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SERTÃOZINHO HOJE  

 

A nossa SERTÃOZINHO e CRUZ DAS POSSES são referências de excelência na administração pública, 

não só regional, mas em muitos aspectos somos um modelo para muitas prefeituras do estado e várias 

regiões do pais.  

Não é por acaso. Isso é fruto de uma administração onde a responsabilidade e a experiência se 

comprometem com o orçamento público, atendendo as verdadeiras prioridades das famílias, com 

transparência e valorização do dinheiro de cada cidadão.   

E é assim que tem sido administrada nas gestões anteriores conduzidas pelo atual Prefeito Zezinho 

Gimenez e sua equipe. As contas estão em dia, as obras não param, os serviços públicos são de 

qualidade e as prioridades são respeitadas. 

Durante as várias gestões de Zezinho Gimenez, todas elas inteiramente aprovadas pelo Tribunal de 

Contas, foi implementado o portal de transparência, acessível ao cidadão de SERTÃOZINHO E CRUZ 

DAS POSSES a vários anos, e recentemente foi reestruturada a rede de Tecnologia da Informação, com 

o investimento de mais de dois milhões de reais, dotando a Prefeitura de uma das mais atualizadas 

redes de informática da região.  

Com tudo isso, SERTÃOZINHO E CRUZ DAS POSSES estão preparadas para a recuperação da economia, 

que para esta administração não é apenas uma esperança, mas uma meta, perseguida tenazmente 

através dos nossos diversos programas de emprego e geração de renda em andamento.  

 

NOSSO AMANHÃ 

Mas ainda temos muitos planos para o futuro, pois conhecemos profundamente a estrutura 

administrativa, econômica e social de Sertãozinho e o potencial de expansão que podemos almejar. 

Em suma, sabemos as necessidades de nossa Terra e já temos planos traçados para continuar seu 

desenvolvimento, que não pode parar.   

Neste documento estamos apresentando alguns desses compromissos para que Sertãozinho continue 

com segurança e firmeza o seu caminho. Seguindo adiante e rápido. 

E nós sabemos o caminho a trilhar. Nós somos uma administração testada e aprovada pelos 

resultados. Somos muito respeitados pelo que já fizemos, e sabemos que a futura administração do 

Niltinho/Toninho Tonielo, vai continuar a fazer, sem riscos, a crescer e melhorar cada dia mais, a vida 

do Sertanezino.  

 

NOSSAS PREMISSAS 

Nossa administração não economizará esforços no cumprimento dos deveres que cabem ao gestor 

publico responsável e as premissas de nossas ações serão sempre a qualidade de vida do cidadão, o 

IDH – Indice de Desenvolvimento Humano crescente, a Justiça Social e a dignidade Humana. 
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SAÚDE  

 

1 - PROJETO DE EXPANSÃO DA SANTA CASA: 

1. Aplicação de R$ 32 milhões na expansão da Santa Casa, em operação, fundeado por: 

 A atual administração Zezinho/Niltinho se compromete a deixar um superávit, em caixa, 

de R$ 10 milhões para aplicar na expansão da atual Santa Casa;  

 Compromisso da gestão Niltinho/Toninho, de colocar no orçamento dos próximos quatro 

uma dotação de R$ 3 milhões por ano vinculado ao projeto de expansão; 

 Gestão de captação de recursos federais de R$ 10 milhões através da estrutura de 

convênios; 

2. Implementar “Programa se Apoio sócio-empresarial a Santa Casa”, para captação de recursos 

adicionais, a exemplo captação de recursos do Hospital do Câncer, a ser capitaneado pelo 

gabinete do Vice-Prefeito. 

3. Compra do Terreno para expansão da Santa Casa, dotação aproximada de r$ 1,5 Milhão. 

2 – PROJETO UPA II   

Implantação da segunda UPA no município a ser localizada nas proximidades do Jardim Helena 

com investimentos previstos da ordem de quatro milhões de reais.  

3 – IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  

Finalizar a implantação do projeto em andamento, com equipamentos já adquiridos 

parcialmente, e instalar a conexão do sistema de prontuários com o Ministério da Saúde.  

