

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato 

Sargento Franco e da “Coligação Avança Hortolândia”, composta pelos 

partidos PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) e PTC (Partido 

Trabalhista Cristão) para administração municipal no período 2021 -2024.  

 O conteúdo programático da proposta foi desenvolvido a partir 

da experiência adquirida ao longo de sua trajetória de vida, como policial 

militar, onde o lema, sempre foi servir e proteger a sociedade paulista. 

O Plano apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente 

comprometida com a população hortolandense. Originando o slogan “Avança 

Hortolândia”, é uma proposta de política na qual se vislumbra um amplo 

desenvolvimento local e na transformação da realidade da sociedade civil nas 

questões de interesse geral, torna a publicialização fundamental. 

Neste sentido, contempla em todos os setores ideias 

inovadoras que tem como eixo central a articulação interinstitucional, 

conforme organograma anexado a este documento, 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 responsabilidade social. 

Neste período, o candidato implementará um novo Modelo de 

Gestão na administração municipal, propondo e executando projetos 

estruturantes em serviços críticos para a população, com resultados positivos 

e inovadores nas diversas áreas de atuação do Governo. 

No momento atual se observa que uma das maiores 

reivindicações da população, está voltada para a questão da saúde ressaltando 

que as falhas no atendimento e falta de estrutura hospitalar. Agravando mais 

a situação diante do surgimento de diversas epidemias que atinge boa parte 

da população nos últimos tempos.  

A ampliação dos serviços já existentes no município e 

implantação de outros, garantem à comunidade uma assistência digna e 

contínua, através das estratégias constantes do corpo deste Plano. 
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A cidade de Hortolândia assiste a expansão do ensino superior 

nas mais diversas áreas de formação acadêmica, que demanda a adoção de 

estratégias capazes de garantir aos alunos o acesso a postos de trabalho.  

Com isso há necessidade de implementar uma Escola Cívico 

Militar com objetivo de resgatar a juventude do município, para que tenham 

um futuro garantido conforme prevê a constituição brasileira, pois é 

importantíssimo para desenvolvimento do município com qualidade de vida. 

Com intuito de geração de empregos para a população, será 

utilizada como base de projeto a busca por indústrias para o município, assim 

como implantação de programas de capacitação e formação empreendedora 

com intuito de criar um ambiente de empregabilidade e oportunidades.  

A vocação do município de Hortolândia a indústria do setor 

ferroviário, farmacêutico, hardware de computador, produto computador de 

grande porte – mainframe, unidade digital de armazenamento dados etc. Por 

essa razão, se pretende fortalecer a relação com instituições como o SEBRAE, 

SENAI que atua no âmbito municipal/regional para a implantação de 

pequenas empresas individuais ou cooperativas voltadas ao aproveitamento e 

beneficiamento da produção de acordo com o seu ramo de atuação e o desejo 

da população. 

Para a geração de empregos será proposto à parceria com as 

indústrias/empresas a assumirem uma postura proativa em relação à 

conservação dos equipamentos municipais, a exemplo das praças e quadras 

de esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e desportivo, como os clubes 

de futebol, por exemplo. 

Haverá árduo e incansável busca de apoio de órgão 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 
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verdadeiramente comprometida com os anseios da população, marca da nossa 

trajetória política.  

A garantia de que todas as ações propostas estejam em 

consonância com a legislação (federal, estadual e municipal vigente) e 

obedecerão ao principio da sustentabilidade econômica e socioambiental, é 

garantida.  

Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia 

acabada ou imposta, mas apenas um esboço das principais ações a serem 

empreendidas, estando abertos a outras contribuições que possam vir a surgir 

ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da gestão quando a 

administração se abrirá à participação da comunidade.  

O Modelo de Gestão a ser implantado, tem foco em 

instrumentos de planejamento e rigoroso acompanhamento de metas, sendo 

igualmente sustentado por uma forte disciplina de execução e meritocracia.  

Possibilitando a coleta e análise de informações fundamentais 

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 

a pragmática e o idealismo do candidato.  

As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com 

envergadura e complexidade que demandarão uma administração 

extremamente dedicada e competente, muito próxima e ampla das 

necessidades dos hortolandenses.  

Portanto o detalhamento dessa proposta e outras 

contribuições que vierem a se integrar ao presente. 
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2. Propostas de Governo 

 

As propostas do Plano de Governo serão apresentadas por área 

de foco, de forma individual tendo como pilar o diagnóstico da área, as 

diretrizes, as metas e os projetos que a compõem, conforme descrito abaixo: 

 

- Diagnóstico: Analise dos avanços observados na cidade e os principais 

desafios a serem enfrentados nos próximos anos para a área em tela. 

- Diretrizes: Apresentará 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 permitirá atingir as 

metas.             

 

3. Educação 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 é de competência dos 

municípios:  

 

Art. 30 – Compete aos Municípios. 

 

(...) 

 

VI – manter, com a cooperação técnica e financeira 

da União e do Estado, programa de educação 

infantil e de ensino fundamental. 

 

Diante disso fica claro, que de acordo com a Constituição Federal 

toda a organização da Educação Pré escolar e do Ensino Fundamental é de 

competência do Município, que poderá conter ainda com o apoio técnico e 

financeiro da União e do Estado. 
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Ressalta que os princípios que regem o sistema educacional estão 

previstos nos artigos 205 e 206 da Constituição Federal.  

