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APRESENTAÇÃO 

O Psol Hortolândia fez a construção desse Plano de Governo coletivamente,           
envolvendo a militância e diversas pessoas de diferentes campos de atuação, para            
pensarem e estudarem as propostas. Além disso, abrimos para a população de            
Hortolândia dar sua contribuição através de um formulário nas redes sociais,           
fazendo deste trabalho uma construção única, democrática e abrangente, “à altura           
dos sonhos de Hortolândia”, mas com “os pés no chão”, tendo a consciência das              
nossas possibilidades. 

Dividimos este plano em 4 eixos de trabalho: Direito à Cidade, Direitos Sociais,             
Direitos Humanos e Economia/Administração Pública. 
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PROPOSIÇÕES 

DIREITO À CIDADE 

Fazer uma festa na praça ou uma passeata na rua. Andar por aí sem medo,               
independente da hora ou lugar. Contar com transporte digno, coleta seletiva e            
compostagem. Poder decidir o que é melhor para seu bairro, sua cidade e seu país. 

Tudo isso é Direito à Cidade! 

As praças, as ruas, o centro da cidade, as periferias devem propiciar mínimas             
condições para que a juventude ocupem e faça valer o seu direito à cidade. 

Em muitas situações, observamos as dificuldades e a falta de opções de lazer em              
Hortolândia. Temos praças abandonadas há anos e quando tentamos ocupá-las,          
nos esbarramos com a burocracia! 

Ter acesso a cidade é poder sair da periferia e ir para uma praça no centro, com                 
transporte público de qualidade. 

Na lógica imposta pelo capital, o trabalhador passa maior parte do seu tempo             
trabalhando ou se deslocando da casa para o trabalho ou do trabalho para casa.              
Essa lógica deve ser quebrada, de modo que seja fácil o acesso a opções de lazer,                
seja se deslocando pela cidade ou seja no seu próprio bairro. 

Trata-se muito mais do que um direito individual de acesso a infraestrutura da             
cidade, mas de uma nova lógica, de um direcionamento para a luta social. 

Devemos recusar a lógica que predomina: Se tem dinheiro, tem acesso à cultura e               
lazer. 

Nesse sentido o GT propõe uma série de iniciativas, tendo foco nas questões              
ambientais, de mobilidade urbana e economia circular, que podem corroborar para           
que o direito a cidade seja garantido. 

Mobilidade Urbana 

1. Revisar as licitações do sistema de transporte rodoviário e auditar a planilha            
de custos das concessionárias de transporte coletivo, de modo a garantir um            
serviço de transporte de qualidade. 

2. Avaliar as estruturas e o funcionamento dos Conselhos Municipais e          
promover as mudanças necessárias para potencializar a atuação dos         
mesmos; 

3. Iniciar estudos para a transição de um sistema de transporte que seja 100%             
público, como tarifas socialmente compatíveis com a realidade do município,          
porém com a perspectiva do transporte gratuito. 
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4.  Ampliar/implementar o transporte público 24 horas. 
5. Criar medidas para que as pessoas não optem pelo automóvel com base em             

critérios de praticidade. Além disso, ampliar o direito à cidade para a            
população que não possui automóvel particular. 

6. Dialogar com a classe dos trabalhadores de Transporte por aplicativo e           
também entregadores (Motociclistas) para que seja possível prover        
condições de segurança para a realização deste tipo de trabalho, que se            
tornou uma atividade de grande importância durante o período de pandemia           
e ao contrário disso, tem sido cada vez mais desvalorizado. 

7. Remodelar toda a logística de transporte da cidade, de maneira que atenda            
os interesses da população e não o lucro dos empresários do transporte. 

8. Revisar todas as linhas de ônibus da cidade e modificá-las de modo que seja              
assegurado o respeito aos usuários do sistema de transporte público. É           
inadmissível que um cidadão em Hortolândia fique 1 hora em um ônibus para             
ir de um ponto a outro na cidade. Linhas enormes são lucrativas, mas não              
atendem a necessidade da população e fazem com que os cidadãos optem            
pelo transporte individual. 

9. Instituir a tarifa livre aos estudantes das escolas públicas, privadas e           
cursinhos populares do município, observando assim o orçamento anual do          
município. 

10.Fomentar a participação popular para o gerenciamento das questões         
relacionadas. ao gerenciamento do transporte público 

11.Criar projetos multimodais para a cidade integrando, bicicleta, transporte por          
aplicativo e transporte público. 

 
12. Implementar ciclovias e ciclorrotas em especial em áreas periféricas das          

cidades. 
 

13. Implementar vias e áreas calmas, visando a redução do uso do carro nas             
regiões mais adensadas das cidades. 

 
14. Implementar vias exclusivas para ônibus, aumentando a eficiência do         

transporte público. 
 

15.Substituir progressivamente o diesel pelos biocombustíveis e energia elétrica         
nas frotas de ônibus. Essa medida reduziria a poluição atmosférica e           
contribuiria para mitigar mudanças climáticas. 

 
16.Planejar, projetar e viabilizar o uso da bicicleta, conectado a outros modais,            

de forma a garantir a mobilidade plena. 
 

17.Ampliar de 11 km para 72 km de ciclovias e ciclofaixas no município,             
priorizando a periferia e estimulando o uso da bicicleta. 
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18.Controlar estatisticamente os acidentes visando aprimorar o sistema de         

análise de suas causas e melhorar os programas de prevenção; 
 

19. Introduzir critérios de planejamento para implantação de ciclovias ou         
ciclofaixas nas vias pavimentadas; 

 
20. Implantar Ciclorrotas em parcerias com outros municípios (Sumaré e Monte          

Mor). 
 

21.Conscientizar a população através de campanhas educativas sobre o uso          
conjunto e a circulação por trechos de tráfego compartilhado. 
 

22.Definir e implantar medidas visando à segurança dos pedestres, usuários em           
geral, bem como os de veículos de propulsão humana; 
 

23.Promover soluções cicloviárias harmônicas com o desenvolvimento urbano        
sustentável e com a mobilidade viária. 
 

24. Implementar, através de um Comitê, o Portal Cicloviário da cidade, para           
mapeamento das rotas de ciclismo, visando o fomento da cultura da bicicleta 

 
25. Implementar atividades educacionais voltada para educação no trânsito em         

parceria com os grupos de ciclismo 
 

26.Colaborar na realização de eventos esportivos (Passeios ciclísticos, Dia         
Mundial sem Carro, desafios, competições etc.) 
 

27.Criar bicicletários em todas as repartições públicas e incentivar a sua           
ampliação no comércio (supermercados, farmácias) 

 
28.Criar um programa de bicicleta compartilhada para atender os alunos do           

IFSP e ETEC 
 

29. Investir na sinalização e manutenção das ciclovias existentes 
 

30.Ampliar as fiscalizações das possíveis infrações ou depredação da ciclovia. 
 

31.Criar um projeto de restauração e  doação de bicicletas usadas. 
 

32.Buscar parcerias com as empresas levando as ciclovias até as suas portas            
com a proposta de reduzir o número de veículos 
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33. Inserir o município na meta do milênio (agenda 2030 ONU) no quesito            
qualidade de vida, tendo como o sistema cicloviário um modelo 
 

34. Incentivar a ciclo logística, ou seja, “o uso da bicicleta em atividades de             
logística, como uma alternativa em relação à logística tradicional, comumente          
realizada por motocicletas, vans e caminhões em áreas urbanas. Tais          
serviços podem abranger entrega de mercadorias, documentos, e até mesmo          
manutenção de serviços públicos. Grande parte desses serviços podem ser          
realizados por bicicleta. Levando em consideração que parcela das entregas          
ocorrem em viagens com distâncias curtas e com volumes médios e           
pequenos.” (Andrade e Guth, 2020) 
 

35.Ampliar significativamente as ciclovias e ciclofaixas com adaptações de         
certas ruas da cidade em determinados momentos (Fins de semana) para           
que seja exclusivo para bicicletas. 

Meio Ambiente, Ecossocialismo e Economia Circular 

36.Executar pavimentação drenante/permeável em áreas vulneráveis à       
alagamentos. 

37.Desenvolver um Planejamento Habitacional que não comprometa a        
preservação das áreas de mananciais e áreas verdes. 

38.Criar um programa de coleta e uso de águas pluviais que contemple edifícios             
públicos e privados. 

39.Universalizar a coleta e tratamento de esgotos em todo município, com           
gestão pública e sem terceirizações. 

40.Promover a melhoria da qualidade de vida, previne doenças e evita poluição            
de rios e mananciais. 

41.Ampliar a utilização da água de reuso para fins não-potáveis (limpeza urbana,            
rega de parques/jardins e sanitários). 

42.Desenvolver uma Solução racional para diminuir o consumo de água potável           
e geração de esgoto. 

43.Fazer a manutenção constante na rede de água visando reduzir a perdas na             
tubulação. 

44.Criar de comitês populares de recursos hídricos e saneamento municipais. 

45.Ampliar a Coleta seletiva de lixo e reciclagem  
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46.Criar cooperativas de recicladores garantindo a ausência de intermediadores         
e o aumento da remuneração dos catadores, por meio da socialização da            
reciclagem em detrimento das grandes empresas; 

47.Criar a coleta pública em três etapas: 

● lixo reciclável, destinado às cooperativas de reciclagem; 
● material passível de compostagem, destinado a composteiras       

públicas, que gerem insumos para os produtores indicados no item          
anterior; 

● material orgânico não passível de compostagem; 

48.Criar e Fortalecer os Conselhos Populares de Gestão dos Parques 

Proteção ao Meio Ambiente 

49.Criar novos parques e projetos de arborização. Estabelecer programas de          
arborização que respeitem o mínimo sugerido pela OMS de uma árvore por            
habitante. 