4 - INVESTIMENTO NO PROJETO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE 

Fortalecimento do Programa Saúde da Família, com a instalação do EAP (Equipes de Atenção 

Primaria), atuando nas UBS especialmente com a medicina preventiva, (estruturada com 

médico e enfermagem) 

5 – FINALIZAR A REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE II   

6 – ADEQUACÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE   

Objetiva o Aumento da Resolutividade dos postinhos:  

Investimento em equipamentos para dois postinhos com atendimento estendido, e novo 

horário de trabalho até as 23 h.  

      

EDUCAÇÃO 

 

1. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NA ESTRUTURA ESCOLAR 

 

1. Instalação de Climatização das escolas, com instalação de ar condicionados nas unidades 

escolares de SERTÃOZINHO E CRUZ DAS POSSES  

2. Ampliação da EMEI Adriana David Ferreira  
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3. Reforma da EMEI Dalva dos santos  

4. Investimentos em novas tecnologias educacionais 

Investir na otimização da utilização da Plataforma ANA para estudos complementares 

extracurriculares 

5. Construção da Casa dos Conselhos Educacionais, abrigando o Fundeb, a Alimentação e o de 

Educação.  

6. Construção de 2 creches adicionais: 

Creche 1 nas proximidades do bairro Terras de Santa Elisa.  

Creche 2 nas proximidades do Jardim Veneto II 

7. Implantação de internet (WI-FI) nas salas de aulas do ensino Fundamental 

8. Reforma e ampliação das EMEIS Adriana David Ferreira e Dalva dos Santos.  

9. Implantação do Centro de Capacitação de Professores 

Abriga a sede do departamento Pedagógico, com Biblioteca do Professor, Centro de Mídias e 

anfiteatro 

 

2. INVESTIMENTOS NA PROFISSIONALIZAÇÃO  

 

1. Aumento da carga horária semanal do ensino fundamental para reposição pos-pandemia 

2. Intensificação das aulas de aprofundamento curricular para o ensino fundamental.  

3. Parceria com universidades para formação de professores  

4. Projeto do estatuto do magistério, contando com suporte de consultoria especializada 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

1. PROJETO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

1. Apoio as empresas locais, especialmente no trabalho conjunto com o CEISE-Br e a ACIS, junto 

as políticas públicas de Açúcar e Etanol no Governo Federal e do comercio local. 

2. Fortalecimento do projeto “Diversifica Sertãozinho”, com iniciativas conjuntas com o SENAI-SP 

no apoio a inovação da indústria 4.0 

 

2. PROJETO FORMACAO PROFISSIONAL 

 

1. Ampliação do Programa “Jovem cidadão, Primeiro Emprego”; 

2. Ampliar a disponibilidade de cursos profissionalizantes visando o estabelecimento de novas 

tecnologias, especialmente em conjunto com o Instituto Federal e o SENAI.  

 

3. PROJETO APOIO AO EMPREENDEDORISMO  

 

1. Investimento no Centro de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, como ferramenta de 

geração empreendedora.  

2. Ampliação do alcance de financiamento do Fundo de Credito do Banco do Povo.  
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3. Otimização do processo de licenciamento de empresas, especialmente micro e pequenas 

empreendimentos 

4. Ampliação do Programa “Jovem cidadão, Primeiro Emprego” 

5. Ampliar a disponibilidade de cursos profissionalizantes visando o estabelecimento de novas 

tecnologias, especialmente em conjunto com o Instituto Federal e o SENAI.  

 

SEGURANÇA 

 

1. - PROJETO VIGILÂNCIA INTEGRADA: 

 

1. Implantação do Sistema de Monitoramento Escolas, prédios públicos e praças com 500 

câmeras de vídeo 

2. Monitoramento das entradas viárias de Sertãozinho interligando sinais e imagens a Central 

de Monitoramento.  

3. Construção da nova sede da Guarda Civil Municipal  

4. Plano para construção de bicicletarios ao longo das vias publicas 

 

ESPORTES  

 

1. Conclusão do Complexo Esportivo Terras de Santa Elisa  

Campos, vestiários, quadras, piscina e demais implantações.   

2. Conclusão de obras no Centro Esportivo no Jose Garcia da Costa, com piscina  

semiolímpica 

3. Revitalização do Complexo Poliesportivo Edgard Dega Gonçalves 

4. Investimento no Programa Skate para todos, com a construção de pista oficial, como incentivo 

para o novo esporte olímpico.  