Lembrando ainda que existe legislação complementar para que o 

direito à promoção da educação seja desenvolvido da melhor forma possível, 

devendo se valer da previsão do artigo 11 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação):  

 

 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e 

instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 

integrando-os às políticas e planos educacionais da 

União e dos Estados; 

 

II - exercer ação redistributiva em relação às suas 

escolas; 

 

III - baixar normas complementares para o seu 

sistema de ensino; 

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-

escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, 

permitida a atuação em outros níveis de ensino 

somente quando estiverem atendidas plenamente as 

necessidades de sua área de competência e com 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 

pela Constituição Federal à manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

 

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede 

municipal. 

 

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, 
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por se integrar ao sistema estadual de ensino ou 

compor com ele um sistema único de educação básica. 

 

Portanto, estes são os pontos a serem acrescentados/alterados: 

 

- Revisão do Plano de Carreira dos Professores e demais 

funcionários da Educação; 

- Certificar a garantia do direito dos funcionários da educação 

referente a licença prêmio, dando ênfase no descanso, mas podendo ser 

convertida em pecúnia; 

- Adesão as Escola Cívico Militares; 

- Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das 

escolas e construção de creches; 

- Garantia de transportes digno e eficiente aos estudantes de 

bairros distantes; 

- Realização de cursos de formação continuada para os professores; 

- Projetos de intensificação de melhoria da educação básica; 

- Implantação de curso preparatório para o ENEM; 

- Cursos gratuitos Pré-vestibular e Pré vestibulinho, nas escolas 

municipais. 

- Melhorar o vínculo com as Unidades Básicas de Saúde dos 

bairros, para desenvolver ações preventivas na saúde pública da comunidade 

escolar.  

- Implantação do Programa de Informática nas escolas; 

- Dar continuidade no Projeto de escola em tempo integral 

envolvendo o conteúdo curricular básico e outras atividades como reforço 

escolar, ensino profissionalizante, esporte 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; 
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- Ampliação do número de vagas para educação infantil; 

- Ampliação do número de vagas nas creches, escolas de educação 

infantil, com ênfase em berçário e mini-grupo; 

- Transformar Hortolândia em referência nacional no ensino 

fundamental; 

- Obtenção de nota média entre as escolas públicas municipais 

igual ou superior a 8,0 para os anos iniciais e igual ou superior a 7,0 para os 

anos finais do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 

2021; 

- Garantir que 95% das crianças com 7 anos de idade estejam 

alfabetizadas; 

- Reduzir para menos de 6% a taxa de analfabetismo funcional 

entre os alunos do 4º e 6º ano; 

- Garantir que 95% dos alunos da rede municipal se formem no 2º 

seguimento até os 16 anos; 

- Projeto de gestão democrática baseado na eleição direta dos 

diretores e coordenadores educacionais; 

- Implantação da assembléia geral de educação que tem por objetivo 

organizar e integrar os processos educacionais em Hortolândia; lançando e 

analisando propostas de planejamento, junto aos líderes escolares, projetos e 

planos de ação para o desenvolvimento educacional; 

- Calendário escolar voltado à realidade local, com o objetivo de 

diminuir a evasão escolar; 

- Ouvidoria educacional; 

- Implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, aos 

sábados, como carga horária extra; 

- Cursos técnicos em parcerias com empresas; 

- Cursos de orientação vocacional voltados ao ensino superior; 
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- A secretaria de educação oferecerá cursos preparatórios para 

ENEM direcionado a alunos do 3º ano ensino médio com duração de 6 meses 

em horário noturno; 

 

4.  Saúde 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 é de competência 

dos municípios:  

Art. 30. Compete aos Municípios: 

 

(...) 

 

VII -prestar, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 

população. 

 

No mesmo sentido:  

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Desta forma entende-se que além do atendimento em território 

local, o município poderá contar com cooperação técnica e financeira da União 

e do Estado, não impedindo que estes mantenham instituições hospitalares 

próprias e nível local. 

A Lei 8.080/90 dispõe sobre a organização do Sistema Único de 

Saúde (SUS) para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além de 

apresentar diretrizes de ações e serviços de saúde que devem ser prestados 

pelos entes municipais, estaduais e federais, não fazendo diferenciação seja da 

administração pública direta ou indireta.  
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O artigo 18 da referida Lei dispõe sobre a direção municipal do 

Sistema SUS: 

 

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 

compete: 

I- planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 

serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos 

de saúde; 

II- participar do planejamento, programação e 

organização da rede regionalizada e hierarquizada do 

Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua 

direção estadual; 

III- participar da execução, controle e avaliação das ações 

referentes às condições e aos ambientes de trabalho; 

IV- executar serviços: 

a) de vigilância epidemiológica; 

b) vigilância sanitária; 

c) de alimentação e nutrição; 

d) de saneamento básico; e 

e) de saúde do trabalhador; 

V- dar execução, no âmbito municipal, à política de 

insumos e equipamentos para a saúde; 

VI- colaborar na fiscalização das agressões ao meio 

ambiente que tenham repercussão sobre a saúde 

humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais 

e federais competentes, para controlá-las; 

VII- formar consórcios administrativos intermunicipais; 

VIII- gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; 
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IX- colaborar com a União e os Estados na execução da 

vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; 

X- observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar 

contratos e convênios com entidades prestadoras de 

serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar 

sua execução; 

XI- controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços 

privados de saúde; 

XII- normatizar complementarmente as ações e serviços 

públicos de saúde no seu âmbito de atuação. 

