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APRESENTAÇÃO

Atibaia, com seus 355 anos completados em 2020, vivenciou no ciclo dos últimos oito anos 

um período de constante e intenso desenvolvimento, com inúmeras conquistas celebradas, 

recordes positivos registrados e avanços jamais vistos na história da cidade.

Nesse período, o município venceu, com muito trabalho e dinamismo, um triste cenário de 

desigualdades, fruto de um desequilíbrio sistêmico na aplicação de recursos, que por muitos 

anos foram direcionados para as regiões centrais de Atibaia, beneficiando apenas uma parcela 

da população. A partir de 2013, com a mudança que o Governo promoveu na condução do 

Poder Executivo, os investimentos começaram a ser distribuídos em toda a cidade, sobretudo 

nas regiões mais distantes da área central, o que estendeu as oportunidades a toda a população 

e garantiu dignidade a quem, até aquele momento, vinha sendo preterido pelo Poder Público 

Municipal.

Com muito empenho e em respeito aos preceitos democráticos, trabalhamos ao longo desses 

oito anos para melhorar a vida de todo e qualquer munícipe, sem distinções. E desde 2013 

Atibaia vem se superando a cada dia, alcançando feitos até então inimagináveis, inclusive 

com façanhas reconhecidas além de seu próprio território, apresentando-se, agora, como uma 

referência regional e um município de destaque no Estado e até mesmo em todo o Brasil.

Atibaia hoje está entre as 100 Melhores Cidades para Fazer Negócios no país, segundo estudo 

da Urbam Systems para a Revista Exame; e figura entre os melhores municípios brasileiros, 

com a maior nota de sua história, 7.4, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB).

São oito anos repletos de ações de grande relevância na cidade. Desde obras de reforma e 

revitalização de equipamentos e espaços públicos até projetos ousados e pioneiros, como a 

construção do CIEM II, o início das obras do Hospital Municipal e a duplicação da Avenida 

Jerônimo de Camargo, entre outros. Inúmeras realizações e uma infinidade de benefícios 

foram entregues e oferecidos à população em todas as áreas de atuação do Executivo 

Municipal, sempre com o objetivo de proporcionar uma Atibaia cada vez mais justa e com 

mais qualidade de vida, construída por todos e para todos.
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Resultados de um modelo de administração moderna, marcada por soluções criativas que 

credenciam Atibaia como uma cidade inteligente. Produtos de uma gestão eficiente, que se 

orientou pelo empreendedorismo, sustentabilidade e transparência em suas ações. Efeitos de 

um governo participativo e democrático, que formulou políticas públicas dialogando com a 

comunidade.

Nossa autoestima foi resgatada e o equilíbrio restabelecido. Um alicerce foi construído e, 

hoje, a cidade cresce de forma planejada e está bem estruturada, contando com uma base 

sólida e segura para se manter, além de capacidade para continuar evoluindo. E para alcançar 

patamares ainda mais elevados, é fundamental dar sequência a esse trabalho que reúne 

inúmeras iniciativas de sucesso e que, por isso, também abre espaço para uma busca 

incessante por superação: é possível fazer ainda mais, ser ainda melhor, alcançando 

resultados ainda mais promissores.

Com valores e princípios que já nos acompanharam no decorrer de toda essa trajetória, como 

comprometimento, integridade, competência e seriedade, estamos preparados para seguir em 

frente, dando continuidade ao legado construído nos últimos oito anos. E por meio da união 

de todos – Poder Público, iniciativa privada e sociedade civil – teremos a chance de iniciar 

um novo ciclo de desenvolvimento na cidade, alavancando ainda mais negócios, gerando 

ainda mais oportunidades e elevando a qualidade de vida da população, rumo a uma Atibaia 

ainda mais notável.

Este Programa de Governo, portanto, é a conjunção de um trabalho de excelência e de

extrema dedicação realizado nos últimos oito anos, somado à motivação, que persiste e 

transborda em toda a nossa equipe, de lutar por uma Atibaia ainda melhor para todos!

Com o objetivo de representar os anseios da população para o desenvolvimento de Atibaia 

nos próximos anos, elaboramos as propostas aqui contidas com base nas diretrizes elencadas 

no Plano Diretor de Atibaia, principal peça de planejamento do município, que passou por 

recente revisão e atualização, a partir de um processo de construção coletiva, com a efetiva 

participação da sociedade civil organizada, nas diferentes regiões da cidade.

