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Atibaia – Cidade do Futuro  

“Educação e Saúde transformando Vidas”  
 

Vivemos novos tempos, novos desafios, novos problemas, e se nossa cidade continuar 

sendo administrada com práticas do passado, perderemos a oportunidade de crescer e gerar 

oportunidades para nossa população.  

Agora, Atibaia tem a chance de ser uma Cidade do Futuro, ou Cidade Inteligente (Smart 

City). Você conhece este conceito?  

 

 As cidades inteligentes são as chamadas Cidades do Futuro, pois englobam um conceito novo 

de se pensar o crescimento urbano e rural. Mas quais são os principais fatores que determinam uma 

Cidade do Futuro e o que as tornam tão sedutoras para o futuro que queremos? 

As cidades atuais se deparam com diversos desafios no que se refere a seu desenvolvimento. 

Nesse contexto de diversas transformações, mudanças econômicas e crescente globalização, questões 

como qualidade urbana, habitação, economia, cultura e condições sociais e ambientais acabam ficando 

à mercê das estratégias governamentais. 

As Cidades do Futuro são as cidades que incorporam ferramentas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação para auxiliar os processos de planejamento urbano, integrar os cidadãos 

aos serviços públicos e potencializar oportunidades junto à iniciativa privada. Uma tendência mundial, 

em que aqueles municípios que não se atentarem, vão ficar para trás, deixando de gerar oportunidades 

para sua população. 

Isso as tornam cidades mais eficientes, automatizadas, sustentáveis e, consequentemente, 

agradáveis para se viver. É um modo de incorporar as questões importantes para criar uma cidade 

dinâmica e estrategicamente planejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAÚDE E PREVENÇÃO  

 

Garantir saúde de qualidade para a população, prevenindo doenças e aumentando o acesso a 

todos. Utilizar equipamentos, inovações, ferramentas tecnológicas e investir nos profissionais, base 

da saúde! 

 

 

• Programa Inteligente de Vigilância Sanitária - Ferramenta educativa e orientativa de 

procedimentos de manutenção, estoque e desenvolvimento de produtos e serviços.  

• Parceria com Universidades de Medicina e Áreas da Saúde - Para programa de residência, 

a fim de ampliar os quadros de profissionais.  

• Ampliação da Equipe Médica e Odontológica - Para a população de todos os bairros da 

cidade. É urgente diminuir o tempo de espera para consultas e atendimentos.   

• Prevenção Nota 10 - É comprovado que o melhor caminho para a saúde é a prevenção, assim, 

este amplo programa terá maior investimento para melhorar a gestão do Programa de Saúde da 

Família (PSF). Parceria com as redes estadual e municipal de Educação, entidades assistenciais, 

religiosas e clubes de serviços do município para o desenvolvimento de atividades preventivas 

de saúde.  

• Saúde em Obra - Programa permanente de estruturação, modernização, informatização de 

instalações da Santa Casa e demais Unidades Básicas de Saúde. 

• Programa Patch Adams - Partindo da concepção do famoso médico, o programa buscará 

humanizar, dar agilidade e eficiência no atendimento aos pacientes e familiares nas unidades 

de saúde da cidade. 

• Ampliar a estrutura do SAMU 

• Buscar junto ao Governo do Estado uma Unidade de Proteção Materno Infantil e criar o 

Programa de Acolhimento de Gestantes e ao Recém-Nascido. 

• Em parceria com Universidades, criar o Programa de Fisioterapia Municipal. 

• Implantar um Centro de Referência da Saúde da Mulher. 

• Implantar o Programa de Saúde ao Adolescente, com atenção aos temas da dependência 

química, gravidez precoce, DST/AIDS. 

• Implantar o Programa de Saúde do Idoso, com foco em atividades nos diversos bairros. 

• Implantar o Programa de Saúde para Portadores de Necessidades Especiais. 

• Implantar o Programa de Prevenção ao Câncer na rede municipal. 

• Ampliar o Plano Municipal de Assistência Farmacêutica e ampliar os itens da farmácia 

básica. 

• Implantar o Programa de Recuperação e Apoio de Dependentes Químicos. 

• Programa Alimentação Saudável - Para orientar a população no sentido de melhorar o nível 

geral de conhecimento sobre alimentação saudável e preventiva. 

• Geração Saúde - Programa de prevenção de doenças, como ações de estímulo a atividade 

física e ciclos de exames. 

• Implantação da Telemedicina, inspirado na iniciativa criada na Universidade do Arkansas, 

Estados Unidos, para atender mulheres com gravidez de alto risco que vivem em regiões rurais. 

Essa especialidade usa tecnologias da informação e comunicação para o compartilhamento de 

informações entre profissionais de saúde e pacientes. Atualmente, a telemedicina conecta 

médicos a pacientes em todo o mundo, democratizando o acesso a consultas e a exames de 

qualidade. Por estarem em locais remotos, essas pacientes teriam que percorrer longas 

distâncias para realizar o pré-natal adequado. 

A telemedicina já é utilizada para a emissão de laudos médicos à distância e segunda opinião 

qualificada sobre diagnósticos. 



 

• Blockchain - Um sistema descentralizado para registro e arquivamento de dados. A 

tecnologia envolvida nele não permite que usuários alterem informações inseridas 

anteriormente, preservando os registros originais e aumentando a credibilidade. Por evitar 

fraudes em bancos de dados, o blockchain poderá dar base a registros sobre os pacientes, 

acabando com a contestação de diagnósticos e repetição de procedimentos médicos. Ao 

consultar um médico, o cidadão não precisará mostrar todo o seu histórico, já estará disponível. 

 

 

Aplicativo Atibaia do Futuro – Saúde - integrado ao sistema SUS, ao invés do munícipe 

deixar seus compromissos apenas para agendar o serviço de saúde, por esta ferramenta poderá 

fazer Agendamento Médico e Odontológico, Agendamento de Exames, Encontrar 

Unidades de Saúde, Identificar Farmácias do Aqui tem Farmácia Popular, Listar os 

Medicamentos que o Cidadão Utilizou, Avaliação dos Serviços, Prontuário Médico com 

fotos e prescrições; Cartão Virtual do Cidadão SUS, Cadastro com dados pessoais, 

nutricionais e alergias; Alô Doutor -  Canal de Comunicação para retorno médico e orientações 

médicas;  Hora do Remédio – Alerta para dias e horários de tomar os remédios, além da 

Receita Médica Virtual e Atestado Médico Virtual, acabando com o papel. Modelo 

parecido foi implantado em 2019 em Guarulhos.  

 

Portal Atibaia do Futuro – TV Saúde Atibaia, canal no Youtube com programas lincados, 

que trará serviços, informações, palestras e dicas de saúde e prevenção.  