Portanto, estes são os pontos a serem acrescentados/alterados: 

- Estabelecer centros de diagnósticos com ressonâncias, ultrassons, 

raios-X, laboratórios, tomografias.  

- Regulamentação de vagas para concursos públicos para os cargos 

de médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem.  

-Construção de UBS (Unidades Básica de Saúde), onde estiver com 

deficiência.  

-Assumir a responsabilidade em administrar a Saúde de 

Hortolândia.   

-Retomada do Programa Remédio em casa é uma ação que viabiliza 

a entrega nas residências de medicamentos voltados para um grupo específico 

de pacientes: hipertensos e diabéticos que participem do programa 

Hiperdia/SUS, desenvolvidos nos postos de Saúde da Família, e que estejam 

estabilizados, ou seja, apresentam pressão arterial e glicemia controladas.  

Além da comodidade de receber o medicamento em casa a cada três 

meses, o paciente também será estimulado a ir com frequência ao médico, que 

acompanhará o estágio da doença. Os pacientes serão cadastrados nas 

unidades de saúde próximas ao seu endereço, após realização de avaliação os 

enfermeiros e médicos, classificaram se estão aptos a participarem do 

programa e os Agentes Comunitários juntos com a equipe da Unidade 

realizarão o cadastro. 
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 Em seguida, a unidade de saúde envia a prescrição para o setor de 

Farmácia e Coordenação de Atenção Básica, para serem confeccionados os 

Kits de medicamentos. A entrega será trimestral, ou seja, o medicamento será 

disponibilizado para ser utilizado durante três meses e, após esse período, o 

paciente passa por uma nova avaliação médica e de enfermagem. 

 A distribuição será realizada por funcionários da Secretaria 

Municipal de Saúde, e a Coordenação de Atenção Básica do Munícipio. As 

Unidades Básica de Saúde (UBS), devem ampliar horário de atendimento 60h 

ou 75h semanais, sem intervalo de almoço e, opcionalmente, aos sábados ou 

domingos, com escalas de revezamento de turnos, para eu toda a população 

seja atendida. 

 A medida prevê que a população tenha acesso aos serviços básicos, 

como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames laboratoriais, testes 

de rastreamento para IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis), recém- 

nascidos e gestantes, aplicação de vacinas, consultas pré- natal, entre outros 

procedimentos, durante os três turnos. 

 O objetivo é ampliar a disponibilidade dos serviços em horários 

compatível aos dos trabalhadores do município conferindo maior 

resolutividade na Atenção Primária, pois é um modelo que funcionará bem 

para a nossa cidade. 

Pois diversas famílias trabalham em horário integral e muitas vezes, 

longe de suas residências dificultando assim a retirada do medicamento., 

restando portando as UPAS e Hospitais, que ficam lotados e é justamente isso 

que vamos trabalhar para resolver.  

As UBS participantes da iniciativa devem ainda contar com um 

gerente da unidade, profissional escolhido pelo gestor para administrar a 

unidade poderão e terá assegurado incentivo financeiro do Governo Federal 

para este gerente. Este profissional deverá se dedicar exclusivamente ao 

gerenciamento, desenvolvendo atividades como planejamento, gestão e 

organização do processo de trabalho, coordenação e integração da UBS com 

outros serviços de saúde.   
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5. Saúde Preventiva  

 

5.1. Prevenir é Melhor e Mais Barato 

Os agentes comunitários de saúde poderão fazer cursos para se 

tornarem técnicos de saúde preventiva para auxiliar o controle de doenças 

frequentes como diabetes, hipertensão, etc. 

A prevenção poderá ser realizada através dos agentes de saúde e 

dos canais de informação oficial, os quais serão integrados as escolas 

municipais e estaduais da cidade, com mutirões de alunos. 

Com o vínculo entre as UBS e as Unidades Escolares Municipais e 

Estaduais, haverá desenvolvimento de feiras estudantis com os temas de 

grande abordagem (ex: dengue), resultando em soluções do problema. 

Diante disso vemos que é possível fazer muito mais com os atuais 

recursos ! É nosso compromisso !! 

 

5.2. Saúde Pública Veterinária  

 

Reconhecemos a vida animal e a ligação dos humanos com os 

animais domésticos e selvagens, nossos esforços estarão concentrados na 

criação da primeira UPA Pet em Hortolândia.  

Os Animais de estimação de famílias de baixa renda de Hortolândia 

poderão ser socorridos na Unidade De Pronto Atendimento, essa unidade será 

ligada ao CCZ (Centro De Controle Zoonoses). 

Buscaremos parcerias pública e privado através de empresas 

preocupadas com a causa animal para presta atendimento aos animais 

domésticos, através de ONGs de assistencialismo para animais. 