50.Oferecer apoio organizativo às associações de defesa dos direitos animais. 

51.Oferecer suporte para a adoção de animais abandonados, no caso de           
domésticos, e coibir quaisquer maus-tratos. 

52.Desenvolver um Programa intensivo de Castração e implantação de         
dispositivo de identificação de animais (chip), através de parceria com ONG´s           
e associações que fazem esse trabalho com baixo custo, onde o município, a             
fim de incentivar os munícipes a castrar seus animais e evitar proliferação,            
subsidiará integralmente tais procedimentos. 

53.Colocar comedouros e bebedouros para animais de rua em prédios públicos,           
com a intenção de facilitar a “captura” dos mesmos e direcioná-los para            
adoção e/ou cuidados veterinários, se necessário. 

54.Fortalecer as ações do DPBEA (Departamento de Proteção e Bem Estar           
Animal) para que possa ampliar os atendimentos a animais em situação de            
vulnerabilidade e abandono. 

55.Fortalecer a Guarda Municipal Ambiental, a fim de que os integrantes desta            
fração da corporação tenham conhecimento das Leis e dos procedimentos          
quando acionados em casos de abandono ou maus tratos de animais. 

56.Fortalecer o Conselho de Proteção e Defesa Animal para que tenha           
protagonismo e tenha poder deliberativo e autonomia nas decisões acerca da           
destinação dos recursos para a proteção animal. 
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Agroecologia 

57.Garantir que o abastecimento da merenda das escolas municipais seja feito           
com alimentos orgânicos e provenientes da agricultura familiar. 

58.Garantir a transição de estudantes com projetos de incentivo à agricultura           
familiar na cidade.  

59.Fomentar as hortas urbanas, a permacultura, agricultura orgânica,        
agroecologia e sistemas agroflorestais. 

60.Regulamentar o uso de áreas públicas (canteiros centrais, áreas debaixo de           
torres de transmissão, área marginal a linhas de trens etc.) e terrenos            
baldios para hortas urbanas e comunitárias. 

61. Incentivar feiras municipais de produtos orgânicos e agroecológicos, além da          
reestruturação dos sacolões, com vendas de produtos à preços acessíveis. 

62. Implementação do Programa Segunda Sem Carne” nas escolas municipais. 

Educação Ambiental 

63.Oferecer suporte para as redes que promovem as trocas e doações de            
produtos usados, fomentando a economia solidária.  

64. Estabelecer Planos Municipais de Educação Ambiental Popular, focada em         
reflexões que passam pelo “reduzir, reutilizar e reciclar” vinculando esse mote           
as imposições do capitalismo. A educação deve ter como um de seus            
propósitos a formação de uma perspectiva crítica acerca do modelo          
predatório de desenvolvimento e consumo. 

Políticas de Sustentabilidade 

65.Criar pontos de cultura socioambientais. Estes locais terão a função de           
promover a educação ambiental de forma descentralizada. 

66. Incentivar as iniciativas de readequação dos edifícios segundo os critérios de           
eficiência energética. As prefeituras precisam disseminar os conhecimentos        
arquitetônicos que permitem a readequação das construções de modo a          
reduzir o consumo de eletricidade para fins de climatização, ventilação e           
iluminação. Os prédios municipais devem servir como base para         
desenvolvimento de projetos piloto. 

67. Instalar progressivamente painéis solares nos edifícios municipais       
(administração, escolas, postos de saúde, etc.). 

7 



 

68.Ampliar o número de PEV (Pontos de Entrega Voluntária) para que os            
munícipes tenham opção para descartar, tanto materiais recicláveis, quanto         
resíduos em geral e o poder público municipal faça a correta destinação            
desses materiais, mitigando assim, o descarte irregular. E visando ampliar e           
diminuir o descarte irregular, o recolhimento itinerante desses resíduos será          
feito, principalmente nas periferias e regiões com poucos pontos de Entrega           
Voluntária. 

 
Racismo Ambiental - Saneamento Máximo 
 

69.A população periférica sofre com inúmeras opressões, e o Racismo          
Ambiental se enquadra nessa questão. Enquanto os centros urbanos tem          
atenção especial do poder público em relação ao Saneamento básico, por           
exemplo, nas periferias, vemos que essa preocupação não existe. A 
proposta em relação a essa questão perpassa a estruturação e ampliação do            
Saneamento básico, essa questão também visa proporcionar um efetivo         
combate a essa opressão, de modo que as ações de melhoria do            
saneamento básico nas regiões centrais tenham suas consequências e riscos          
analisados para que não ajam em detrimento das populações periféricas e,           
desse modo, que as ações sejam abrangentes e igualitárias. 

70.Tratar a água como um direito e não mercadoria, nesse sentido, disponibilizar            
em espaços públicos acesso a água para consumo e banheiros públicos. 

Juventude, Lazer e Cultura 

71.Criar um Programa itinerante de Cultura que percorra toda a cidade, desde            
as periferias até as regiões centrais, dando opções de lazer para a juventude             
e a população de modo geral. 

72.Desenvolver um Planejamento Democrático de Cultura e Lazer. A população          
deve ser ouvida para que as opções de cultura e lazer sejam corretamente             
direcionadas. 

Ciências e Tecnologias 

É notório que o mundo vive um constante processo de transformação da sociedade             
através da ciência e tecnologia, desde os próprios recursos utilizados para a            
elaboração e escrita deste subsídio até à toda conectividade aplicada para a            
divulgação e reprodução dele. 

Nesse sentido é de extrema importância que o plano de governo esteja alinhado             
com o desenvolvimento da ciência e a tecnologia, pois disso depende a própria             
manutenção dos acessos necessários à comunidade para alcance e usufruto de           
elementos indispensáveis ao bem-estar da sociedade. 
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Também ao tratar de ciência e tecnologia, um dos grandes desafios consiste na             
desmistificação destes por si só, numa ótica e conjuntura de inexistência de limites             
ao desenvolvimento das cidades, de maneira inclusiva e sustentável. 

Do ponto de vista do direito à cidade, é ‘sine qua non’ que a gestão pública                
desempenhe um papel de fomento ao bem-estar de sua população tendo como            
principais aliados ferramentas tecnológicas para tornar as demandas existentes da          
comunidade rápidas e otimizadas, servindo de apoio a todos os demais. 

Para tal, contaremos com uma reflexão profunda para que a ciência e tecnologia             
contribua ativa e significativamente, de modo a fazer parte do dia a dia do cidadão               
hortolandense, conectando, descentralizando, desonerando e otimizando serviços. 

73. Implantar uma Rede de Wi Fi Livre 

Mobilidade, acessibilidade e transporte público: não é possível tratar de transporte           
por aplicativos e transportes compartilhados sem a devida manutenção dos recursos           
digitais, quiçá sem a garantia da conectividade. 

74. Implementar tecnologias para pagamento e rastreamento do transporte        
público, lembrando que tais sistemas otimizam os recursos e aumentam a           
segurança do serviço. Assim torna-se possível que rapidamente possamos         
definir trajetos em diferentes modais, rastreando os veículos do transporte          
público para melhor programar quando e onde tomá-los, pagando de forma           
otimizada e segura. 

Gestão ambiental e economia circular: , são necessários artifícios tecnológicos para           
fim de evolução e transformação dos cuidados para com o meio ambiente. A coleta              
seletiva deve deixar de ser tratada como subemprego de mão-de-obra          
desqualificada e o resultado desta atividade produtos de baixo valor, afinal, não há             
uma nação por essência desenvolvida sem o fortalecimento das técnicas para           
reutilização, reaproveitamento e destinação de resíduos. A gestão deverá fomentar          
o desenvolvimento através de iniciativas conforme a seguir: 

75.Capacitar o trabalhador da coleta seletiva, com conhecimentos necessários à          
aplicabilidade da seleção e manuseio de resíduos, agregando maior valor à           
esta “matéria-prima” importante ao desenvolvimento e qualidade aos futuros         
produtos oriundos deste serviço. 

76.Dar suporte tecnológico às instituições operantes do meio da coleta seletiva,           
buscando também a contribuição e melhoria contínua com suporte das          
empresas, universidades e centros de pesquisa de Hortolândia e de toda a            
RMC. 

77.Buscar parcerias tecnológicas como as já existentes na capital paulista e em            
países europeus, para a coleta seletiva de descartáveis através de          
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equipamentos inteligentes que poderão, além do próprio não-descarte, trazer         
benefícios ao cidadão como vouchers de desconto em supermercados ou          
nos serviços de energia elétrica.1 

Produção Agrícola: Não obstante, o suporte à economia circular na produção de            
alimentos também é de extrema importância no implemento da qualidade na           
alimentação das pessoas, desenvolvimento e viabilização de fertilizantes        
sustentáveis e melhor custo/benefício na obtenção de alimentos orgânicos. 

78.Buscar soluções digitais que auxiliem no fomento ao desenvolvimento         
sustentável e também na inclusão das pessoas, desde os produtores até o            
consumidor final. 

Direitos Humanos e Sociais: Em todos os aspectos deveremos prover a inclusão e a              
conectividade, pois sem isso permanecemos num distante e longínquo passado. 

79.Criar uma rede capaz de interligar dados da saúde, lazer e desporto e             
canalizar as informações dos cidadãos de modo que o próprio possa ser            
protagonista também na manutenção de sua saúde. 

80. Implementar os programas escolares para o fomento à ciência, que através           
de uma educação transformadora provocará uma maior afinidade à         
criatividade e criação. 

Economia e Gestão: Com a tecnologia seremos capazes de prover um dos maiores             
bens de uma gestão aos seus munícipes: Transparência. Alguns afirmarão que isso            
já ocorre. Porém, entendamos que não basta que estejam disponíveis, mas também            
devem ser convidativos, afinal, uma gestão eficiente e dentro dos padrões da            
licitude não tem motivações para mascaramento e/ou obstrução de informação. 