 

 

 

 

SEGURANÇA 

 

• Ampliar o apoio ao Gabinete de Gestão Integrada (GGI) com as Polícias Militar, Civil, 

Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária 

Estadual, Polícia Ambiental e os CONSEGs. 

• Ilumina Aí - Expandir a rede de iluminação pública e substituir gradativamente as lâmpadas 

de mercúrio. 

• Olhos de Águia - Implantação do monitoramento por drones, formação de equipe de pilotos 

de guardas civis municipais, que farão monitoramento em áreas rurais, incêndios, locais e 

atividades suspeitas.  

• Muralha Digital em Todo o Município - Todos os bairros receberão o programa de 

monitoramento eletrônico, inclusive em áreas comerciais, em torno de escolas e pontos que 

possam gerar algum tipo de perigo ao cidadão. Seguindo o exemplo de Pune, na Índia, que 

implantou mais de 1.200 câmeras de vídeo, além de um centro de comando e controle de ponta. 

A cidade conseguiu reduzir os roubos de carros e outros crimes comuns, ao mesmo tempo em 

que acelerou os tempos de resposta pós eventos, como colisões de trânsito e incêndios. 

• Instalação de hidrantes para suporte ao Corpo de Bombeiros. 

• Criação da Guarda Ambiental e de Proteção Animal - Equipe especializada para apoio à 

prevenção e ao combate de incêndios, queimadas, descarte irregular de entulho, fiscalização de 

construções irregulares em áreas invadidas tanto rurais ou urbanas, combate ao desmatamento, 

corte e podas irregulares de árvores, combate ao tráfico da fauna e flora, além de atendimento 

de denúncias de maus tratos aos animais, com base na lei de crimes ambientais n° 9.605 de 

1998. 



• Mulher Segura – Programa permanente de monitoramento de suspeitos de violência 

doméstica.  

 

 

Aplicativo Atibaia do Futuro – Segurança. Juntos pela Segurança - Oriundo da Vizinhança 

Solidária pelo Whatsapp, o serviço fará a relação da comunicação do cidadão junto ao GGI e demais 

membros da comunidade, além do acesso ao monitoramento eletrônico do Muralha Digital do bairro. 

Além de criação da comunicação entre a Defesa Civil e o cidadão para casos de emergência. Meu 

Filho Seguro – Monitoramento de rotas, percurso e localização de menores. Integração com o 

aplicativo Agentto, que entre suas utilidades, gera uma rede de pessoas da sua confiança, que são 

avisadas quando você está em algum tipo de perigo. Acionado o recurso, ele envia dados, como sua 

localização, às pessoas escolhidas previamente, para busca de ajuda ou prestar socorro. Dispõe do 

“Silent Panic”, que deve ser ativado em uma emergência, mas não está em condições de falar sobre a 

situação. Integração com o aplicativo Sai pra lá, inovador no combate ao assédio realizado contra as 

mulheres. Ele foi criado por uma estudante de apenas 17 anos e tem o objetivo de mapear os locais em 

que os assédios acontecem, ajudando as mulheres a se prevenirem. Quando a mulher se sentir 

assediada, basta clicar na tela inicial da ferramenta na opção “fui assediada”. Quando isso ocorre, a 

localização do ataque é gravada no mapa, fornecendo um rastro dos incidentes. Integração com o 

aplicativo Sinesp Cidadão, ligado à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da 

Justiça. Permite que o cidadão consulte, entre outras modalidades de crimes, roubos ou furtos de 

qualquer veículo no Brasil, em razão de uma parceria com o Denatran. Integração com Clique 180. A 

Lei Maria da Penha está presente integralmente no aplicativo, orienta mulheres que sofreram qualquer 

tipo de agressão, mostra delegacias próximas e explica os diferentes tipos de violência de gênero. Tem 

um mapa colaborativo, possui botão com ligação direta para o 180, número da Central de Atendimento 

à Mulher.  

 

 

 

 

EDUCAÇÃO  

 

• Valorização do Professor – Maior participação dos professores nas tomadas de decisão, 

qualificação constante frente às novas tecnologias, maior remuneração e parceria com 

instituições de Ensino Superior para Bolsas de Mestrado e Doutorado. 

• Tablet Para Cada Aluno (mais barato que o material entregue atualmente) – O aluno terá 

acesso à sua Sala Virtual, Apostila Virtual e todos os conteúdos e serviços do Portal e 

Aplicativo Atibaia do Futuro. 

• Implantar o CIEM – Portão, Tanque, Alvinópolis e Cerejeiras-Caetetuba.  

• Ampliar a oferta na Educação Infantil - Creches e Pré-Escolas – Com a construção, 

ampliação e qualificação dos espaços educativos. 

• Promover a educação ética e cidadã, o respeito à diversidade racial, cultural, sexual, 

religiosa e o respeito ao meio ambiente. 

• ProAti – Programa de Bolsas de Estudo de Atibaia – Bolsas de estudo em instituições 

privadas, com ou sem fins lucrativos, para alunos de baixa renda de Atibaia. Pelo projeto, a 

instituição que aderir ao ProAti deverá oferecer bolsas aos estudantes e terão esse valor 

deduzido no ato do recolhimento do imposto devido, que será no máximo de 2% sobre o preço 

do serviço devido ao município, a título de ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza). 



• Gamificação - Uso de jogos nas aulas para que alunos aprendam brincando. Uso de games 

educativos, aplicativos especializados para criar interação e aumentar interesse das crianças no 

conteúdo ensinado.  

Escola de Sobradinho, no Distrito Federal, percebeu que alunos estavam com baixo 

aprendizado em História e usaram jogo Minecraft nas aulas. Com jogo, alunos criaram cenários 

como Roma Antiga etc. e aumentaram aprendizado. Ideia é o uso do jogo junto com conteúdo 

tradicional.  

• Lousa Digital Interativa - Colocação de lousa digital interativa nas salas de aula. Além do 

conteúdo tradicional, esse equipamento permite ao professor mostrar vídeos, imagens e 

apresentações multimídia que atraiam o interesse dos alunos e ajudem no maior aprendizado. 

• Uso de Realidade Virtual e Realidade Aumentada – Aquisição de óculos de Realidade 

Aumentada. Equipamento permite que alunos vejam lugares e cenários distantes. É possível 

viajar sem sair da sala de aula, visitar museus etc. Professor pode complementar aulas com a 

tecnologia.  

• Bibliotecas Tecnológicas – Inclusão, na biblioteca tradicional da escola, de equipamentos 

tecnológicos como computadores, tablets, mídias digitais, todos com acesso à internet. 

Integrar o mundo ficcional dos livros com o virtual. 

• Ampliar o CAADE – Ampliar a estrutura física e de recursos humanos da Coordenadoria 

Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência. 