 

6. Segurança Pública Municipal 

 

Criação do Comitê Integrado de Segurança, vinculado diretamente ao 

gabinete do prefeito, com o intuito de aprimorar o Plano Municipal de 

Segurança, para ampliar as políticas de segurança municipal, sendo que a 
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Guarda Municipal atuará sempre com uma proposta preventiva e comunitária, 

promovendo assim a cultura. 

 

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seus artigos:  

 

Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

XII- estabelecer e implantar política de educação 

para a segurança do trânsito. 

(...) 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, é exercida para 

a preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 

órgãos: 

(...) 

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas 

municipais destinadas à proteção de seus bens, 

serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

(...) 

§10º A segurança viária, exercida para a 

preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 

do seu patrimônio nas vias públicas (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 82, de 2014). 

I- compreende a educação, engenharia e fiscalização 

de trânsito, além de outras atividades previstas em 

lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade 
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urbana eficiente; e (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 82, de 2014) 

II- compete, no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou 

entidades executivos e seus agentes de trânsito, 

estruturados em Carreira, na forma da lei. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014). 

Assumindo a correta responsabilidade que cabe na segurança 

pública e responsabilizando as áreas envolvidas com o tema com as 

secretarias da Assistência Social, Saúde, Educação, Esporte e Cultura. 

Programa Jovens em Situação de Risco (prevenção). 

Para melhorar a qualidade de segurança para a população, será 

realizado o aumento do efetivo da Guarda Municipal no município, através de 

concurso público. 

 Será realizada analise de aquisição de 50 viaturas, sendo 12 

viaturas grandes especializada (Romu), 08 motocicletas e 30 viaturas de 

patrulhamento preventivo e ostensivo, sendo 02 viaturas de patrulhamento 

terrestre com drone. 

A segurança dos guardas também é de suma importância, com isso a 

realização de verificar a necessidade de troca/compra de todos os 

Equipamentos de Segurança Individual (EPI), tais como: armamentos, coletes 

e demais equipamentos necessários.   

A proposta deste gestor é promover a implantação de um novo 

sistema de monitoramento eletrônico na cidade, mais moderno (com câmeras 

novas somando-se as atuais), para que possa ser utilizado por todas as forças 

de segurança do município, de maneira integrada, conforme as diretrizes do 

Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública (GGI) de Hortolândia – 

fórum executivo e deliberativo, com representantes de corporação, formado 

para a tomada de decisões conjuntas referentes ao atendimento de ocorrências 

e gestão do trabalho de segurança pública em todo o munícipio.   

Implementação de O Comitê de Inteligência: Especialistas em 

Segurança Pública e Urbana dos organismos parceiros, para definição dos 

locais prioritários para instalação dos pontos de videomonitoramento OCR, 



17 
 

considerando crimes, desordens, viam de grandes fluxo de veículos, e pontos 

estratégicos para controle e formação de barreiras policiais) Comitê de 

Relações Institucionais: Representantes jurídicos dos organismos parceiros, 

para definição dos protocolos e níveis de acesso dos usuários integrantes do 

sistema. Valorizar e capacitar a Guarda Municipal para atendimentos em 

casos de violência doméstica, de gênero, geração crimes sociais e atuação na 

mediação de conflitos e gerenciamento de crises, a fim de torná-la um agente 

social essencial à prevenção da violência (Guarda Comunitária). Implementar 

políticas públicas destinadas a diminuir os índices de reincidência  criminal. 

 

6.1. Vamos aos Fatos 

 

Hortolândia apareceu no atlas da violência dos municípios 

brasileiros em 2019, segundo o IPEA (Instituto De Pesquisa Econômica 

Aplicada), os índices de 2017 mostram retrato dos homicídios no nosso 

município. 

 

UF: São Paulo Município: Hortolândia, População2017: 222.186, 

Homicídios registrados: 31, Homicídios ocultos 4, Taxa estimada de 

homicídios: 15,5. Com o avanço das drogas em regiões periféricas da cidade e 

necessário um investimento pesado na área de segurança tecnologia para 

combater o crime nesses locais.  

 

7.  ESPORTE E LAZER 

A Constituição Federal de 1988 prevê que o foco da política 

desportiva deverá ser a promoção prioritária do desporto educacional como 

forma de promoção social. 

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas 

desportivas formais e não-formais, como direito 

década um, observados: 

I- a autonomia das entidades desportivas dirigentes 
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e associações, quanto a sua organização e 

funcionamento; 

II- a destinação de recursos públicos para a 

promoção prioritária do desporto educacional e, em 

casos específicos, para a do desporto de alto 

rendimento; 

III- o tratamento diferenciado para o desporto 

profissional e o não- profissional; 

IV- a proteção e o incentivo às manifestações 

desportivas de criação nacional. 

§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à 

disciplina e às competições desportivas após 

esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, 

regulada em lei. 

§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de 

sessenta dias, contados da instauração do processo, 

para proferir decisão final. 

§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como 

forma de promoção social. 

 

Criação do Programa Bolsa Atleta, em parceria com o Ministério dos 

Esportes, para dar ajuda de custo para os atletas que representam o 

município em competições regionais e estaduais. Buscar parcerias com os 

órgãos estaduais e federais, para adquirir um ônibus exclusivo para viagens 

de estudo e intercâmbios culturais e esportivos.  