81. Informar as pessoas proativamente de temas de interesse e que venham a            
ser inscritos sob uma definição pessoal de perfil, tais como, sendo aluno ou             
pai de alunos, podemos ter entre outros temas o interesse no calendário            
municipal da educação, recebendo informes periódicos por celular, e-mail         
e/ou WhatsApp. Também se aplica à Saúde, Geração de Renda, Habitação           
etc. 

82.Desenvolver meios de pagamentos automatizados, como uma ferramenta        
segura e eficaz na distribuição dos recursos ao munícipe, seja como ajuda ao             
cidadão ou até mesmo na aquisição de créditos de um sistema monetário            

1 https://www.eneldistribuicaosp.com.br/sustentabilidade/ecoenel 

https://www.ecycle.com.br/component/content/article/37/355-maquinas-trocam-emba
lagens-por-dinheiro.html 
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válido no âmbito da cidade a fim de favorecer o consumo local e ampliar a               
capacidade de geração de trabalho e renda. 

 

DIREITOS SOCIAIS 

Os Direitos Sociais são uma conquista histórica e evolutiva, pois representam aquilo            
que se obteve ao longo do desenvolvimento social para fins de garantir condições             
mínimas de convívio harmônico e de justificativa para a existência de um Estado             
jurídico. 

Neste sentido o partido socialismo e liberdade apresentará um programa que           
garanta e amplie o conjunto dos Direitos Sociais a nível municipal, garantindo assim             
a partir dos Direitos Sociais uma vida digna para o povo trabalhador da cidade de               
Hortolândia. Seguem nossas proposições para este eixo: 

Educação 

O fortalecimento da educação pública, de qualidade, democrática,laica, socialmente         
referenciada e que promova o respeito à diversidade.Não há transformação social,           
política e econômica, se que não tivermos uma educação de qualidade para todos.             
Para nós do PSOL, a educação é uma das nossas principais pautas, por             
acreditarmos que é um tema que perpassa por tantos outros como:saúde, cultura,            
emprego, segurança pública.  

83.Fortalecimento e ampliação da representação no Conselho Municipal de         
Educação; Buscar para que exista uma maior participação da Sociedade Civil           
neste conselho e também dar visibilidade na sua existência 

84.Elevar os investimentos da educação municipal para um patamar acima de           
30% e dar transparência à aplicação desses recursos, o que não ocorre            
atualmente; 

85. A partir de um estudo sobre a taxa de analfabetismo no município, trabalhar              
para erradicar e, a longo prazo, zerar, com a ampliação de vagas nas escolas              
para educação de jovens e adultos (EJA).  

86.Garantir transporte público para que estes estudantes possam ter acesso ao           
Direito à Educação. 

87.Estabelecer parceria com os cursinhos populares da cidade e também com           
as escolas que oferecem cursos profissionalizante e de nível Superior como o            
Instituto Federal de Hortolândia e a ETEC (Centro Paula Souza) a fim de que              
os nossos jovens pertencentes a esta cidade possam ter mais acesso a estes             
espaços. 

11 



 

88.Construir e ampliar creches e Emeis, a fim de zerar o déficit de vagas              
existentes, bem como ofertar atendimento de tempo integral para alunos          
dessa etapa da educação básica.  

 

89.Defender uma educação crítica e transformadora: por uma escola que          
combata o racismo, a homofobia e o machismo. Contrapondo-nos ao avanço           
do conservadorismo e da intolerância que reduzem o espaço do diálogo           
democrático e remontam a períodos sombrios de nossa História, reforçamos          
o papel da escola como espaço de debate franco e livre de ideias – como               
espaço, portanto, de crescimento social, cultural, acadêmico. Assim, o ensino          
público municipal, na Gestão do Partido Socialismo e Liberdade, não se           
furtará a enfrentar as feridas históricas da sociedade brasileira, e discutirá,           
numa perspectiva plural, temas que digam respeito ao bem viver das           
mulheres, dos negros, dos indígenas, das crianças, dos trabalhadores e da           
população LGBT. 

90.Ampliar a estrutura física das escolas a fim de que se criem mais espaços              
para o desenvolvimento de atividades lúdicas e artísticas realmente         
significativas, onde os alunos podem ter acesso a diversos recursos que           
possam ampliar sua aprendizagem e repertório cultural. 

91.Criar programas de incentivo à leitura, aumentando o número de bibliotecas,           
para 1 em cada bairro, a partir disto criar uma ideia de uma cidade educadora               
onde possam ter a presença de livros em praças públicas e nos espaços             
públicos da cidade 

92.Estabelecer um número máximo de alunos por sala na educação pública           
municipal. Esse número deverá ser discutido pela comunidade escolar,         
visando critérios pedagógicos, estruturais.  

93.Diminuir três alunos por cada inclusão. Atualmente na prefeitura de          
Hortolândia temos muitos alunos de inclusões nas escolas municipais.  

94.Criar Concursos Públicos para suprir o déficit de trabalhadores de todas           
áreas da educação. 

95. Investir na formação continuada dos professores, entendendo que esta ação          
é indispensável para a melhoria da qualidade da educação aos discentes e            
também aos docentes, que terão apoio e orientação na execução da           
proposta pedagógica. A formação é fundamental visto que é uma das portas            
de acesso dos profissionais às novas tendências em educação embasadas          
na ciência, no respeito à diversidade e no construtivismo. 
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96.Propor a inclusão de aulas de inglês e espanhol no currículo da Educação             
Infantil e Fundamental. 

97.Criar cursos profissionalizantes nas escolas municipais para os trabalhadores         
desempregados, jovens e adultos. 

98.Garantir a necessária estrutura material e humana nas escolas e equipá-las           
com materiais e acervos atualizados; 

99.Fornecer alimentação de qualidade, incorporando alimentos orgânicos e        
provenientes de agricultura familiar. 

100. Garantir a autonomia escolar estabelecida no Art. 15 da Lei de Diretrizes            
e Bases da Educação. Para isso, é preciso, entre outros: valorizar e fortalecer             
a construção coletiva, participativa e democrática dos projetos        
político-pedagógicos; ampliar os recursos para as escolas e distribuí-los de          
acordo com a matrícula, o tamanho, a idade, a carência da unidade e o              
tempo de atendimento da criança; ampliar a disponibilidade dos recursos de           
adiantamento bancário imediato; valorizar processos de racionalização dos        
recursos em cada unidade com incentivo a práticas de reuso e reciclagem;            
estabelecer políticas de formação continuada permanentes que envolvam        
todos os profissionais das escolas; propor modos alternativos de avaliação,          
de modo participativo, processual, cumulativo e democrático. 

101. Abertura de salas de educação de jovens e adultos, oferecendo          
atendimento em diversos horários, considerando as diversas jornadas de         
trabalho dos alunos; para isto buscaremos a articulação e o diálogo com            
movimentos sociais que historicamente atuam na educação de jovens e          
adultos. 

102. Criar auxílio mensal no valor de R$ 60 por aluno matriculado na rede             
pública, até o limite de R$ 120 para famílias com mais de dois filhos. Quem               
pode se inscrever: moradores de Hortolândia há, no mínimo, 2 anos;           
matriculados no Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) da rede pública municipal            
com frequência igual ou superior a 85%; com renda familiar bruta mensal            
inferior ou igual a três salários mínimos. 

103. Criar um auxílio inclusão mensal no valor de R$ 80 por aluno matriculado             
na rede pública municipal. Os alunos pertencentes ao público-alvo do setor           
de Inclusão da Educação Municipal. Quem pode se inscrever: moradores de           
Hortolândia há, no mínimo, 2 anos, matriculados na rede pública municipal,           
na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental regular, com frequência          
escolar igual ou superior a 60% e 75%, respectivamente. É necessário           
comprovar, por meio de Relatório Médico atualizado, constando o CID          
(Código Internacional da Doença), alunos com deficiência (aqueles que têm          
impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou          
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sensorial); alunos com transtornos globais do desenvolvimento (aqueles que         
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor,        
comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias        
motoras, incluídos nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de          
Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses)         
e transtorno invasivo sem outra especificação); alunos com altas         
habilidades/superdotação (aqueles que apresentam um potencial elevado e        
grande envolvimento com as áreas de conhecimento humana, isoladas ou          
combinadas). 

104. Criar o Programa Escola Aberta nos finais de semana, de unidades           
escolares públicas localizadas em territórios de vulnerabilidade social. A         
estratégia potencializa a parceria entre escola e comunidade ao ocupar          
criativamente o espaço escolar aos sábados e/ou domingos com atividades          
educativas, culturais, esportivas, de formação inicial para o trabalho e          
geração de renda oferecidas aos estudantes e à população do entorno. 

105. Criar Oficinas sobre educação no trânsito 

106. Fornecer notebooks para cada profissional da educação da rede         
municipal: Os profissionais devem estar exercendo suas funções como         
professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial,        
diretor escolar, coordenador pedagógico, coordenador, professores do AEE,        
professor de Suporte Pedagógico, desde que atuem nas Instituições de          
Ensino do município e sejam concursados nos cargos que exercem.          
Estabelecendo uma parceria com a DELL e IBM como contrapartida social da            
sua presença no município. 

107. Construir espaços físicos alternativos: o ambiente escolar deve        
proporcionar harmonia e funcionalidade, não apenas para os alunos, mas          
para todos que fazem parte da instituição escolar de forma direta ou indireta.  

108. Implementação de Laboratórios de Informática nas Escolas em parceria         
com as empresas DELL e IBM 

109. Investir em tecnologia que possam ser aliadas do sistema de ensino e             
capacitar profissionais da educação e alunos, ampliando o acesso a estas           
tecnologias. Com a pandemia observamos as dificuldades em utilizar         
plataformas e ferramentas tecnológicas.  