• Big Data nas Escolas - Dados organizados para uso da gestão escolar. Com o Big Data a rede 

de ensino consegue armazenar dados e estruturar as informações, estabelecendo relações para 

obter dados úteis, como, por exemplo, acompanhar o histórico escolar de um aluno e verificar 

se ele precisa de reforço. Professores conseguem receber dados qualitativos e quantitativos que 

ajudam a acompanhar desenvolvimento da turma.  

 

 

Plataforma Atibaia do Futuro – Educação, informatização da Rede de Educação. Integração com 

as Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento e Assistência Social, e ainda ao Conselho Tutelar. Sala 

Virtual, nos moldes das universidades, a sala virtual permite que os alunos e professores tenham 

acesso de conteúdo, apostila virtual, vídeos, aulas gravadas, palestras, biblioteca virtual, atividades, 

controle de frequência e notas. 

 

Aplicativo Atibaia do Futuro – Escola Legal – Ferramenta de monitoramento das crianças, 

carteirinha virtual, chamada check-in/check-out, gameficação de conteúdo complementar e de fixação 

de conteúdo. Integração com aplicativo Family Link do Google, uma central de controle para que os 

pais tenham acesso às atividades dos filhos. É possível gerar limites de tempo de uso, horários para 

dormir e deixar o celular de lado. Remotamente, é possível bloquear apps ou até mesmo todo o 

aparelho quando é hora de estudar.  

 

 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  

 

• Criação da Secretaria de Tecnologia e Inovação, estratégica para criação e desenvolvimento 

das ferramentas do Plano de Governo – Atibaia Cidade do Futuro. Sua equipe não terá 

composição política, será 100% TÉCNICA, professores universitários, pesquisadores, 

engenheiros de computação e desenvolvimento de sistemas. Não precisando terceirizar e 

criar gastos absurdos e gerando assim ferramentas tecnológicas e inovadoras para a gestão 

eficiente de serviços para a população. 

 



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO 

 

• Lei de Incentivo Fiscal - Para atração de grandes investidores, com incentivo à instalação de 

empresas que atendam aos princípios da sustentabilidade. 

• Vende Aqui - Capacitar empresas locais para oferecerem serviços e produtos ao Poder Público 

por participação em licitações/pregões eletrônicos. 

• Criação da AtiTech - Escola de cursos técnicos e profissionalizantes de tecnologia. Grade de 

cursos especiais para jovens a partir dos 15 anos, nas áreas de Programação, Robótica e 

Tecnologia. 

• Criação do Polo de Empresas de Tecnologia e Inovação de Atibaia – Com o objetivo de 

fomentar projetos inovadores. 

• Escola Profissionalizante de Atibaia – Formação em cursos de capacitação profissional e que 

incentivem o empreendedorismo.  

• Atibaia Coração do Mundo – Agência Municipal de Fomento de Investimento Multinacional 

em Atibaia.  

• Junto ao Governo do Estado de São Paulo, Ampliação da Escola de Tecnologia de São Paulo 

– ETEC e implantação da Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC, no terreno 

municipal do bairro Nova Atibaia (Imperial, Cerejeiras e Caetetuba). 

 

 

Aplicativo Atibaia do Futuro – Desenvolvimento Econômico e Emprego. Vende Mais Atibaia – 

Programa em que os comerciantes poderão colocar produtos e serviços em promoção para a população. 
PatVirtual - Candidatura para vagas e serviços para a população. Nota Legal - inspirado no Nota 

Curitibana, programa do município que incentiva o consumidor a solicitar nota fiscal e, com isso, 

receber de volta parte do Imposto Sobre Serviços (ISS) e concorrer a prêmios em dinheiro. Com o 

aplicativo o usuário pode acompanhar os créditos acumulados e sorteios. Entre as funcionalidades 

estão o resgate de prêmios, consulta de bilhetes e a indicação de crédito para abatimento no IPTU. 

Assim, caso seja contemplado, o ganhador pode indicar pelo celular a conta bancária que vai receber 

o dinheiro. Atibaia Serviços - Inspirado no aplicativo da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do 

Paraná. Através dele o usuário encontra profissionais autônomos que oferecem serviços de pedreiro, 

manicure, cabeleireiro, marceneiro, entre outros, podendo solicitar orçamento e fechar a contratação. 

Um dos objetivos é diminuir a informalidade, já que os profissionais cadastrados são orientados a se 

registrar como Microempreendedores Individuais (MEI). Integração com aplicativos do Senai, 

Senac e CIEE. 

 

Portal Atibaia do Futuro – Desenvolvimento Econômico e Emprego. Escola Virtual para 

comerciantes e seus colaboradores participarem de cursos e palestras nas áreas de vendas, marketing, 

administração e tecnologia. Empreenda Fácil, que promete reduzir para sete dias o tempo gasto na 

abertura de empresas (atualmente esse processo pode levar cerca de 100 dias) é um dos fatores que 

levou a capital paulista à frente das melhores cidades brasileiras no critério de empreendedorismo. 

PatVirtual - Candidatura para vagas e serviços para a população. Nota Legal - inspirado no Nota 

Curitibana, programa do município que incentiva o consumidor a solicitar nota fiscal e, com isso, 

receber de volta parte do Imposto Sobre Serviços (ISS) e concorrer a prêmios em dinheiro. Com o 

aplicativo o usuário pode acompanhar os créditos acumulados e sorteios. Entre as funcionalidades 

estão o resgate de prêmios, consulta de bilhetes e a indicação de crédito para abatimento no IPTU. 

Assim, caso seja contemplado, o ganhador pode indicar pelo celular a conta bancária que vai receber 

o dinheiro. Atibaia Serviços - Inspirado no aplicativo da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do 

Paraná. Através dele o usuário encontra profissionais autônomos que oferecem serviços de pedreiro, 

manicure, cabeleireiro, marceneiro, entre outros, podendo solicitar orçamento e fechar a contratação.  

 



MOBILIDADE E TRANSPORTE 

 

Rever o Plano Municipal de Transporte, com foco na mobilidade sustentável e tecnológica, com 

destaque:  

  

• Exigir e potencializar o serviço prestado pela Sou Atibaia. 

• Equipe Técnica na Secretaria 

• Nova Rodoviária (parceria com a iniciativa privada) fora da área central, próximo à rodovia, 

desafogando o trânsito. 

• Readequação da Rodoviária como terminal central de ônibus urbano. 

• Sistemas inteligente de controle de tráfego - Modelo parecido com o de Nova York e 

Moscou. Sensores e câmeras são capazes de fornecer estatísticas e modificar os padrões dos 

semáforos em uma ampla região. 

• Melhorar a Sinalização das Vias 

• Ampliar as Ciclovias e Ciclofaixas  

• Retirar Vagas de Estacionamento das Esquinas, permitindo maior visibilidade dos 

motoristas nos cruzamentos. 