Ampliação do número de modalidades atendidas pelas escolinhas, 

atendendo Centro, bairros e interior. Envolver profissionais da educação, 

focando a formação do cidadão pleno, para que cada um possa construir seu 

próprio futuro.   
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Criar calendário oficial de eventos culturais no município, 

divulgando o mesmo por diversos meios para que os munícipes e também 

turistas possam prestigiar.   

Implantar o Projeto Revela Talentos, com potencialização de jovens 

atletas nas diversas modalidades esportivas. Organizar eventos esportivos de 

alto rendimento em diversas modalidades com a participação de atletas 

renomados para estimular a prática esportivas entre as nossas crianças e 

jovens.  

Dar continuidade e aprimorar os programas e projetos em 

andamento na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e que são executados 

diretamente pelos servidores da pasta ou por meio de parcerias celebradas 

com Organizações da Sociedade Civil.  

Oferecer aos munícipes em idade escolar, especialmente os da rede 

pública e ensino a oportunidade de participar das atividades esportivas e de 

lazer, visando facilitar a inclusão socioeducativa, promover a saúde e a 

qualidade de vida, fomentar a prática esportiva, aprimorar a integração entre 

as faixas etárias, descobrir novos talentos, além de possibilitar a reconstrução 

dos vínculos familiares e comunitários.  

Durante um final de semana é estimular a prática esportiva, a 

partir da oferta de atividades nas diversas modalidades. O grande objetivo é  

garantir  a pluralidade do público participante e o alcance em todas as regiões 

da cidade a fim de evidenciar a importância da prática esportiva nas 

dinâmicas sociais. Entre as diversas modalidades de esportes oferecidas, 

estão: Futebol, Artes Marciais variadas, Tênis, Basquete, Rugby, Danças, 

Escalada, Corridas, Gincanas, Skate, Ciclismo, além da diversa oferta de 

esporte adaptados para pessoas com deficiência.  

Destaca-se de equipamentos públicos como praças, ruas, quadras, 

Clubes da Comunidade, Centros Esportivos, escolas, entre outros. Criar uma 

lei Municipal, regulamentando através de decreto Ruas de Lazer, onde as Ruas 

de Lazer funcionarão aos domingos e feriados, no horário compreendido em 10 

(dez) e 16 (dezesseis) horas.  

Nas Ruas de Lazer serão desenvolvidas atividades lúdico- 

recreativas tais com jogos, brincadeiras e gincanas, atividades socioculturais, 

tais como oficinas de artesanato, apresentações teatrais e contação de 
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histórias, e atividades- lúdico-esportivas, como futebol, vôlei, basquetebol, 

passei de carrinho de rolimã.  

Desse modo, a proposta aqui apresentada contempla quadro 

diferentes níveis de serviços relacionados à prática esportiva. 

 

8. Habitação 

 

A política de habitação é de competência dos três Entes Federados, 

garantindo a construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, 

confome previsto no artigo 23, IX da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

IX- promover programas de construção de moradias 

e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico; 

 Assegurar este direito, com prioridade para os grupos 

populacionais mais vulneráveis e carentes, passa a ser o objetivo primordial 

da Política e do Plano Municipal de Habitação.  

Por moradia digna compreende-se aquela que garante ao morador a 

segurança na posse e ainda “dispõe de instalações sanitárias adequadas, que 

garanta as condições de habitabilidade, e que seja atendida por serviços 

públicos essenciais, entre eles: água, esgoto, energia elétrica, iluminação 

pública, coleta de lixo, pavimentação e transporte coletivo, com acesso aos 

equipamentos sociais básicos”.  

Ainda que a moradia digna seja reconhecida como direito de todos 

os brasileiros pela Constituição Federal, a questão habitacional constitui, no 

Município de Hortolândia- SP, um dos maiores e mais complexos desafios para 

as políticas públicas. 

 A crise social e a desigualdade de renda expulsam constantemente, 

ainda que não de forma explícita, a população mais pobre das áreas equipadas 
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e bem servidas de infraestrutura, resultando na contínua ampliação e 

adensamento dos cortiços, favelas e loteamentos precários e irregulares de 

periferia. A distribuição, por distritos, das taxas de crescimento populacional 

apuradas pelos censos demográficos nos períodos 1991 e 1991/2020 

evidencia o agravamento dessa tendência (incluir mapas censo). 

 Acentua-se a segregação espacial urbana, conjugando efeitos da 

inserção de São Paulo na rede de cidades mundiais, no contexto da 

globalização: por um lado a concentração de funções de informação, inovação, 

irradiação e articulação das oportunidades econômicas do país, por outro o 

crescimento do desemprego, da precarização do trabalho, da violência urbana 

e da exclusão social. 

 A ocupação desordenada das áreas de proteção aos mananciais 

hídricos, reservas florestais, margens de córregos e encostas, onde 

compromete o equilíbrio físico do ambiente urbano, enquanto o abandono e a 

marginalização sócio-especial dos bairros populares expõem os moradores à 

ação do crime organizado.  

Para consolidar seu papel estratégico na alavancagem de um novo 

padrão de desenvolvimento, socialmente justo e ecologicamente equilibrado, a 

cidade precisa enfrentar e superar a condição de sub-cidadania que atinge 

grande parcela da sua população e, indiscutivelmente, isso inclui a garantia 

do direito básico à moradia digna.  