110. Abrir parceria com a secretaria de Saúde para atendimento nas escolas           
de Psicólogos, Assistentes Sociais e ampliar para outras áreas         
gradativamente. 

111. O Estatuto do Magistério de Hortolândia, aprovado em 2003 requer um           
estudo cauteloso e aprofundado, após 17 anos de vigência merece          
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adequações necessárias para atender as necessidades dos profissionais do         
magistério e o que estabelece o PME. ( Plano Municipal de Educação).  

 

Saúde 

112. Informatizar todos os procedimentos e atendimentos médicos na rede         
pública municipal, permitindo o acompanhamento de agendamentos médicos        
e tornando automática a solicitação do clínico geral para os agendamentos           
de médicos especialistas, evitando que haja qualquer desvio no         
agendamento para fins de barganha política. 

113. Melhorar a gestão de medicamentos para que não faltem as medicações           
presentes na cesta de medicamentos da cidade e de alto custo. 

114. Fomentar Campanhas de conscientização e promoção do acesso à         
saúde, para portadores de doenças raras e doenças crônicas que acometem           
principalmente a população feminina, como lúpus e outras patologias; 

115. Defender radicalmente o SUS público, gratuito, de qualidade para todos e           
todas, completamente estatal, pondo fim aos contratos com entes privados          
na gestão indireta de serviços públicos, por meio de programa de transição            
que não reduza a assistência ao povo. 

116. Repudiar todas as formas de privatização e terceirização do SUS, que           
estão nas mãos de OS, ONGs, OSCIPs ou outras congêneres, 

117. Garantir concurso público para contratação de mais profissionais; 

118. Incentivar a vacinação em massa contra a gripe e outras doenças de            
forma preventiva, sobretudo a vacina de Covid 19 (quando estiver          
disponível), sempre com orientação médica; 

119. Ampliar a campanha educativa relativa à prevenção e tratamento das          
doenças, principalmente na juventude. 

120. Completar as equipes de todos os níveis de atenção (Primária,          
Secundária, Terciária, Vigilância Sanitária e Atividades Meio), respeitando o         
modelo de atenção vigente da Atenção Básica com as equipes de Saúde da             
Família, ampliadas com ginecologistas, Pediatras e Saúde Mental. Ampliação         
do quadro de Enfermagem, Auxiliar e Técnicos de Saúde Bucal; 

121. Disseminar informações no sentido de melhorar o nível geral dos          
conhecimentos da população sobre os fatores essenciais para uma vida          
saudável; 
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122. Implantar programas de prevenção à Saúde do Homem e suas          
especificidades 

123. Criar Centros de especialidades descentralizados devidamente      
equipados, com condições de realizar exames diagnósticos, para que a          
população hortolandense não precise se deslocar para a região central e           
municípios vizinhos. 

124. Zelar por uma boa administração do Hospital Mário Covas, promovendo          
melhorias na estrutura física, fazendo contratações de profissionais e         
qualificação dos mesmos. 

Cultura 

125. Fortalecimento e democratização do Conselho Municipal de Cultura,        
ampliando a participação da sociedade civil. 

126. Democratizar as relações sociais em torno dos recursos públicos         
destinados à cultura a fim de que estes expressem a diversidade cultural que             
há no município, apoiando as atividades culturais local. 

127. Garantir o amplo acesso aos espaços culturais existentes, promovendo         
múltiplos usos junto à população local, assim como disseminá-los para          
regiões que ainda não os possuem; 

128. Fomentar a criação e a produção cultural nas comunidades, observando          
sempre o valor das tradições culturais populares; 

129. Aumentar o percentual do orçamento para a cultura com base nas           
diretrizes que orientam o Plano Municipal de Cultura atualmente em vigor; 

130. Aumentar o repasse para o Fundo Municipal de Cultura através da           
Legislação que orienta a execução do orçamento municipal para fomento e           
financiamento de ações e projetos culturais; 

131. Criar uma área de convenções que possa abrigar shows e eventos de            
grande porte, mas que possa também ser utilizada com outras atividades           
voltadas para a educação, lazer e cultura. 

132. Criação de Centros culturais e de formação de cidadãos, no sentido           
pleno, com debates políticos e conscientização de desenvolvimento        
sustentável. 

133. Fomentar atividades culturais que sejam acessíveis a todas as idades. 

134. Apoiar os artistas das culturas populares da cidade, como as batalhas de            
MCS, saraus e outros 
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135. Criar um Estúdio Público para a difusão cultural de artistas oriundos das            
classes populares com uma pauta contra a lógica do mercado fonográfico; 

136. Valorizar a diversidade cultural como a cultura negra, indígena, nordestina          
e outras, visando à ruptura dos preconceitos e dicotomias existentes na           
sociedade atual; 

 Moradia e Habitação 

137. Fortalecer e viabilizar a construção de moradias populares; para atender          
as familias em situação de risco. 

138. Criar um Conselho Municipal de Moradia Popular de caráter deliberativo          
eleito pelo voto direto; 

139. Zerar o déficit habitacional de Hortolândia com investimentos de 10% do           
orçamento municipal, orientado pela prática metodológica de mutirões        
habitacionais como os realizados na administração de Luiza Erundina. 

140. Mapear os imóveis inutilizados ou subutilizados para a utilização dos          
instrumentos acima citados visando combater o déficit habitacional,        
especulação imobiliária, favelização e a falta de função social, etc.; 

141. Combater à especulação imobiliária: Aplicação do IPTU Progressivo sobre         
os imóveis e terrenos vazios e atualização dos valores venais dos imóveis            
obedecendo à progressividade do imposto e isenção para a ampla parcela da            
população pobre; 

Esporte 

142. Criar e Ampliar os equipamentos esportivos como campos de futebol,          
quadras, pistas de skate, principalmente nas periferias da cidade com          
profissionais habilitados, propiciando o convívio social e o desenvolvimento         
físico e mental; 

143. Manutenção e criação de mais praças públicas de esporte, com quadras,           
campos e pistas de Skate.  

144. Abrir as escolas municipais para a prática de esportes aos finais de            
semana e a contração de profissionais habilitados na área para orientar as            
pessoas na prática esportiva; 

145. Criar a Bolsa Monitoria para alunos de Educação Física que queiram           
realizar atividades nas quadras poliesportivas da cidade em finais de          
semana. 
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146. Valorizar os atletas da cidade para disputar grandes provas do esporte           
regional e nacional. 

 

Segurança Pública: Por uma segurança pública revolucionária e cidadã em          
Hortolândia 

Desde meados da década de 1980, a violência urbana se impôs em nosso meio              
como um dos maiores desafios para as políticas públicas do Estado brasileiro. Não             
à toa, pois se trata de um problema complexo, cujas raízes remontam ao passado              
colonial do país, e que, portanto, não pode ser resolvido com discursos simplistas e              
políticas comprovadamente ineficazes, como as que temos visto nos últimos anos.           
Conforme a Constituição Federal de 1988 em vigência, a segurança pública é dever             
do Estado, direito e responsabilidade de todos, cabendo à Federação, aos Estados            
e aos municípios promoverem ações que garantam a segurança de todos cidadãos            
e cidadãs.  

Definitivamente, o cenário a ser enfrentado não é fácil. Segundo o Atlas da Violência              
de 2020, houve 57.956 homicídios no Brasil em 2018, o que corresponde a uma              
taxa de 27,8 mortes por 100 mil habitantes. Desse total, 75,7% eram negros, em              
sua maioria jovens do sexo masculino e com baixa escolaridade. Também em 2018,             
foram registradas 1.685 denúncias de violência contra a população LGBTQI+. Para           
completar o retrato desta tragédia, uma mulher foi assassinada a cada duas horas             
neste mesmo ano, totalizando 4.519 vítimas; do total de mulheres assassinadas,           
30% foram vítimas de feminicídio, e 38,9% foram mortas dentro de sua própria casa,              
o que revela um aumento de 8,3% com relação ao ano anterior . 

Desde 2008, o número anual de homicídios no Brasil ultrapassou a cifra dos 50 mil.               
Entra ano e sai ano, a quantidade de pessoas mortas de forma violenta em nosso               
país permanece assustadoramente alta. Estamos nos convertendo em uma         
máquina de destruir vidas. Em termos práticos, estamos lotando um estádio de            
futebol com cadáveres de pessoas assassinadas todos os anos, há 10 anos            
consecutivos. Esse é o resultado da desigualdade e da violência extrema produzida            
pelo neoliberalismo brasileiro, que deixa suas marcas também na cidade de           
Hortolândia. 

É consenso entre especialistas da área da segurança pública que a superação            
deste trágico cenário demanda esforços conjuntos de todas as esferas de governo            
(federal, estadual e municipal), com o desenvolvimento de políticas públicas          
articuladas e complementares entre si. Nesse sentido, destacamos a importância do           
protagonismo dos municípios nesse processo, uma vez que os crimes ocorrem e            
são sentidos pela população na periferia e nos centros urbanos das cidades. É hora              
de encararmos o debate da municipalização da segurança pública.  
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Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Sou da Paz em 2018, Hortolândia           
configura entre as cidades mais violentas do Estado de São Paulo. Na pesquisa,             
foram considerados os crimes letais contra a vida, crimes sexuais e contra o             
patrimônio. Não obstante, outro estudo realizado pela UNESCO em 2017, aponta           
Hortolândia como a cidade menos segura para jovens na Região Metropolitana de            
Campinas, acumulando péssimos índices quanto à mortalidade por acidente de          
trânsito, frequência à escola, situação de emprego, indicador de pobreza e violência.            
De acordo com os dados da Secretaria Pública de Segurança do Estado de São              
Paulo e do IBGE, em 2014, Hortolândia foi considerada a nona cidade mais violenta              
do Estado de São Paulo, com índice de homicídio de 17,4 por 100 mil habitantes. 