• Criação de Bolsão de Motos e Carros  

• Campanha de Conscientização de motoristas/pedestres sobre trânsito seguro. 

• Criação de Vagas Exclusivas para Gestantes 

• Ampliar as Vagas de Idosos e Deficientes  

 

 

Aplicativo Atibaia do Futuro – Trânsito Legal, com uma série de serviços inteligentes para maior 

fluidez do trânsito e conforto para o Cidadão. Pare aqui! - Busca por vagas de estacionamento na 

cidade. Como vou? - Integração dos meios de transportes. Em tempo real o cidadão saberá quanto à 

chegada dos meios de transporte, modelo parecido com o de Barcelona. Caminho Fácil – identificação 

de trânsito, obras e eventos, facilitando os caminhos a serem seguidos. Se liga - orientações de limite 

de velocidade, sinalizações e educação de trânsito. 

 

 

 

 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS  

 

• Recuperação de Vias Públicas – Programa permanente para realizar com eficiência e 

prontidão a manutenção em vias públicas nas áreas urbana e rural. 

• Atibaia Linda – Programa permanente para que Atibaia fique cada vez mais linda, com flores, 

esculturas e intervenções de artesãos da cidade. 

• Praças do Futuro – Em parceria com empresas de tecnologia e inovação, implantação de salas 

em praças públicas, remetendo às tendências e aos novos cenários. Disponibilização de Wi-Fi 

gratuito, além de acesso para atividades educacionais.  

• Ponto de ônibus criativo – Melhorar e ampliar o número de pontos de ônibus cobertos na 

cidade, mas construindo pontos de ônibus criativos. Realizar parcerias entre Prefeitura e 

empresas para que a empresa que adotar um ponto de ônibus faça uma intervenção criativa, 

como criar uma biblioteca, colocar uma tela com interação, criar uma intervenção que se torne 

um atrativo na cidade. 

• Projeto identidade - Tem a finalidade de colocar placas visíveis e refletivas em cada rua do 

município para identificar o nome da via, CEP, e o nome do bairro onde se encontra. Criar QR 



Code nas placas para que seja possível também acessar informações pelo Aplicativo Atibaia 

do Futuro. 

 

 

Aplicativo Atibaia do Futuro – Serviços. Reclame Aqui, tire uma foto do buraco na rua, de 

uma lâmpada queimada do poste, de uma estrada que precisa de manutenção. Em seu usuário 

do aplicativo, gere a reclamação e automaticamente a Prefeitura terá a sua solicitação. Assim, 

de maneira inteligente, a Prefeitura poderá trabalhar, planejar e organizar os pedidos de 

melhorias da cidade. Agiliza Aí, solicitações documentais, tributárias, atualização de IPTU, 

alvará, entre outros procedimentos. Sem precisar ir à Prefeitura e pegar fila. Direito de Todos, 

inspirado no aplicativo do Ministério Público Federal, qualquer cidadão pode encaminhar 

denúncias de desrespeito à Constituição e aos direitos coletivos.  

 

Portal Atibaia do Futuro – Serviços. Agiliza Aí – Aperfeiçoar o atual Atibaia sem Papel. 

Mais eficiência e agilidade em solicitações documentais, tributárias, atualização de IPTU, 

alvará, entre outros procedimentos. Sem precisar ir à Prefeitura e pegar fila.  

 

 

 

 

BEM-ESTAR ANIMAL 

 

• SamuVet – Serviço de regates de cães e gatos doentes, feridos e machucados sem donos e nas 

ruas da cidade. O solicitante poderá enviar mensagens, foto ou vídeo do animal, pelo aplicativo 

Atibaia do Futuro, com o envio da localização em tempo real para o serviço de resgate. Este 

serviço já existe em Bragança Paulista desde março de 2019. 

• RG e Chipagem de animais de rua.  

• Criação do Castra Móvel – Serviço de castração móvel voltado aos animais da população de 

baixa renda e de rua. 

• Ampliar a parceria e apoio às Entidades de Proteção e Protetores Independentes.  

• Criação de um Parque Municipal Para Animais. 

• Posto de Saúde Animal, aberto para atendimento de animais de rua e pessoas carentes.  

• Criação da Guarda Ambiental e de Proteção Animal, equipe especializada para apoio à 

prevenção e ao combate de incêndios, queimadas, descarte irregular de entulho, fiscalização de 

construções irregulares em áreas invadidas tanto rurais ou urbanas, combate ao desmatamento, 

corte e podas irregulares de árvores, combate ao tráfico da fauna e flora, além de atendimento 

de denúncias de maus tratos aos animais, com base na lei de crimes ambientais n° 9.605 de 

1998. 

 

 

Portal Atibaia do Futuro - Feira Virtual de Adoção de Animais 

 

TV Atibaia do Futuro, Programa de Proteção, Educação e Bem-Estar Animal, disponível em 

formato de palestras, cursos, vídeos e apostila virtual, para alunos e para o público em geral.  

 

 

 

 

 

 



 

Aplicativo Atibaia do Futuro – Bem-Estar Animal -  Integração com o aplicativo já existente Saúde 

Animal, vai ser possível enviar notificações às autoridades sanitárias sobre suspeitas de ocorrências 

de doenças, focos, de uma forma bem mais rápida e fácil. Além disso, também vai ser mais simples 

acessar as informações, manuais e legislação federal e estadual e os códigos sanitários da Organização 

Mundial de Saúde Animal (OIE). Programa de Castração Social, assim como em Jundiaí e Maringá, 

o cidadão poderá cadastrar seu bichinho para castração. Integração com o aplicativo Certified 

Humane, em parceria com a organização norte-americana Humane Farm Animal Care (HFAC- 

Tratamento Humanitário dos Animais de Fazenda), assim como em um GPS, ajuda o consumidor a 

identificar os pontos de venda mais próximos onde possa adquirir alimentos com origem certificada 

pela HFAC. SOS Animal, serviço de denúncia de maus tratos, o cidadão poderá fotografar, registrar, 

incluir endereço e demais dados de maneira anônima, para que Guarda Ambiental e de Proteção 

Animal, além da Coordenadoria de Bem-Estar Animal possa tomar providências. Alô Coordenadoria, 

contato com a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal. SamuVet, o solicitante poderá enviar 

mensagens, foto ou vídeo do animal, com o envio da localização em tempo real para o serviço de 

resgate. 

 

 

 

HABITAÇÃO  

 

• Ampliar o Programa de Habitação em Atibaia, em parceria com os Governos Federal e 

Estadual, possibilitando novas moradias para a população mais carentes de nosso município.  

 

 

AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL   

 

• Ampliar o Apoio às Instituições Sociais de Atibaia – Ampliar a parceria junto às Instituições 

Sociais que desenvolvem trabalhos direcionados à criança, adolescência, idosos, pessoa com 

deficiência, moradores de ruas, entre outros segmentos vulneráveis.  