Dada sua abrangência, relevância e complexidade, o desafio da 

questão habitacional envolve a participação de toda a sociedade: executivo, 

legislativo, judiciário, empresariado, movimentos sociais, organizações não 

governamentais, universidades, agentes técnicos e entidades de classe.  

No âmbito do poder executivo, cabe reafirmar que a 

responsabilidade pela satisfação do direito à moradia digna é concorrente às 

três esferas de governo e aos órgãos a elas vinculados.  

A completa desarticulação entre as aplicações realizadas pelas 

administrações municipais, governos estaduais, governo federal e 

particularmente pela Caixa Econômica Federal, enquanto operadora dos 

recursos do FGTS, tem contribuído para a manutenção do quadro de 

crescimento do déficit habitacional, apesar dos vultuosos recursos que lhe 

foram destinados. 
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 Não raro as ações se sobrepõem, os recursos atendem a demandas 

fora da faixa de prioridade e os custos de implantação e manutenção de 

serviços públicos não são otimizados, em função da ausência de um 

planejamento integrado. Nessa perspectiva, o Plano de governo Municipal de 

Habitação tem o objetivo de constituir-se como instrumento de referência para 

a articulação da política habitacional e controle dos seus resultados. 

 Partindo do diagnóstico das necessidades habitacionais atuais no 

Município, e de estimativas quanto à sua evolução, o Plano identifica os 

instrumentos, os recursos e os órgãos diretamente envolvidos no atendimento 

dessas necessidades, sistematizando um leque de programas adequados à 

especificidade da demanda e coerentes com as diretrizes da política 

habitacional.  

Garantir a manutenção da população de baixa renda nas áreas 

afetadas por planos e programas de renovação urbana, tendo em vista os 

efeitos destes na valorização imobiliária.   

Aproveitar os investimentos na habitação já realizados pela 

população de baixa renda, promovendo a urbanização e recuperação física de 

favelas e loteamentos precários, bem como a regularização desses 

assentamentos e a melhoria das moradias existentes.   

Garantir, no caso de necessidade de remoção de área de risco ou 

por necessidade de obra de urbanização, o atendimento habitacional das 

famílias a serem removidas, preferencialmente na mesma região ou, na 

impossibilidade, em outro local, com a participação das famílias no processo 

de decisão. 

 Coibir novas ocupações por assentamentos habitacionais nas áreas 

inadequadas para essa finalidade, em especial áreas de preservação ambiental 

e de proteção aos mananciais, áreas de risco, áreas contaminadas e bens de 

uso comum do povo. Incentivar a produção pelo mercado de moradias de 

padrão acessível aos grupos de renda média e baixa, simplificando, agilizando 

e dando transparência aos processos de aprovação de novos empreendimentos 

habitacionais.   

Incentivar, na revisão da legislação de uso e ocupação do solo, a 

diversidade de atividades e de tipologias habitacionais, evitando todo o tipo de 

segregação. 
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 Desenvolver mecanismos de negociação de conflitos relacionados 

com o uso e a posse de imóveis, visando evitar despejos e ações 

reintegratórias. Manter informação atualizada sobre a situação habitacional 

do Município, especialmente em relação ao déficit e às necessidades 

habitacionais, através da criação de um Observatório Habitacional e Urbano.  

A principal meta desse programa é construir essas casas e 

apartamentos no município. E como já dissemos no início, é especialmente 

para as pessoas de baixa renda (isso significa que são famílias que tem de 1 

até 10 salários mínimos) 

 

9. Mobilidade Urbana 

 

A organização e prestação de serviços públicos de interesse local  

Art. 30. Compete aos Municípios: 

(...) 

V- organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de 

interesse local, incluído o de transporte coletivo, que 

tem caráter essencial; 

(...) 

VIII- promover, no que couber, adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano; 

O sistema viário é um espaço de constante disputa entre pedestre, 

automóveis, motos, caminhões, ônibus e bicicletas. 

 Na cidade, a crise nos transportes é ilustrada diariamente pelos 

longos congestionamentos. Os congestionamentos custam muito dinheiro, 

prejudicam a saúde da população e atrapalham o crescimento da cidade.  
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O município precisa investir na estrutura viária: construção e 

manutenção de vias, calçadas, ciclovias e viadutos. Também deve cuidar de 

terminais e pontos de parada do transporte coletivo. 

 Para obras de maior porte, pode pedir ajuda aos governos 

estadual e federal. Nos âmbitos local e regional, há também uma série de 

ações que podem ser adotadas para tornar o sistema de mobilidade mais 

eficiente e efetivo.  

Medidas de regulação de trânsito, com a destinação de mais espaço 

no sistema viário para o transporte público coletivo e também para a 

circulação de pessoas, é uma das mais importantes.  

O espaço público deveria ser dimensionado pelo volume de pessoas 

transitando, e não pelo volume de veículos, como ocorre hoje em dia.  

Dessa forma, haveria mais espaço para ônibus, ciclistas e pedestres 

no espaço público urbano. Enviar para a Câmara Municipal um projeto que 

estabelece as diretrizes da Política de Mobilidade Urbana em Hortolândia.    

A construção de um terminal de ônibus, bem como uma rodoviária, 

propostas que incentivariam o uso de transporte público e de transporte 

cicloviário. Além disso, o projeto cita a construção de, pelo menos, um 

terminal urbano de ônibus para a região central.  