Não é de hoje que os índices de violência do município de Hortolândia evidenciam              
uma situação preocupante. Apesar disso, nos últimos anos o Prefeito Ângelo           
Perugini (PSD) pouco fez para evitar o pior. O completo descaso com a segurança              
pública do município resultou nos recentes casos de feminicídio que acabaram por            
repercutir na grande mídia. Além disso, crimes sexuais ainda são recorrentes, assim            
como os de roubo de carro e as mortes no trânsito. O policiamento comunitário e               
preventivo realizado pela Guarda Civil Municipal, capaz de inibir grande parte destes            
crimes, foi completamente esquecido pela atual gestão. Esqueceram também de          
investir recursos nesta corporação, assim como de implementar uma política de           
valorização dos profissionais da GCM, hoje tão importantes à segurança do           
município. 

O governo municipal de Hortolândia, portanto, não pode mais se eximir da            
responsabilidade no que diz respeito à garantia da segurança e do bem estar dos              
hortolandenses que, cotidianamente, constroem a nossa cidade com muito trabalho.          
E, para enfrentar o problema da violência de maneira eficaz, é preciso coragem para              
reorientar a máquina pública municipal, colocando-a a serviço da população e não            
mais do capital. A vida, enquanto direito humano universal, é nosso maior bem;             
cabe ao Estado de direito assegurá-la. Do contrário, dificilmente poderemos falar em            
democracia plena em nosso país. 

Mais do que simplesmente falar, é preciso agir. E, nesse sentido, elencamos            
algumas das principais propostas de políticas públicas a serem implementadas pelo           
município na área da segurança. Tais propostas foram construídas a partir do olhar             
crítico das políticas baseadas em evidências e se estruturam em 4 diferentes eixos,             
sendo eles: formação, prevenção, gestão e estrutura operacional. 

147. Treinar e reeducar os profissionais continuamente a fim de garantir a           
todos os membros da GCM uma formação aprofundada em Direitos          
Humanos e em manuais de Procedimentos Operacionais Padrão que regem          
a atuação das forças policiais. 
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148. Readequação das atividades desempenhadas pela GCM em       
conformidade com o art. 144 da Constituição Federal e Lei 13.022/2014           
(Estatuto das Guardas Civis Municipais). 

149. Revisar a filosofia e a cultura institucional vigente na Secretaria de           
Segurança Pública, a fim de afastar o ethos militar das ações coordenadas            
por este órgão. 

150. Construir políticas públicas de prevenção à violência de forma integradas          
com secretarias da Saúde, Educação, Cultura, Mobilidade Urbana, Obras,         
Inclusão e Desenvolvimento Social, etc. 

151. Mapear as principais áreas de risco e implementação de programas          
voltados à revitalização e ocupação do espaço público.  

152. Implementar campanhas educativas nas escolas e espaços públicos a fim          
de promover a cultura de paz, o respeito à diversidade e o combate às              
diversas formas de opressão. 

153. Ampliar efetivamente a Guarda Civil Municipal para 660 agentes, em          
conformidade com a Lei Nº 13.022/2014. 

154. Reduzir a carga horária de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais. 

155. Aplicar o adicional por Regime de Trabalho Policial (RETP), referente a           
100% do salário base dos agentes da GCM. 

156. Conceder aposentadoria especial aos agentes da GCM, em paridade com          
o tempo praticado nas polícias estaduais. 

157. Reorganização do Conselho Municipal de Segurança a fim de criar o           
Conselho de Segurança Pública Cidadã, de caráter deliberativo e         
composição majoritariamente popular. 

158. Revisar o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Hortolândia e da Lei            
Complementar Nº 12 de 2010, que versa sobre o plano de carreiras dos             
servidores públicos municipais. 

159. Criar a Ouvidoria Pública Cidadã, entidade da sociedade civil responsável          
por acolher as denúncias de abuso do poder das forças policiais do município             
e garantia de atuação conjunta com a Corregedoria da GCM. 

160. Renovar e modernizar os equipamentos utilizados pelos agentes da GCM:          
armamento letal e não letal, uniformes, viaturas, etc. 

161. Ampliar o número de bases comunitárias em todas as regiões de           
Hortolândia. 

20 



 

162. Ampliar o sistema de monitoramento via câmeras inteligentes em todas as           
regiões de Hortolândia e posterior integração com os sistemas dos          
municípios limítrofes. 

163. Criar o Centro Operacional de Policiamento Integrado a fim de promover a            
interação e troca de informações entre as diferentes forças policiais atuantes           
em Hortolândia e nos municípios limítrofes, à exemplo da cidade de           
Limeira-SP. 

164. Incorporar os agentes de segurança que atuam em empresas de          
segurança terceirizadas pela prefeitura, após a conclusão dos contratos em          
vigência. 

165. Criar postos de atendimento diferenciado e patrulhas especializadas em         
ocorrências envolvendo violência contra minorias, à exemplo da Patrulha         
Maria da Penha da cidade de Campinas. 

166. Criar a Guarda Ambiental, setor da GCM especializado na fiscalização e           
combate ao crime ambiental em Hortolândia. 

167. Ampliar o monitoramento preventivo da GM nas entradas das escolas,          
capacitando os profissionais para que estas ações não tenham caráter          
repressivo e agressivo, mas sim, de orientação a comunidade escolar. 

168. Criar um Setor especializado em Saúde Mental para agentes da GCM,           
com acompanhamento contínuo dos profissionais. 

  

DIREITOS HUMANOS 

O governo Bolsonaro com seus ataques frontais e cotidianos aos direitos humanos            
fez abrir o debate da importância da defesa intransigente dos direitos humanos em             
sua totalidade. É importante termos um programa de governo que priorize os            
direitos das mulheres, da população negra, das LGBTs, das pessoas com           
deficiência, das pessoas em situação de rua e de todos os trabalhadores e             
trabalhadoras em situação de vulnerabilidade social, econômica e política.  
 
Com a pandemia do coronavírus atrelada a uma crise ambiental, econômica, política            
e sanitária está mais que provado que o governo Bolsonaro com seus acordos com              
o “Centrão” fará de tudo para manter o seu projeto antidemocrático, antipopular e             
reacionário mais latente para um futuro ainda muito incerto e em disputa. Assim             
como o governo Bolsonaro, o governo Dória vêm numa escalada autoritária com            
verniz “democrático” aprovando ajustes fiscais e reformas que atacam diretamente          
os estudantes e trabalhadores que usufruem dos serviços públicos no estado de            
São Paulo.  
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O governo municipal de Angelo Perugini numa tentativa de se reeleger para mais             
quatro anos, trocou mais uma vez de partido político. Esta tentativa de se manter no               
poder é uma política coronelista e, muitas vezes, populista, pois propostas como            
“IPTU Zero” não emplacaram no governo que perdeu-se no caminho ao adotar            
somente a “política de gabinete”, distanciando-se da população hortolandense que          
sonha e constrói uma Hortolândia para todos, sem acordos escudos e promessas            
vazias.  
 
Por isso o PSOL Hortolândia se reafirma como uma alternativa para a classe             
trabalhadora hortolandense na defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários, na          
defesa de serviços públicos integrados, na defesa dos direitos humanos em sua            
totalidade juntamente dos ativistas que ousam em tempos obscuros e sombrios           
lutar, propor, dialogar e construir este programa com ênfase na defesa e garantia             
dos direitos humanos.  

População Negra 

169. Incentivar e fomentar o resgate da ancestralidade negra através dos          
terreiros de religião de matriz africana como pontos de cultura, memória e            
resistência do povo negro, valorizando assim suas raízes 

170. Facilitar a regulamentação dos terreiros de religiões de matriz africana; 

171. Dar atenção especial à saúde da população negra em suas          
especificidades; 

172. Estabelecer convênios para ampliar as vagas oferecidas em cursinhos         
pré-vestibulares populares; 

173. Instituir o Programa de Formação Permanente dos Profissionais da Rede          
Municipal de Educação Para o Respeito à Diversidade Étnica-Racial e          
Socioeconômica; 

174. Instituir o Programa de Formação Permanente em Direitos Humanos,         
Igualdade Racial, Direitos das Mulheres para agentes da Guarda Municipal e           
Profissionais da Rede Municipal de Educação, como política de combate ao           
racismo institucional e à violência promovida por agentes da GM contra a            
população negra e indígena; 

175. Elaborar um programa municipal para garantir o acesso à justiça e a            
mecanismos de reinserção social de egressos do sistema prisional e do           
sistema socioeducativo na cidade; 

176. Implementar um programa que garanta a gratuidade nos serviços de          
transporte público para os adolescentes em cumprimento de medidas         
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socioeducativas e seus responsáveis quando em deslocamento em função         
do cumprimento da medida; 

177. Formar os agentes públicos que operacionalizem as políticas de trabalho,          
em especial os que realizam oficinas de orientação ao trabalho em relação a             
direitos da população negra, assédio moral em espaços de trabalho e           
racismo em processos de seleção. 

178. Investir na formação de professores e em material pedagógico para          
promover a valorização e o reconhecimento das comunidades tradicionais e          
da herança cultural de matriz indígena e africana nas escolas e creches            
municipais, respeitando e valorizando a diversidade, com programas de         
formação; permanente para os profissionais da educação visando sua ativa          
participação no combate ao preconceito e à discriminação contra as religiões           
de matriz africana e as culturas originárias; 

179. Trabalhar para garantir vagas em programas de jovens aprendizes e          
bolsa trabalho para a juventude negra e pobre por meio de cotas. 

180. Criar programa que assegure o acesso ao trabalho e à qualificação           
profissional de negros e negras egressas do sistema carcerário. 

 

LGBTQIA+ 

181. Criar, implementar e instituir o Centro de Referência e Atendimento à           
população LGBTQIA+ visando garantir assistência psicológica, jurídica, social        
e demais demandas deste segmento social. 