• Ampliar Projetos de Inclusão e melhorar a gestão de programas dos governos estadual e 

federal na assistência social. 

• Selo Empresa que Ajuda – Anualmente a Prefeitura reconhecerá, por intermédio do selo, 

empresas que adotarem e desenvolverem trabalhos de apoio a Instituições de Atibaia.  

 

 

Portal Atibaia do Futuro – Como Posso Ajudar? - Espaço virtual no qual empresas e população 

poderão conhecer e ajudar as Instituições Sociais que desenvolvem trabalhos direcionados à criança, 

adolescência, idosos, pessoa com deficiência, moradores de ruas, entre outros segmentos vulneráveis.  

 

Aplicativo Atibaia do Futuro – Ação e Desenvolvimento Social - Permitirá a busca por entidades 

sociais de Atibaia, para o voluntariado, doações de produtos e dinheiro direto para as entidades, além 

de permitir que as entidades façam campanhas de doações e divulgação de serviços e eventos.  

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA  

 

• Implantar o Plano Municipal de Cultura  

• Ampliar e apoiar as atividades da Fanfarra, Orquestra Jovem, Orquestra de Violas, Corais, 

Banda e Escola de Dança do município. 

• Uma Noite no Museu - Revitalização do Museu Municipal e implantação de programação de 

sexta a domingo com grupos de teatro e tecnologia, contando de uma maneira diferente as 

histórias de Atibaia. 

• Circulando Cultura - Descentralizar as atividades culturais para as zonas urbana e rural, 

levando atividades culturais para todos os cantos de Atibaia.  

• Criação do CineAtibaia no Cine Itá, com filmes livres e documentários gratuitos, além de 

disponibilizar o espaço para programações culturais e artísticas gratuitas. 

• Arte na Rua – Definição de locais públicos onde artistas podem exercer seus talentos e levar 

arte para a população.  

• Desfiles e Concursos das Escolas de Samba, no hoje abandonado Sambódromo, estrutura já 

existente que poderá receber outros eventos. 

• Encanta Artista de Atibaia - Apresentação de artistas locais em pontos turísticos e de fluxo 

de munícipes.  

• Criação do Centro Cultural Atibaia - Programação permanente aos finais de semana, no 

Centro Histórico, entre Museu Municipal, Cine Itá, Igreja da Matriz, Praças, Coreto, Praça do 

José Alvim e Igreja do Rosário. Integrando os projetos Uma Noite no Museu, CineAtibaia, 

Arte na Rua, Encanta Artista de Atibaia, Feira do Artesão, entre outras atividades.  

• Realizar as Festas Tradicionais (Carnaval, São João, etc.) em todas as regiões, além do Centro. 

• Criação de Blocos de Carnaval - Parceria com a iniciativa privada, a exemplo do Carnaval de 

Salvador e São Paulo. 

 

 

Portal Atibaia do Futuro – Cultura e Eventos, Central de Artistas – Espaço Virtual Gratuito -   

onde artistas de Atibaia vão colocar seus dados, vídeos e fotos para contratações de empresas, eventos, 

bares, restaurantes, hotéis e eventos privados. Biblioteca Virtual – Criação de um acervo digital 

gratuito para a população. Encantarte – Espaço Virtual para artesãos de Atibaia exporem seus 

trabalhos e poderem divulgar seus contatos. 

 

Aplicativo Atibaia do Futuro – Atibaia Cultura e Eventos - O usuário terá acesso à Agenda de 

festivais, peças de teatro, shows musicais, apresentações circenses, dança, contação de histórias e 

oficinas culturais, entre outros eventos. Pelo aplicativo haverá acesso a programação e serviços do 

Museu Municipal, Biblioteca Municipal, Biblioteca Virtual, FAMA, CURUMIM, Centro de 

Convenções, Centro Cultural André Carneiro, Cine Itá, Parque Edmundo Zanoni, Ata 

(Associação Teatral de Atibaia) e espaços que são patrimônios culturais e históricos. O usuário 

também descobrirá como chegar aos lugares, acessará fotos e preços das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEGA EVENTOS  

 

Criação do calendário de MEGA EVENTOS potencializando o comércio, turismo, cultura, 

esportes e a participação social. Cada mês, Atibaia terá uma programação especial.  

 

Festa das Flores e Morangos - Apoio total ao evento já realizado. 

Congresso Nacional de Tecnologia e Inovação – Em parceria com universidades, institutos de 

tecnologia, startups, empresas inovadoras e tecnológicas.  

Festival Atibaia Adventure - Junto às associações de praticantes, empresas e grupos organizados, 

desenvolver apresentações e gerar oportunidade da prática de esportes radicais, apresentações artísticas 

e valorização deste importante atrativo turístico.  

BiBi – Encontros de carros e motos antigos, veículos náuticos e Fusca.  

Educação nos 4 Cantos de Atibaia - Programação em TODOS os bairros de Atibaia, com palestras, 

shows, mini cursos, feira de oportunidades educacionais, orientação profissional, workshops e 

seminários.   

É o Bicho - Cãominhada, campanha de apoio às ongs e protetores independentes, palestras, 

conscientização de proteção e bem-estar animal.   

Festival de Dança – Apresentações de artistas profissionais de Atibaia, concurso de dança e bailes 

temáticos abertos.  

Festival Canta e Encanta Atibaia – Apresentações de artistas profissionais de Atibaia e concurso de 

canto.  

Festival Caipira e Sertanejo – Valorização da cultura caipira e sertaneja com apresentações musicais, 

bailes, exposições e comidas típicas.  

Festival de Inverno de Atibaia – Apresentações artísticas e culturais além da gastronomia de inverno.  

Festival de Natal de Atibaia – Apresentações artísticas, decoração especial, ações junto a instituições 

sociais, valorização da família e do ensinamento cristão.   

 

 

TURISMO 

 

• Criação da Feira Permanente no Lago do Major (tipo feira praiana, com lojinhas de alimentos, 

produtos culturais e turísticos). 

• Criar o Centro de Informações Turísticas na entrada da cidade.  

• Apoiar atividades de Incentivo ao Turismo, envolvendo a iniciativa privada, Conselho 

Municipal de Turismo e Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau. 

• Criação (parceria com a iniciativa privada) de um espaço para realização de grandes eventos 

(“Anhembi de Atibaia”) na Rodovia Dom Pedro I ou Fernão Dias.  

• Criação das rotas turísticas de Atibaia – Caminhos de Atibaia  

o Rural 

o Esporte de Aventura 

o Centro Histórico 

• Buscar investidores para implantação de um Parque Turístico (exemplo: Hopi Hari)  

• Criação do Polo Náutico da Usina, que já tem vocação e espaço, para receber turistas e gerar 

oportunidade de negócios e empregos.  