 

HABITAÇÃO 

 

1. Construção de duas mil novas Unidades Habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida.  

2. Construção de 240 Unidades Habitacionais na Avenida Antônio Vanzela – SERT V 

3. Construção de 375 Unidades Habitacionais nas proximidades do Parque Gustavo Simioni, á 

contratada junto à Caixa Econômica Federal.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

1. Fortalecimento das dezenas de Ações Sociais atualmente em andamento na administração, 

como por exemplo:  

Casa da Juventude, Centro POP, Centro Dia do Idoso, Programas de Atendimento do CRAS e 

CREAS, do Aluguel Social, Leite é Mais Energia, etc... 

2. Construção do novo Centro de Convivência do Idoso, na região do Jardim Alvorada.  
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3. Construção da Casa de Acolhimento da Mulher Vitima de Violência – CASA ROSA 

4. Construção da Casa de Passagem, ao lado do Centro POP, para atendimento digno as pessoas 

em situação de rua.  

5. Construção de sede própria para o CRAS 3 e do Centro Comunitário da Vila Aurea.  

6. Instalação do Projeto “A Magia do Circo”, em CRUZ DAS POSSES  

 

 

TURISMO 

 

1. Implantação do primeiro Memorial Ferroviário na Praça Elmo Pedro Favaretto com 

verba do MIT – Município de Interesse turístico. 
2. Construção da Capela do Cristo Salvador, no Parque do Cristo 

3. Implantação do CAT – Centro de apoio ao Turista na antiga biblioteca que está sendo 

reformada para abrigar entre outros projetos a CASA DO ARTESÃO. 

4. Plano de Marketing Turístico, com a sistematização de dados turísticos e interação com 

redes sociais  

5. Estimular a qualificação no setor público e privado para capacitar, qualificar e formar, 

agentes para atendimento ao Turista. 

6. Criação da Feira Gastronômico Regional com incentivo e premiação aos pratos típicos. 

7. Projeto Museu do Futebol: integrar a história do futebol local ao sistema de museus. 

 

CULTURA  

 
1. Projeto Novo Espaço Cultural, no antigo Galpão do Agronegócio.  

2. Construção da Arena Cultural Sertãozinho, integrada ao Centro de Eventos do Parque 

Gustavo Simioni  

3. Criação de novos projetos culturais, tais como  

a. Mostra de Teatro Infantil  

b. Circuito de Artes Integradas  

c. Festival de Música popular “Canta Sertãozinho” 

d. Projeto Cinema na Praça  

e. Portal de Informações Culturais  

4. Criação do “Coral Municipal”  

5. Capacitação de artistas para elaboração de projetos culturais com gestão administrativa 

e financeira. 

6. Continuidade e fortalecimento dos projetos em andamento. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

1. Finalizar a construção do DEMEST, Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho  
2. Implantação do Programa de Treinamento do Servidor Publico  
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3. Finalizar a reestruturação do Sistema de Tecnologia da Informação, com a atualização da 

infraestrutura de dados e da troca do sistema de administração para a tecnologia WEB  
4. Plano de Gestão Integrada da Frota Municipal e sistema de locação seletiva de veículos.  
5. Novo plano para Gestão de Manutenção de próprios municipais 
6. Projeto de Digitalização de documentos e implantação de Arquivo Público Municipal 

 

MEIO AMBIENTE  

 

1. Construção do CETAS/CRAS para animais silvestres Encerramento do antigo aterro do Guerra 

2. Encerramento do aterro do bairro PATI 

3. Expansão da rede de eco pontos.  

4. Incentivo a instalação de usina de geração de energia solar para os prédios públicos 

5. Projeto Hortas Comunitárias, com o envolvimento das Secretarias de Desenvolvimento 

Econômico e Assistência Social  

 

OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  

1. Finalização da construção do Parque Linear “Antonio João Gimenez” 
2. Elaboração do Plano Cicloviário de Sertãozinho  
3. Troca da iluminação pública por tecnologia LED, cobrindo 100 % da iluminação de Cruz das 

Posses e 70% de Sertãozinho. 

4. Fortalecimento do plano de construção de calçadas publicas  

5. Projeto para construção de um Centro de Eventos no Parque Gustavo Simioni, com um pórtico 

de entrada.  

 