182. Implementar um Plano Municipal de Políticas Públicas LGBTQIA+,        
garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao          
longo de todo o processo de elaboração e implantação; 

183. Criar um Conselho Municipal de Políticas Públicas para a comunidade          
LGBTQIA+, garantindo estrutura e capacidade de avaliação, consulta e         
deliberação sobre as políticas públicas de promoção, garantia e defesa dos           
direitos e liberdades desta população 

184. Instituir o programa TransCidadania no município visando garantir        
condições de subsistência a população transgênero. 

185. Implementar no Calendário Oficial de Eventos do município a “Parada da           
Diversidade Sexual e de Gênero”. 

186. Apoiar projetos de pesquisa e extensão voltados para o aperfeiçoamento          
de políticas públicas municipais e problemas de alta complexidade técnica e           
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social que tenham marcadores de orientação sexual, identidade de gênero,          
raça/cor, crença e demais marcadores sociais. 

187. Garantir atendimento humanizado e especializado a população       
LGBTQIA+, por meio de treinamento permanente de servidores públicos e          
privados. 

188. Investir na formação de professores e em material pedagógico para          
combater o machismo, a homo/lesbo/bi/transfobia e a discriminação racial         
nas escolas e creches municipais, respeitando e valorizando a diversidade,          
com programas de formação continuada para os profissionais da educação          
visando sua ativa participação na erradicação de todas as formas de           
preconceito; 

189. Fomentar políticas de trabalho e geração de renda pensadas com          
membros do conselho LGBTQIA+ e APOLGBT. 

190. Propor legislação municipal que assegure os direitos da população         
LGBTQIA+ e que sancione administrativamente as discriminações e        
discursos de ódio motivados por orientação sexual e por identidade de           
gênero no âmbito da administração municipal. 

191. Capacitar obrigatória e sensibilização da GM, bem como de todos os           
agentes públicos de segurança, para as questões LGBTQIA+. 

192. Incentivar a criação de cooperativas e empreendimentos de economia         
solidária voltados ao segmento LGBTQIA+, priorizando travestis e        
transexuais. 

193. Trabalhar para garantir vagas em programas de jovens aprendizes e          
bolsa trabalho para a juventude LGBTQIA+ por meio de cotas. 

194. Criar cotas para travestis, mulheres transexuais e homens trans em          
serviços públicos municipais 

195. Criar programas com bolsas que visem a garantir acesso e permanência           
na educação básica, formação e inserção profissional de transexuais e          
travestis, com vagas em tais programas correspondentes à demanda         
necessária para esse público. 

196. Criar programa que assegure o acesso ao trabalho e à qualificação           
profissional de travestis e transexuais egressas do sistema carcerário. 

197. Promover a Formação continuada de agentes públicos que        
operacionalizem as políticas de trabalho, em especial os que realizam          
oficinas de orientação ao trabalho em relação a direitos LGBTQIA+, assédio           
moral em espaços de trabalho e LGBTfobia em processo de seleção. 
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198. Criar uma Casa Abrigo para LGBTs que são expulsas de casa ou estão             
em situações de vulnerabilidade socioeconômica. 

 

Assistência Social 

199. Implantar departamento de Vigilância Socioassistencial; 

200. Implantar mais 2 CRAS; 

201. Revitalizar o CRAS do Novo Ângulo; 

202. Construir em terreno próprio os CRAS do Jd. Amanda e da região do             
Rosolém; 

203. Devolver a Segurança Alimentar à Assistência Social; 

204. Implantar um restaurante comunitário no centro da cidade; 

205.  Desenvolver programas de apoio e incentivo à economia solidária; 

206. Criar programas de qualificação para o trabalho dos grupos atendidos          
pela Assistência Social; 

207. Fortalecer a Educação Social; 

208. Realizar concurso público para contratação de educadores sociais; 

209. Instituir programa de apoio ao adolescente em cumprimento de medida,          
promovendo acesso à cidadania - à cultura, à educação, à saúde e ao             
esporte. 

210. Desenvolver projetos em parceria com ONGs que atendam as         
necessidades, principalmente de alimentação, da população de rua e famílias          
mais carentes da cidade. 

 

Pessoas com Deficiências: Uma cidade mais justa e inclusiva: propostas para           
uma vida digna para Pessoas com Deficiência em Hortolândia 

Segundo o secretário geral da ONU, António Guterres, explica que “pessoas com            
deficiência estão em desvantagem (...) e em muitas sociedades pessoas com           
deficiência acabam frequentemente desconectadas, vivendo em isolamento e        
enfrentando discriminação”. 

Os dados sobre a questão dos PCDs são bastante escassos, o que só fortalece a               
invisibilidade desse grupo. Um exemplo disso é sobre a atuação dos PCDs no             
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mercado de trabalho. Das cotas de PCDs em empresas, um pouco menos de 50%              
delas foram ocupadas. E em tempos de pandemia, com a crescente do desemprego             
entre os trabalhadores estima-se que 10% das demissões sejam de PCDs, sendo            
que eles representam apenas 1% do total. Ou seja, dos trabalhadores afetados pelo             
desemprego os PCDs são um dos grupos mais perseguidos. 

É por isso que o PSOL em Hortolândia vem com um projeto em específico para               
colaborar com este grupo. Tornar a sociedade hortolandense mais inclusiva e dar            
visibilidade para estas pessoas são algumas das lutas do nosso partido. 

211. Mapear as condições de acessibilidade e adequação de escolas, creches,          
centros de saúde, prédio da prefeitura e outros equipamentos públicos            
condições arquitetônicas, materiais e suportes, capacitação profissional; 

212. Garantir o cumprimento das leis de cotas em concursos públicos da           
administração pública municipal direta, indireta e autárquica, bem como         
meios necessários para a realização das provas (intérprete oficial de LIBRAS,           
provas escritas em BRAILE, ledores e ajudas técnicas assistivas, guia          
intérprete, acessibilidade universal, comunicação alternativa, etc). 

213. Melhorar o PAI/Transporte e estabelecer um cronograma para        
acessibilidade total da frota; 

214. Padronizar as calçadas da cidade de modo em atender o direito a            
mobilidade da PcDs. 

215.  Adequar a legislação municipal à Lei Brasileira de Inclusão e Convenção; 

216. Propiciar a participação da pessoa com deficiência e da sociedade civil           
em todas as fases de implementação de políticas públicas voltadas a esta            
população; 

217. Garantir a efetiva execução das normas técnicas de funcionalidade e          
acessibilidade vigentes nos projetos habitacionais no Município;  

218. Introduzir e difundir, na atenção primária (Saúde), conceitos e estratégias          
para a implementação das ações de promoção de saúde, prevenção a           
fatores causadores ou agravantes de deficiências, reabilitação, equiparação        
de oportunidades e inclusão da pessoa com deficiência; 

219. Garantir reserva de vagas, no mínimo de 5%, nos programas de geração            
e/ou complementação de renda, criados, gerenciados ou financiados pela         
Prefeitura; 

220. Garantir a participação de pessoas com deficiência em cursos de          
capacitação profissional, respeitando as suas potencialidades, visando o        
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aprendizado das novas técnicas de produção. Ampliar parcerias com escolas          
profissionalizantes; 

221. Garantir instrumentos que possibilitem, às pessoas com deficiência, a         
participação em cooperativas de trabalho visando a emancipação econômica; 

222. Garantir aos funcionários públicos com deficiência, da administração        
direta, indireta ou autárquica, as tecnologias assistivas necessárias ao bom          
desempenho de suas funções. 

223. Desenvolver projetos voltados à capacitação de      
acompanhantes/cuidadores domiciliar para pessoas com deficiência,      
objetivando a melhora de sua qualidade de vida; 

224. Garantir atendimento às pessoas com deficiência através da oferta         
adequada de referência, contrarreferência e o fornecimento de órteses,         
próteses e materiais de insumo; 

225. Monitorar os indicadores de saúde através de estudos epidemiológicos e          
clínicos, gerando e publicando informações sobre a ocorrência de         
deficiências e incapacidades, avaliando resultados e impactos das ações         
realizadas. 

226. Garantir rede municipal de serviços com recursos humanos capacitados         
para o atendimento da mulher com deficiência e equipamentos adequados –           
mesa ginecológica, mamógrafo, balança e outros; 

227. Capacitar recursos humanos para atendimento das necessidades da        
pessoa com deficiência nas atividades de esporte, lazer e recreação, com a            
adequação dos espaços públicos e materiais específicos; 

228. Garantir e incentivar a participação da pessoa com deficiência em práticas           
e atividades esportivas, lazer e recreação; 

229. Incentivar e promover eventos esportivos de lazer e recreação com a           
participação concomitante de pessoas com e sem deficiência; 

230. Garantir que toda a informação e serviço disponibilizado de forma          
impressa, em mídias digitais ou através da Internet pela administração direta,           
indireta, autarquias e demais empresas controladas ou subvencionadas pela         
Prefeitura, permitam sua utilização por pessoas com deficiência. 

231. Projetar e equipar os computadores e softwares instalados nas         
bibliotecas, com as ajudas técnicas necessárias, contando inclusive com         
tecnologias assistivas e instalados em locais livres de barreiras         
arquitetônicas, de forma a permitir sua utilização por pessoas com          
deficiência; 
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232. Capacitar os servidores e/ou firmar convênio com entidades capazes de          
fornecer às pessoas surdas ou com deficiência auditiva e as pessoas surdas            
e cegas, intérprete da Língua de Sinais Brasileira (Libras), guias intérpretes e            
outros recursos de expressão a ela associados, de forma a manter pessoal            
qualificado para atendimento dessas pessoas na rede municipal de saúde,          
educação, cultura, esportes, bem como demais postos de atendimento ao          
público em geral. 