• Em parceria com a iniciativa privada, Criação do Parque Aquático de Atibaia, no antigo 

Balneário.  

• Praças Turísticas - Empresas adotarão praças e darão identidade turística, em contrapartida 

de publicidade do local (Praça Japão, Praça dos Italianos, Praça do Morango e Praça dos 

Artistas).  

 



Aplicativo Atibaia do Futuro – Atibaia Turismo, Mapa Virtual Turístico – onde turistas e 

munícipes poderão facilmente chegar em Atrativos e Serviços. Atrativos Turísticos, Bares e 

Restaurantes, Hotéis e Pousadas, Farmácias e Serviços de Saúde, Postos de Gasolina e 

Serviços de Manutenção, potencializando o comércio local. Compartilhamento com Cultura e 

Eventos, Agenda de festivais, peças de teatro, shows musicais, apresentações circenses, dança, 

contação de histórias e oficinas culturais, entre outros eventos. Pelo aplicativo haverá acesso a 

programação e serviços do Museu Municipal, Biblioteca Municipal, Biblioteca Virtual, 

FAMA, CURUMIM, Centro de Convenções, Centro Cultural André Carneiro, Cine Itá, 

Parque Edmundo Zanoni, ATA (Associação Teatral de Atibaia) e espaços que são patrimônios 

culturais e históricos. O usuário, acessará fotos e preços das atividades. 

Tradução Turística, de inglês, espanhol e português, potencializando turistas estrangeiros.  

 

 

 

 

ESPORTE  

 

• Manter e ampliar Convênios com Entidades que desenvolvem atividades socioesportivas. 

• Implantar programas de esportes específicos para o paradesporto, adolescentes, mulheres e 

terceira idade nos espaços públicos adequados à prática. 

• Apoiar as Ligas Amadoras de atividades esportivas da cidade.  

• Seu sonho? Nosso Sonho! Estimular talentos esportivos do município junto aos clubes e 

instituições esportivas.  

• Truta (na linguagem do skate, esse termo significa “amigão”) - Revitalizar as pistas de skate 

e criar novas em bairros descentralizados. Além de criar a Academia do Skate.  

• Férias do Barulho - Programa para crianças e adolescentes em período de férias escolares, 

fins de semana e feriados, em parceria com as Secretarias da Cultura e Esportes e Lazer. 

 

 

DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE  
 

• Criação da Coordenadoria da Direitos e Humanos e Diversidade, que terá como objetivos 

coordenar as diferentes ações desenvolvidas pelas Secretarias Fim (Educação, Cultura, 

Esportes, Turismo, Desenvolvimento Social, Saúde e Segurança Pública) com a finalidade de 

implementar políticas públicas visando o combate sistemático a: Violência doméstica, 

Preconceito racial, Homofobia, transfobia, misoginia, abuso sexual, pedofilia, bulling 

presencial e/ou digital. Assédios: profissional (ameaça de demissão), moral e sexual. 

Coordenar treinamentos para os servidores públicos com o objetivo de garantir, acolhimento 

correto às vítimas de preconceito, mudança de postura ao atender o público em busca de 

informação presencial, detectar sinais em vítimas desses crimes, especialmente crianças 

e adolescentes. Coordenar ações conjuntas entre as Secretarias fim visando a melhoria da 

acessibilidade no município. Com o apoio dos Educadores, propiciar aos alunos orientações 

corretas no combate aos diferentes tipos de preconceitos e assédios. Combate ao bulling 

presencial e/ou digital – típico das faixas etárias mais jovens. 

 

 

 

 

 

 



IDOSOS  

 

Atibaia tem entre 20 e 30 mil idosos, você acha que eles merecem mais atenção? Percebe-se a 

necessidade com urgência de ampliar os serviços nesta fase tão importante da vida! 

 

• Atibaia Amiga do Idoso – Todas as secretarias municipais deverão apresentar e desenvolver 

projetos de apoio e desenvolvimento do idoso. 

• Contratação de Médicos Geriatras e Gerontólogos para UBS, UPA e Santa Casa. Atualmente 

temos um único profissional. 

• Criar novos Centro Dia do Idoso – Atibaia só tem um. 

• Duplicar as Vagas de Estacionamento rotativo.  

• Empresa Amiga do Idoso – Certificação de empresas que contratarem idosos para ao menos 

meio turno de trabalho.  

• Universidade do Idoso – Escola presencial e online em cursos de informática, idiomas e 

desenvolvimento profissional e pessoal.  

• Curtindo a Vida Adoidado – Apoio e suporte aos clubes dos idosos em atividades sociais, 

esportivas, bailes, atividades de lazer e recreativas. 

 

A participação de idosos em grupos de terceira idade, em todas as atividades, diminuem as crises 

de ansiedade, isolamento, depressão, melhoram a saúde e a qualidade de vida. Influem, 

positivamente, na longevidade e espiritualidade.  

 

 

Portal Atibaia do Futuro – Idosos - Vovô na Rede – Palestras, orientações e prestação de serviços 

de profissionais de saúde, esportes, educação e cultura específicos. 

 

Aplicativo Atibaia do Futuro – Idosos - Integração com o aplicativo Emergência App 112, traz uma 

série de opções de emergência para que idosos possam pedir auxílio em caso de necessidade. Isso 

inclui Bombeiros, Polícia, ambulância e outros serviços que podem ser solicitados em poucos 

segundos. Integração com o aplicativo Idoso Ativo, um guia de exercícios para idosos na palma da 

mão, com atividades específicas que não danificam as articulações. Oferece instruções e dicas de 

movimentos, com foco principalmente nos membros inferiores, na postura correta, no equilíbrio e no 

andar, a fim de melhorar as condições de mobilidade. Integração com o aplicativo Pressão Arterial 

BP Watch - É essencial que o idoso tenha cuidados com a pressão arterial e esteja ainda mais em dia 

com a saúde. O idoso poderá anotar seu batimento cardíaco, pulso e peso. Ele faz, automaticamente, a 

média mensal e permite que a pessoa tenha seu histórico sempre em mãos. Integração com o aplicativo 

Rádio Saudade para escutar músicas dos anos 50, 60 e 70. O aplicativo reúne diversas rádios 

especializadas em canções antigas e o usuário pode sintonizar em sua rádio preferida. 

 

 

 

MULHER 

 

• Centro de Apoio às Mulheres – Espaço de apoio e serviços para atendimento psicológico, 

jurídico e assistencial. Também serão desenvolvidos cursos e palestras, potencializando o 

desenvolvimento social da mulher. 

• Implantar um Centro de Referência da Saúde da Mulher 

• Criação de Vagas Exclusivas para Gestantes, nesta fase tão importante para a mulher, é 

necessário um maior conforto e apoio. 