O programa de implementação do Plano de Mobilidade traçará 

estratégias para o período de 4 anos, propor a priorização dos serviços de 

transporte coletivo sobre o transporte individual motorizado, a integração da 

rede de transporte público coletivo, o estímulo para o uso do transporte 

cicloviário.  

Além de promover a revisão da legislação, com o objetivo de garantir 

a ampliação do número de usuários, tarifária e equidade no acesso aos 

serviços. Mecanismos do tipo bilhete único também são previstos. Daremos 

continuidade no projeto para construção da ponte do Vila Real, Av. São 

Francisco de Assis, sobre a linha férrea, com recursos do Governo Federal e a 

Rumo, bem como a construção da ponte que ligará os Bairros Nova Europa 

com  o Jd Bandeirantes Sumaré/SP , reivindicação há mais de 20 anos pelos  

moradores de ambos municípios. 
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10. Reestruturação de Secretarias 

Número elevado de cargos comissionados dentro das 

secretárias aponta a ineficiência da máquina pública, atendendo os 

legítimos interesses da população Hortolândense. 

 O quadro atual deve ser visto como resultado da forma perniciosa 

de se fazer política, nas últimas décadas, caracterizada pelo loteamento da 

prefeitura, o popular “toma lá-dá-cá. Todo corpo de secretarias municipal de 

Hortolândia, serão ocupados por competência técnica, sem indicação política 

partidária a nossa cidade tende a crescer em qualidade nos serviços públicos 

prestados à população. 

A CIDADE FUNCIONARÁ MELHOR COM MENOS CARGOS 

COMISSIONADOS. 

Com menos cargos comissionados vai sobra mais recursos para 

serem aplicados na Saúde, Educação, Segurança. 

 

11. Linhas de Ação  

  

11.1. Segurança e Combate à Corrupção 

 

Enfrentar o crime criando uma central de monitoramentos junto à 

guarda municipal, localizado pontos críticos dentro da cidade colocando a 

inteligência no combate ao crime de roubos de carros, roubos as escolas 

municipais e pontos de ônibus protegendo nossos filhos e o trabalhador 

Hortolandense,cortar a corrupção, criando uma disk denuncia com 100 % de 

sigilo, estímulo à denúncia, bonificação para o denunciante, em casos 

confirmados de atos de improbabilidade contra o bem público.  

O legado do meu trabalho será o combate a corrupção e a 

imobilidade no funcionalismo público municipal.  
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11.2. Saúde 

 

Construção de Unidade Básica de Saúde, com eficiência nos 

atendimentos médicos, agilidade na realização de exames médicos e consultas 

medicas pelo centro de especialidades, UPAS e UBS, melhorar e equipar as 

unidades de saúde UBS e UPAS, gestão e respeito com a vida do morador 

Hortolandense. 

 

11.3. Educação 

 
Dar um salto de qualidade na educação com ênfase na infantil, 

básica e técnica, sem doutrinar os nossos filhos e netos. 

 
 

11.4. Economia e Emprego 

Realizar férias de empregos com empresas já existentes em 

Hortolândia, beneficiando diretamente os Hortolandense, trazer novas 

empresas para dentro da cidade com incentivos de logística, segurança, mão 

de obra qualificada por escolas técnicas profissionalizantes SESI E SENAI 

criando uma VilaIndustrial para novas empresas. Renda e Equilíbrio Fiscal, 

oportunidades e trabalho para todos.  

 

11.5. Conclusão de Obras e Infra-estruturas de Obras 

 

Mesmo com obras em andamento, tudo será feito dentro da lei, 

obras já iniciadas terão a sua conclusão imediata para o bem estar da 

população Hortolandense, iniciaremos auditorias em obras públicas dos 

últimos 16 anos.  

Novas obras feitas pela nossa gestão terão a modalidade de seguro 

garantia para licitações¸ é a garantia de que a empresa que participa do 

processo licitatório irá cumprir um contrato firmado, respeitando os prazos 

finais para entregas e conclusão das obras com a Administração Pública 

dessa cidade. 
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Pretendemos que essa nova modalidade vire lei, enviaremos um 

projeto de lei para câmara municipal, trazendo mais transparências em 

obras públicas. 

 

11.6. Transporte Público Privado (Uber 99 POP) e Segurança 

 

Buscar junto ao governo estadual mais linhas de ônibus para 

melhorar a demanda do nosso município, cada ônibus terá que circula com 

wifi e ar-condicionado e monitoramento facial combatendo crime em todas 

as esferas. 

Motoristas de aplicativos particular tendo a placa do veículo em 

Hortolândia serão cadastrados pela secretaria de transporte urbano sem 

custos adicionais, onde todos participarão de um portal de educação em 

segurança   

 

11.7. Sala da Transparência 

 

Vamos apoiar a criação de uma comissão, bem como projeto de 

lei para criação da sala da transparência, para mobilizar a sociedade, para 

realizar audiências públicas, desenvolvendo diversos meios de 

comunicação com a população e conseguir afastar políticos da cidade, 

envolvidos em corrupção, e processar outros que já deixaram o poder.  