233. Instalar, nos edifícios públicos, sinalização sonora, tátil e visual,         
indicativas da localização de telefones para surdos, de sanitários e          
elevadores acessíveis, rotas de emergência para pessoas com deficiência,         
alarmes luminosos e sonoros e demais símbolos e pictogramas conforme          
especificados em norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas         
(ABNT). 

234. Garantir a matrícula e permanência com qualidade de crianças,         
adolescentes, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais        
que se relacionam com diferenças determinadas ou não por: deficiências,          
limitações, condições e/ou disfunções no processo de desenvolvimento e         
altas habilidades / superdotação, atendendo as suas singularidades com         
propósito de acolher / responder suas necessidades educacionais especiais; 

235. Garantir a formação contínua de profissionais da rede municipal de ensino           
para o atendimento educacional às crianças, adolescentes, jovens e adultos          
com necessidades educacionais especiais; 

236. Construir currículos, criar e/ou adaptar e disponibilizar materiais,        
equipamentos e demais recursos tecnológicos e de comunicação que         
garantam acessibilidade ao conhecimento, comunicação e interação social de         
crianças, jovens, adolescentes e adultos com necessidades educacionais        
especiais; 

237. Promover campanhas educativas e fiscalizar a correta utilização das         
vagas de estacionamento para pessoas com deficiência; 

238. Fiscalizar a construção, a manutenção e o bom uso de calçadas, passeios            
e outros espaços para pedestres, garantindo a eliminação de barreiras e           
outros elementos que provoquem impedimento, risco ou dificuldades para a          
locomoção de pessoas com deficiência. 

239. Garantir que equipamentos culturais, públicos ou que recebam        
financiamento público, possuam adaptações que acomodem as diferenças e         
necessidades para o acesso físico, comunicativo e intelectual de todos os           
cidadãos; 

240. Promover a capacitação de recursos humanos especializados e a         
inserção profissional de pessoas que apresentam diferenças sensoriais,        
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físicas, intelectuais ou mentais nos equipamentos culturais públicos        
garantindo lhes condições adequadas para o trabalho; 

241. Garantir o direito à formação, à expressão e à produção cultural e artística             
das pessoas que apresentam diferenças sensoriais, físicas, intelectuais ou         
mentais, assim como de todos os cidadãos; 

 

Mulheres 

A profunda segregação social e a desigualdade são marcas do desenvolvimento           
urbano no nosso país. Com a pandemia, estas questões se agravam e as mulheres              
estão em uma posição ainda mais vulnerável. 

Além disso, por motivo de isolamento social ou desemprego, muitas mulheres           
passaram a conviver mais tempo com o agressor, aumentando assim, os índices de             
violência doméstica. 

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública “Embora os registros          
administrativos aparentemente indiquem redução da violência de gênero, os         
números de feminicídios e homicídios femininos apresentam crescimento, indicando         
que a violência doméstica e familiar está em ascensão. Em São Paulo o aumento              
dos feminicídios chegou a 46% na comparação de março de 2020 com março de              
2019 e duplicou na primeira quinzena de abril.” (abril, 2020) 

Quanto às ocorrências registradas via 190, São Paulo registrou um crescimento de            
45%. Importante considerar que neste tipo de ocorrência não necessariamente são           
efetuadas pelas vítimas. 

São muitas as questões que repreendem e violentam as mulheres e, por isso, este              
Projeto de Governo apresenta uma forte Defesa aos Direitos desse grupo social,            
proporcionando o Empoderamento e a Garantia de seus Direitos. 

242. Garantir o atendimento especializado e humanizado no Hospital Mário         
Covas, para TODAS AS MULHERES (cis, transexuais e travestis), incluindo          
acolhimento psíquico e físico para as vítimas de violência doméstica e sexual; 

243. Garantir atendimento humanizado às parturientes, na maternidade do        
Hospital Mário Covas. 

 

244. Estabelecer uma política de saúde sexual e reprodutiva emancipadora no          
sentido de evitar DSTs, uma gravidez sem planejamento e abusos. Aborto           
legal, seguro e gratuito para garantir que mulheres pobres não continuem           
morrendo em clínicas clandestinas e por falta de assistência especializada. 
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245. Promover campanhas a favor do aleitamento materno e espaços         
adequados para a amamentação em empresas, incluindo a promoção destes          
espaços também para as Servidoras Públicas; 

246. Fomentar campanhas para o autoconhecimento do corpo da mulher,         
promovendo sua emancipação e empoderamento; 

247. Promover campanhas de prevenção do câncer de mama e colo do útero. 

248. Zelar para que continue a se garantir a Lei do Acompanhante no Hospital             
Mário Covas para as Parturientes; 

249. Combater a Violência Obstétrica (que acomete principalmente as        
mulheres negras) com a capacitação adequada dos profissionais da saúde. 

250. Promover dentro dos espaços escolares, debates que enfrentem a cultura          
machista e que se discuta/trabalhe/desenvolva a igualdade de gênero e          
empoderamento da mulher, em todos os níveis de ensino; 

251. Desenvolver Políticas Públicas Educacionais que combatam a violência        
contra a mulher e a discriminação, principalmente, das mulheres negras,          
pobres, transexuais e lésbicas. 

252. Implementar Centros de Referência à Mulher, com atendimento 24h, em          
cada região da Cidade; 

253. Criar a Delegacia da Mulher 24h, onde a vítima poderá registrar a            
ocorrência, sem que seja criminalizada, recebendo todo o atendimento e          
acolhimento necessários, com profissionais mulheres, devidamente      
qualificadas e treinadas; 

254. Criar núcleos e postos de atendimento à mulher nas delegacias comuns,           
com equipe capacitada e adequada para o atendimento às mulheres em           
situação de violência. Mesmo com esta equipe capacitada e adequada,          
desenvolver um trabalho educativo com toda equipe de cada delegacia; 

255. Criar uma casa de acolhimento provisório para mulheres em situação de           
violência, que necessitem de uma acolhida temporária, enquanto aguardam a          
resolução do seu caso; 

256. Garantir uma resposta rápida das autoridades para a proteção da mulher,           
seja para retirar o autor de violência de dentro de casa ou para encaminhar a               
mulher para o Centro de Acolhimento, pelo período que for necessário; 

257. Promover a divulgação ampla dos Meios de Denúncia, principalmente,         
dentro dos transportes públicos e pontos de ônibus; 

258. Iluminar espaços estratégicos da cidade, onde há risco iminente à mulher. 
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259. Fomentar campanhas em combate ao Machismo e a Violência Contra a           
Mulher; 

260. Mobilizar toda a sociedade para que todos sejam apoio para a Vítima de             
Violência Doméstica e possam denunciar sempre que houver alguma         
suspeita. 

261. Apoiar projetos empreendedores e o cooperativismo protagonizados por        
mulheres, na perspectiva da economia solidária, e auxiliar acesso dessas          
mulheres às linhas de crédito produtivo e ao apoio técnico necessário para o             
desempenho de sua atividade; 

262. Capacitar e qualificar profissionalmente as mulheres, inclusive para as         
áreas consideradas tradicionalmente como masculinas, 

263. Fomentar campanhas para estimular a divisão as tarefas domésticas         
entre homens e mulheres. 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ECONOMIA  

O conceito de Administração Pública consiste na prestação de serviços públicos           
realizados de forma direta ou indireta por pessoas jurídicas, órgãos e agentes            
públicos, sendo regulada pelo ramo do Direito Público, haja vista seu principal            
escopo seja proteger e garantir o interesse da sociedade. 

A Administração pública é regida por princípios expressos no artigo 37 da            
Constituição Federal de 1988. O texto constitucional apresenta os fundamentos da           
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Do ponto de vista técnico da administração pública, o objetivo é atuar na seleção              
qualificada dos funcionários públicos, atuar na formação constante do quadro de           
funcionários em todas as áreas, simplificar os processos burocráticos ao máximo           
possível sem a perda da confiabilidade no serviço e implantar as tecnologias da             
informação para agilizar, facilitar e gerir com excelência a administração e os            
serviços públicos. 

Do ponto de vista político da administração pública, o objetivo é criar, fortalecer e              
viabilizar ao máximo a participação da população na administração pública, dando o            
máximo de transparência, o fomentando o máximo de participação e dando o maior             
poder possível para os cidadãos dentro da administração pública. 

Fazer com que toda sociedade tenha um trabalho é uma questão que depende de              
muitos fatores: das políticas monetárias, da ação governamental, da iniciativa          
privada, das medidas fiscais, do comportamento dos consumidores, das taxas de           
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juros bancárias e do nível da dívida pública. Todos estes elementos intervêm de             
alguma maneira na criação de um emprego. 

 

Ter um emprego, não só constitui o principal recurso com que conta a maioria das               
pessoas para suprir as suas necessidades materiais, como também lhes permite           
plena integração social. Por isso, a maior parte dos países reconhece o direito ao              
trabalho como um dos direitos fundamentais dos cidadãos. Emprego é a função e a              
condição das pessoas que trabalham, em caráter temporário ou permanente, em           
qualquer tipo de atividade econômica, remunerada ou não. 

A cidade que queremos merece um projeto que possibilite o trabalho digno e             
decente para todos os seus cidadãos, levando em consideração as dimensões de            
classe, gênero e raça. 

Queremos adotar um plano baseado em cinco princípios: transparência,         
participação, desburocratização, valorização e inclusão. Sonhamos, assim, com        
uma cidade que promova a distribuição de renda e reduza as desigualdades sociais. 