Aplicativo Atibaia do Futuro -  Mulher Virtual - Serviços de orientação e apoio à mulher, abordando 

temas como saúde, qualidade de vida, direitos, educação e oportunidades.  

 

Portal Atibaia do Futuro - Mulher Virtual - Serviços de orientação e apoio à mulher, abordando 

temas como saúde, qualidade de vida, direitos, educação e oportunidades.  

 

 

 

 

INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

Criação da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. Atualmente o Poder Público não conta com 

setor multisetorial de apoio a este segmento tão importante.  

 

 

Aplicativo Atibaia do Futuro – Inclusão da Pessoa com Deficiência - Mapa Acessível, inspirado 

no modelo da Universidade do Centro para Tecnologia Acessível de Washington que criou o 

AccessMap, mostra rotas melhores para Pessoas com Deficiências Motoras. Já é utilizado em Seattle. 

Usuários podem solicitar dados de um destino e parâmetros para filtrar rotas, conforme sua 

necessidade. Semáforo Inteligente – Já implantado em Curitiba, permite que Pessoas com 

Mobilidade Reduzida ampliem o tempo para travessia de ruas nos cruzamentos mais perigosos, 

aproximando o aplicativo a um dispositivo instalado nos semáforos. Papo Legal, inspirado no 

aplicativo de São Francisco (EUA). Esta função permitirá que SURDOS possam conversar com 

ouvintes e ouvintes possam conversar com surdos de duas maneiras, LIBRAS e PORTUGUÊS 

ESCRITO. Olhos que Ouvem, inspirado no aplicativo da Microsoft, esta ferramenta integrada com o 

Mapa Acessível, permitirá que pessoas com deficiência visual possam entender melhor o mundo que 

está à sua volta e se locomover com maior facilidade pelo município. Basicamente, é um sistema de 

áudio que alertará o usuário quanto ao trajeto a percorrer. Be My Eyes, integração a este aplicativo 

que conecta pessoas cegas e deficientes visuais com voluntários e representantes da empresa para 

assistência visual por meio de uma chamada de vídeo ao vivo. O objetivo de Be My Eyes é tornar o 

mundo mais acessível para pessoas cegas ou com um baixo nível de visão. 

 

 

 

 

JUVENTUDE  

 

Feira da Juventude – A feira trará as diversas oportunidades de estágio, emprego e cursos para os 

jovens.  

Concurso Jovem Inovador – Inspirado em modelos desenvolvidos por multinacionais, o concurso 

estimulará o desenvolvimento de ferramentas, plataformas e aplicativos inovadores pelos jovens, que 

ajudem a comunidade de alguma forma. Ribeirão Preto tem esse projeto chamado Desafio Jovem 

Inovador. 

Programa Escola de Fábrica - Capacitação Profissional nas Empresas – empenho direto da 

Prefeitura com empresas para que jovens de 16 a 24 anos possam fazer a capacitação profissional 

direto na empresa. Projeto do Ministério da Educação, que tem um programa chamado Programa 

Escola de Fábrica que possibilita a inclusão de jovens no mercado de trabalho por meio de cursos de 

iniciação profissional oferecidos no próprio ambiente das empresas.  

 



Aplicativo Atibaia do Futuro – Atibaia Jovem – Agenda Cultural, Prevenção às drogas e DSTs, 

dicas de Educação e Capacitação Profissional, integração com aplicativos do Senai, Senac, CIEE, 

PAT e Na Balada – inspirado no Appening Amsterdam, um aplicativo que indica locais para se 

divertir, eventos, bares, restaurantes e programações sociais.  

 

 

 

 

AGRICULTURA 

 

• Espaço do Produtor – Espaço para venda direta ao consumidor da produção agrícola local. 

• Programa Compartilha - Programa de utilização compartilhada de máquinas e equipamentos 

agrícolas pelos pequenos proprietários rurais. Prefeitura fornece maquinário em sistema de 

agendamento. Aplicativo Atibaia do Futuro – permitir o agendamento do uso do maquinário. 

• Agrotec – Fomento da Prefeitura para que os pequenos agricultores tenham acesso a soluções 

tecnológicas, como sensores inteligentes para monitorar as plantações; drones para sobrevoar 

as plantações e fazer fotos e vídeos que permitam verificar depois informações como contagem 

das plantas, medição da altura da plantação, detecção de pragas, medição da eficácia de 

tratamentos e do uso de pesticidas e o monitoramento da necessidade de água e insumos. 

• Programa Nosso Campo – Ação de Marketing realizada por equipe da Prefeitura para 

divulgar fora do município todos os produtos produzidos em Atibaia. 

 

 

COMBATE A ENCHENTES, DESASTRES E EMERGÊNCIA 

 

• Estruturar a Defesa Civil e criar um Centro de Prevenção de Eventos Extremos para ações 

efetivas, controle e mitigação dos impactos das enchentes e outros eventos. 

• Criação do Fundo de Combate aos Desastres Naturais.  

• Criação do Plano Municipal de Micro e Macro Drenagem - Visando combater os problemas 

da água (enchentes e secas) em Atibaia. 

• Criação de Banco de Dados com Histórico de Enchentes - Cadastro de famílias e casas em 

áreas de risco. 

• Bueiro inteligente - Instalação de um cesto coletor que impede a passagem de resíduos até a 

tubulação. O sistema conta com sensor volumétrico que monitora o nível de enchimento, 

emitindo um alerta às equipes de limpeza quando a capacidade do sistema é atingida. 

 

 

Aplicativo Atibaia do Futuro - Combate a Enchentes, Desastres e Emergência - Botão Pânico, 

em caso de enchentes e desastres naturais, ao acionar este botão, a Defesa Civil será acionada. 

Integração ao aplicativo Primeiros Socorros Drauzio Varella, narrado pelo próprio Dr. Drauzio, 

possui instruções de como prestar socorro em mais de 20 situações: AVC, afogamentos, câimbras, 

choques elétricos, corpos estranhos, cortes, desmaios, engasgamentos, fraturas e entorses, infarto, 

insolação, intoxicação e alergias, náuseas e vômitos, pedra nos rins, picadas e mordidas de 

animais, pressão baixa, queimaduras, sangramentos, torções e estiramentos, circunstâncias em que é 

necessário transportar feridos e traumas na cabeça. Fique Alerta, assim como no Japão, o cidadão será 

informado pela Defesa Civil sobre o tempo, possíveis desastres naturais, além das demais instruções e 

orientações.  

 

 

 

https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/avc-acidente-vascular-cerebral-ou-derrame/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/caimbra/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/infarto-do-miocardio-ataque-cardiaco/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/pedra-nos-rins-calculo-renal/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/pressao-baixa-hipotensao-arterial/


URBANISMO 

 

• Novo Centro – Promover mais acessibilidade e revitalizar os espaços públicos, incentivando 

pedestres e passeios pelo Centro Histórico. 