Demonstração do anseio do povo brasileiro para participar na 

luta contra a corrupção. Está reacendendo, em cada cidadão, a chama do 

compartilhamento da responsabilidade na condução da comunidade em 

conjunto com as autoridades constituídas.  

Apoio a todos que se unam para o combate á corrupção em sua 

comunidade. Isto é importante, não apenas para o bem estar e melhoria da 

qualidade de vida da cidade em que vivemos, mas o futuro do nosso país.   

Todos têm o direito de desfrutar de forma equitativa das 

contribuições que fazem aos cofres públicos. Os recursos públicos devem ser 

utilizados para o desenvolvimento das comunidades, e não para o 

enriquecimento de uns poucos.  
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O exercício da cidadania pressupõe indivíduos que participem da 

vida comunitária. Organizados para alcançar o desenvolvimento da 

comunidade onde vivem, devem exigir comportamento ético dos poderes 

constituídos e eficiência nos serviços públicos.  

Um dos direitos mais importantes do cidadão é o de não ser vítima 

da corrupção. A corrupção corrói a dignidade do cidadão, contamina os 

indivíduos, deteriora o convívio social, arruína os serviços públicos e 

compromete a vida das gerações atuais e futuras. O desvio de recursos 

públicos não só prejudica os serviços urbanos, como leva ao abandono obras 

indispensável às cidades e ao país.  

Ao mesmo tempo, atrai a ganância e estimula a formação de 

quadrilhas que evoluem para o crime organizado, o tráfico de drogas, e de 

armas, provocam a violência em todos os setores da sociedade. Um tipo de 

delito atrai o outro, que quase sempre estão associados. Além disso, 

investidores sérios afastam-se de cidades e regiões onde vigoram práticas de 

corrupção e descontrole administrativo.  

Os efeitos da corrupção são perceptíveis na carência de verbas para 

obras públicas e para a manutenção dos serviços da cidade, o que dificulta a 

circulação de recursos e a geração de novos empregos e novas riquezas. Os 

corruptos drenam os recursos da comunidade, uma vez que tendem a aplicar 

o grosso do dinheiro desviado longe dos locais dos delitos para se esconderem 

da fiscalização e da Justiça e dos olhos da população. 

 A corrupção afeta a qualidade da educação e da assistência aos 

estudantes, pois os desvios subtraem recursos da merenda e do material 

escolar, desmotivam os professores, prejudicam o desenvolvimento intelectual 

e cultural das crianças e as condenam a uma vida com menos perspectivas de 

futuro. A corrupção também subtrai verbas da saúde, comprometendo 

diretamente o bem estar dos cidadãos. Impede as pessoas de ter acesso ao 

tratamento de doenças que poderiam ser facilmente curadas, encurtando as 

suas vidas. O desvio de recursos públicos condena a nação ao 

subdesenvolvimento econômico crônico. Por isso, o combate à corrupção nas 

administrações públicas deve estar constantemente na pauta das pessoas que 

se preocupam com o desenvolvimento social e sonham com um país melhor 

para seus filhos e netos. Os que compartilham da corrupção, ativa ou 
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passivamente, e os que dela tiram algum tipo de proveito, devem ser 

responsabilizados. Não só em termos civis e criminais, mas também 

eticamente, pois eles procuram fazer com que a corrupção seja aceita como 

fato natural no dia-a-dia da vida pública e admitida como algo normal no 

cotidiano da sociedade. É inaceitável que a corrupção possa ter espaço na 

cultura nacional. O combate às numerosas modalidades de desvio de recursos 

públicos deve, portanto, constituir-se em compromisso de todos os cidadãos e 

grupos organizados que queiram construir uma sociedade justa e equilibrada. 

Devemos isso aos nossos filhos. Em ambiente em que a corrupção predomina 

dificilmente prospera um projeto para beneficiar os cidadãos, pois suas ações 

se perdem e se diluem na desesperança. De nada adianta uma sociedade 

organizada ajudar na canalização de esforços e recursos para projetos sociais, 

culturais ou de desenvolvimento de uma cidade, se as autoridades municipais, 

responsáveis por esses projetos, se dedicam ao desvio do dinheiro público. 

Órgãos públicos competentes para investigar e apurar a corrupção no poder 

municipal devem, necessariamente, ser envolvidos. Da lista devem fazer parte 

o Ministério Público através do Promotor de Justiça, o Tribunal de Contas do 

Estado (ou do município, quando existir), a Câmara Municipal e, 

eventualmente, a Polícia Federal, a Secretaria da Fazenda, o Ministério do 

Planejamento e as agências reguladoras dos setores envolvidos. Vale, ainda, 

pressionar os dirigentes dos partidos políticos, os conselhos municipais ( de 

saúde, da educação, da alimentação escolar, de segurança) os Conselhos 

Profissionais Regionais, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o 

Conselho Regional de Medicina (CRM), o Conselho Regional de Contabilidade 

(CRC), entre outros. É também essencial despertar o interesse do Promotor de 

Justiça para as investigações, pois, sem o seu apoio, tudo se torna muito mais 

difícil. Em cidades em que haja comprometimento do promotor com a 

administração municipal, as investigações ficam prejudicadas e dificilmente 

avançam. Para reverter situações como essa, deve-se pedir a instauração de 

inquérito civil público, cujo arquivamento depende de confirmação do 

Conselho Superior do Ministério Público. 

 

 