A busca constante pela valorização do funcionalismo público municipal , significa           
buscar formas mais modernas e atualizadas de gestão, sempre com o intuito de             
melhorar o desempenho, alcançar resultados e atingir a missão institucional da           
Prefeitura , pois um dos objetivos principais é a oferta de serviços públicos que              
atendam aos direitos e necessidades essenciais da população hortolandense e que           
contribua para efetivamente instaurar a participação sistemática, intensiva,        
extensiva e aprimorada , na elaboração das políticas, tomadas de decisão e            
acompanhamento da execução, avaliação e revisão das mesmas, seus programas e           
projetos, atividades, serviços e obras. 

Defendemos uma política para o serviço público que abra imediatamente concursos           
públicos; que se aumente o número de servidores públicos nas áreas sociais; que             
se garanta um plano de carreira, que respeite o direito de organização e de greve;               
que combata o assédio moral; que se crie condições para a garantia de acesso aos               
direitos; Só haverá políticas públicas concretas, se houver a valorização do servidor            
público. 

Administração Pública  

Avaliação e Inovação da Administração Pública (Planejamento e Gestão) 

264. Revisar e debater o Plano Diretor Municipal, visando a reorientação do           
solo urbano, adequando os espaços urbanos, garantindo a oferta de todos os            
serviços públicos essenciais e assegurando melhores condições de vida para          
a população, além de coibir a especulação imobiliária; 
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265. Criar uma Plataforma Digital da Prefeitura de Hortolândia (com aplicativo          
para celular) para acesso aos serviços públicos, que sirva como canal efetivo            
de transparência à gestão pública (facilitando o acesso e a compreensão das            
informações) e como canal para consultas aos cidadãos sobre questões          
importantes para a administração municipal; 

266. Estabelecer indicadores de desempenho relativos à qualidade dos        
serviços públicos municipais e fazer avaliações constantes para orientar a          
gestão dos recursos e as políticas públicas municipais; 

267. Promover uma auditoria, com participação da sociedade civil, de todas as           
contas públicas, contratos de serviços terceirizados e de permissionárias em          
todas as áreas da administração municipal, com destaque para o transporte           
público, para as Organizações Sociais da área da saúde e da educação; 

268. Revisar todos os processos burocráticos da administração pública e dos          
órgãos públicos municipais e intensificar o uso de tecnologia de informação           
nos processos internos de governança, na relação com os cidadãos e para o             
planejamento e execução de políticas públicas; 

269. Aprimorar o uso de tecnologia de informação para obter, organizar e gerir            
informações socioeconômicas dos cidadãos e do município para orientar as          
políticas públicas municipais com mais eficiência;  

270. Dar efetiva publicidade às contas públicas, aos contratos de serviços          
terceirizado, aos contratos de permissionárias, aos editais de licitação, aos          
leilões e outras formas de contratação feitas pela prefeitura; 

Transparência e acessibilidade à informação 

271. Dar efetiva publicidade às atividades do prefeito e dos agentes          
municipais, ao andamento de projetos e de obras públicas e ao           
funcionamento cotidiano dos serviços públicos; 

272. Promover mensalmente prestações de contas feitas pelo prefeito e         
mantidas disponíveis em arquivo na internet para que possam ser analisadas           
e discutidas pelos cidadãos do município; 

273. Promover audiências públicas semestrais das secretarias para apresentar        
os balanços orçamentários, as ações implementadas e os projetos em          
desenvolvimento em cada secretaria municipal; 

274. Implantar meios adequados de acessibilidade para pessoas com        
deficiência aos canais de comunicação da administração pública municipal; 

Administração Compartilhada com os Cidadãos 
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275. Utilizar a Plataforma Digital da Prefeitura de Hortolândia (site da prefeitura           
e redes sociais) como canal de comunicação com os cidadãos para           
desenvolver formas de participação política direta, utilizar esse canal para          
consultas públicas variadas que subsidiem as decisões do poder público          
municipal; 

276. Implantar um programa de Orçamento Participativo no município de         
forma que os Conselhos Municipais, as Associações de Moradores e os           
cidadãos possam colaborar com as discussões e decisões orçamentárias; 

277. Analisar a criação de novos Conselhos Municipais, com destaque para um           
possível Conselho de Análise das Contas Públicas Municipais, a ser formado           
por membros da sociedade civil, da prefeitura e da câmara de vereadores; 

278. Fortalecer os Conselhos Municipais viabilizando ou apoiando a obtenção         
de recursos financeiros e garantindo o uso de estruturas e recursos materiais            
do município; 

279. Apoiar a criação e o fortalecimento das associações de moradores para           
que elas colaborem com a administração municipal ao representarem as          
demandas existentes nos bairros e regiões da cidade; 

280. Realizar consultas e debates públicos sobre todas as grandes obras e           
investimentos a serem realizados no município, através da Plataforma         
Digital da Prefeitura de Hortolândia, de audiências públicas e outros meios           
disponíveis; 

281. Analisar e debater publicamente a possibilidade de retomada do controle          
municipal direto sobre as atividades que passaram por processos de          
terceirização e de concessão; 

282. Retomar o controle dos contratos de concessões e terceirizados. 

Funcionalismo Público 

283. Revisar e reestruturar o organograma das secretarias da prefeitura com o           
objetivo de otimizar o uso dos recursos públicos e garantir maior eficiência na             
gestão municipal, dentro deste processo pretende-se diminuir o volume dos          
contratados em cargos comissionados, com destaque para o cargo de          
secretário municipal adjunto recentemente criado; 

284. Analisar o quadro de servidores do município, reduzir o volume de           
contratados em cargos comissionados e realizar concursos públicos para os          
cargos necessários ao atendimento adequado da população; 

285. Criar um programa de estágios na prefeitura em parceria com as escolas            
técnicas e faculdades do município; 
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286. Revisar o plano de carreira, cargos e salários e o estatuto dos servidores             
municipais, contando com uma participação efetiva do funcionalismo público         
municipal; 

287. Analisar e debater publicamente em conjunto com o funcionalismo         
público, as ações da Hortoprev, visando o fortalecimento da previdência          
municipal; 

 

Impostos e Serviços Públicos Municipais 

288. Planejar uma reforma tributária com o intuito de garantir proporcionalidade          
e progressividade na cobrança de impostos, a orientação é buscar a isenção            
ou diminuição de impostos (IPTU, ITBI, ISSQN) sobre os menores          
patrimônios e rendas  

289. Promover um plano de regularização das atividades empresariais lícitas         
que atuam no município sem as licenças e o pagamento adequado de taxas             
e impostos; 

290. Promover um plano de combate à sonegação de impostos, com o auxílio            
de tecnologias e com a participação popular 

291. Promover um plano amplo de cobrança e renegociação de dívidas de           
empresas com o município, de modo que empresas de menor faturamento           
tenham prazos maiores e empresas de maior faturamento tenham prazos          
menores para pagar suas dívidas; 

292. Promover um plano amplo de renegociação de dívidas de pessoas físicas           
com o município 

293. Avaliar a política de gestão das parcerias com as Organizações Sociais e            
Organizações Não Governamentais, principalmente nas áreas da Saúde e da          
Educação, e promover a avaliação pelos cidadãos dos serviços prestados por           
essas instituições para definir o futuro dessas parcerias;  

Patrimônio Público 

294. Analisar e debater com a população a viabilidade da retomada do projeto            
de construção do Paço Municipal; 

295. Analisar o patrimônio da prefeitura, principalmente os prédios públicos, e          
avaliar junto com a população o seu uso; 

296. Fortalecer as Administrações Regionais e descentralizar serviços       
oferecidos no prédio central da prefeitura para que também sejam oferecidos           
nas regiões 
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Economia, geração de emprego e renda e economia solidária  

297. Enfrentar o desemprego com políticas de estímulo à dinâmicas         
econômicas locais, com incentivo em todos os setores, em especial aqueles           
que geram uma renda maior, com incentivos para a criação de parques            
tecnológicos e/ou polos de tecnologia ( industrial, alta tecnologia, outros ) e            
com a participação efetiva da ETEC , Instituto Federal, Faculdades locais e            
Universidades da região; 

298. Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do         
município, para implementar um programa de crédito popular no qual          
trabalhadores autônomos e cooperativas terão prioridade, para apoiar o auto          
empreendimento, dando o suporte necessário às pessoas que queiram         
empreender na cidade, sobretudo em se tratando de micro e pequenos           
negócios (incentivos fiscais, ampliação do SIMPLES, suporte técnico,        
formação e qualificação profissional); 

299. Criar postos de trabalho para a Juventude do município, com o incentivo            
do poder público em parcerias com as empresas sediadas no município; 

300. Criar uma revista digital com a finalidade de divulgar todo o potencial das             
empresas e dos pequenos negócios em busca de novos mercados; 

301. Atualizar o cadastro de trabalhadores ambulantes e comerciantes, com a          
redução da burocracia para a obtenção de permissão de comercializar em           
eventos sociais e/ou culturais realizados no município, além de fortalecer          
esses eventos e também a criação de espaços permanentes para a           
realização dos mesmos; 

302. Diversificar e inovar a base econômica do município, através da          
introdução de novos negócios e incubadoras de empresas, onde o          
empreendedorismo, a diversificação e o desenvolvimento, possibilitem a        
geração novos de empregos, além do estímulo ao investimento em          
ampliações, diversificação e novos negócios; 

303. Mapear os mini centros comerciais e fazer o cadastramento dos          
trabalhadores ambulantes para que o município possa prestar todo tipo de           
assistência social e educacional a esses trabalhadores; 

304. Promover a qualificação da mão de obra, em especial dos jovens, e a             
requalificação permanente dos trabalhadores de nossa cidade, (escolas e         
cursos técnicos), condição fundamental para garantir incentivo ao        
empreendedorismo e empregos com direcionamento às empresas de        
Hortolândia; 
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305. Oferecer Cursos gratuitos de aperfeiçoamento para todos os        
trabalhadores do setor alimentício e padronizar os processos de acordo com           
a vigilância sanitária; 
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