• Atibaia Cidade Criativa – Revitalizar espaços abandonados e torná-los espaços criativos úteis 

para a comunidade. Uma antiga cadeia na Holanda virou um hotel de luxo e uma igreja 

abandonada no México virou um teatro de marionete.  

• Meu Bairro Legal - Revitalização dos bairros, com participação dos moradores – projeto de 

revitalização urbana dos bairros para que suas comunidades sintam-se acolhidas e tenham mais 

qualidade de vida. Levar projetos de arborização, acessibilidade, reconstrução de calçadas, 

criação de áreas verdes que sirvam como parques, etc. Pelo Aplicativo Atibaia do Futuro, 

moradores poderão acompanhar programação de mutirões para ações de revitalização e 

agendar participação.  

• Horta Comunitária - Áreas públicas urbanas e rurais divididas em pequenas metragens, 

disponibilizadas para plantio familiar e de geração de renda. 

 

 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTAILIDADE  

 

• Implantação de programa Recicla Atibaia   

o Criação de locais adequados onde a população poderá descartar entulho. 

o Reutilização de entulho para ações de aterramento pela cidade. 

o Implantar pontos de coleta seletiva e encaminhamento para Usina de Reciclarem 

• Implantação do programa Cidade Verde através de estímulo às seguintes ações: 

o Telhado Verde 

o Reuso de Água 

o Placa Solar 

• Criação do Parque de Logística Reversa em parceria com a iniciativa privada. 

• Lixo Inteligente - Parecem lixeiras comuns, mas escondem um fundo falso que dá diretamente 

em containers que estão instalados no subsolo das calçadas. Dividida em dois espaços: uma 

para resíduos secos, que são materiais recicláveis, e outro para receber resíduos úmidos, que é 

o lixo comum não reciclável. 

• Universalização do Saneamento em Atibaia - Com foco no tratamento do esgoto já coletado 

em área urbana. 

• Melhorar as condições de trabalho da Usina de Reciclagem e apoiar a associação na gestão de 

todo o processo de triagem, acondicionamento e destinação do lixo reciclável.  

• Lixo Legal – Instalação de Biodigestor em escolas públicas. Recebe fezes de animais e lixo 

orgânico, produzindo gás para os fogões das cantinas escolares. Em Ilha Bela, uma escola 

municipal iniciou um processo piloto em 2018 e é a primeira cidade da América Latina a contar 

com o sistema biodigestor. 

• Festival de Artesanato Reciclável de Atibaia - Projeto tem por objetivo ser um fator de 

geração de renda e contribuir para a saúde ocupacional da população. 

• Criação do Programa de Educação Ambiental de Atibaia - Programa dividido em duas 

frentes:  

1 – Atividade interativa, Viva Verde com estudantes e público em geral, em pontos verdes de 

Atibaia.  

 



2 – Portal Atibaia do Futuro, Veja Verde.  Com um tour virtual, estudantes e a população 

em geral conhecerão a fauna e flora de Atibaia, além das boas práticas de preservação 

ambiental.  

 

 

Aplicativo Atibaia do Futuro – Meio Ambiente e Sustentabilidade, Cidadão Planeta, 

inspirado no Aplicativo Aquameaça, dos alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia 

do Ceará (IFCE), permite fiscalizar e denunciar ameaças ao ecossistema local. O dispositivo 

permite que o usuário registre situações como acúmulo de lixo nas margens de rios, ruas e áreas 

comuns, desmatamento e queimadas próximas a açudes e nascentes. Localização dos Pontos 

de Coleta Seletiva. Integração com aplicativos que desenvolvem importantes prestações de 

serviços, tais como o Manual Sustentável, oferece uma coleção de dicas sobre energia, 

cidadania e consumo. Basta escolher algumas e tentar segui-las. O app mostra uma árvore 

virtual que cresce conforme você vai lendo as dicas.  Project Noah. Você diz onde está e o 

aplicativo mostra informações sobre as espécies nativas daquele lugar. Também é possível 

participar de gincanas e ajudar em projetos científicos tirando fotos de animais ou plantas.  

 

 

 

 

SERVIDORES MUNICIPAIS  

 

• Comissionados – Cortar 50% dos comissionados 

• Plano de Carreira – Implantar o plano de carreira para TODAS as secretarias 

• RH do Futuro – Implantar sistema de automação de processos de gestão de Recursos 

Humanos, diminuindo a burocracia e organizando dados e documentos. Automação gera 

economia, reduzindo custos com materiais físicos, traz segurança, pois diminui a chance de 

perda ou extravio de documentos e traz agilidade nos processos. 

• Gamificação dos Treinamentos – Uso de mecânicas e dinâmicas similares a jogos para 

engajar servidores, solucionar problemas e melhorar o aprendizado dos colaboradores. 

• Escola Digital do Servidor – Plataforma digital com cursos, treinamentos, palestras, 

workshops e aulas voltadas aos servidores públicos das diferentes áreas. Servidores podem 

acessar o conteúdo a qualquer momento e em qualquer lugar para estudar e aprimorar o 

aprendizado. 

 

 

SAAE  

 

• Gestão Profissional, não politica  

• Valorizar o Servidor de Carreira por meio da revisão e implementação do Plano de Cargos, 

Carreira e Salários  

• Estima-se que 50% da água fornecida pela SAAE é perdida, assim pretende-se implantar o 

Sistema Inteligente de Controle de Água. Com medição de água mais precisa e em tempo 

real, é possível, além de identificar desperdício, projetar o aumento de demanda e planejar 

melhor a ampliação do fornecimento no futuro.  O sistema utiliza o conceito de “Internet das 

Coisas” (ou IoT, na sigla em inglês, Internet of Things), tecnologia usada para aumentar a 

eficiência no saneamento básico, utilizando sensores online, gerando dados sobre consumo e 

enviando informações instantâneas a uma central. O departamento de Água e Esgoto de Porto 

Alegre já utiliza este sistema deste 2016.  



• Levar água potável para todos os bairros de Atibaia. Para bairros próximos, o sistema já 

implantado. Para bairros mais distantes, seguir o modelo já implantado pela SABESP de Poços 

Profundos, fornecendo água de excelente qualidade para o cidadão.  

• Implantar sistema de captação e tratamento de esgoto em todas as regiões de Atibaia. 

Para bairros próximos, utilizar o sistema quejá existe, aperfeiçoando. Para bairros distantes, a 

implantação de sistema de Biodigestor.  

  

 

Portal Atibaia do Futuro - Renovar os Sistemas de Informações e Dados da SAAE para agilizar 

os serviços e o atendimento à população, com estabelecimento de prazos para a realização do serviço. 

 