Nesta mesma vertente, convidamos nossas lideranças partidárias para que contribuíssem com 

esse processo, deixando disponível uma plataforma on line de consulta e apresentação de 

propostas para este Programa de Governo.
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Por esses e tantos outros motivos, sentimos orgulho, além de gratidão, por tudo o que já foi 

conquistado para o município, honrando cada compromisso assumido junto ao povo, sempre 

respeitando a vontade da nossa gente e as necessidades da nossa terra. 

E é também por todos esses motivos que temos a convicção de que o trabalho tem que 

continuar.

É Atibaia seguindo em frente!

Coligação “É Atibaia seguindo em frente!”
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EIXO: SOCIAL

UMA CIDADE AINDA MAIS JUSTA, SEGURA E INCLUSIVA

SAÚDE

Nos últimos anos, a área da Saúde recebeu o maior investimento da sua história, chegando a 

R$ 116 milhões em 2019, o que possibilitou a realização de inúmeras obras e melhorias no 

sistema municipal de saúde, dentre elas: a construção da maior unidade de saúde da cidade, a 

UBS Santa Clara; a reforma de todas as unidades de saúde do município; a implantação da 

UTI e do Pronto Socorro Infantil na Santa Casa; e o início da construção do Hospital 

Municipal, um marco na história de Atibaia. Nosso objetivo é expandir ainda mais a rede de 

serviços para garantir o acesso à saúde de qualidade a toda a população.

! Construção de Unidades de Saúde da Família nas regiões da Ressaca, Guaxinduva e Vila 

São José;

! Construção de Unidade de Saúde no Tanque e na região do Complexo Habitacional 

Jerônimo de Camargo;

! Ampliação das UBSs do Alvinópolis, Portão, Jardim Imperial, Jardim Cerejeiras e Usina;

! Universalização do Programa Saúde da Família, atendendo 100% da demanda;

! Universalização do Programa de Saúde Bucal;

! Implantação do CAPS I e do CAPS AD, para atendimento personalizado de pacientes 

com transtornos mentais;

! Implantação do Programa Hora Certa em todas as unidades de saúde: agendamento e 

acompanhamento dos horários de atendimento por aplicativo;

! Ampliação do horário de funcionamento das unidades de saúde de maior demanda;
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! Articulação, junto ao Governo do Estado, para implantação de Hemocentro para coleta 

de sangue e cadastro de doadores;

! Aplicação de práticas preventivas complementares (Yoga, Acupuntura, Quiropraxia, Tai 

Chi Chuan e Lian Gong) nas principais unidades de saúde;

! Implantação de Farmácia Municipal em unidades de saúde de maior demanda;

! Ampliação do Programa Remédio em Casa: medicamentos de uso contínuo entregues na 

casa do paciente;

! Ampliação dos programas Raimunda Moura para Parkinsonianos e Atibaia Ativa;

! Implementação do Plano Municipal da Rede de Atenção Psicosocial – RAPS.

EDUCAÇÃO

A Educação Municipal se tornou referência na área, com investimentos recordes e 

implantação de diversos projetos inovadores, figurando entre as melhores cidades do país, 

com a maior nota da história de Atibaia, 7.4, no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Além disso, houve a aquisição e construção dos dois maiores complexos 

educacionais da região, CIEM I e CIEM II. Planejamos desenvolver e ampliar projetos e 

ações educacionais e implantar melhorias aos servidores da Educação.

! Implantação do CIEM III na região do Caetetuba;

! Universalização do tempo integral, oferecendo atividades o dia todo para os alunos 

em todas as escolas;

! Educação Digital: internet gratuita em todas as escolas, implantação de Laboratório 

Digital, aulas de robótica e de informática, fornecimento de lousa digital para os 

professores e tablets para os alunos;

! Programa “Leitura para Todos”: garantia de fornecimento de livros adaptados para 

alunos com deficiência auditiva;
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! Ampliação das ações do Núcleo de Educação Profissionalizante da Secretaria de 

Educação;

! Construção junto aos servidores e implantação de nova Reforma Administrativa, com 

reestruturação do plano de cargos e carreira dos funcionários públicos municipais, 

incluindo os da área da Educação.

SEGURANÇA PÚBLICA

Atibaia se tornou uma cidade modelo com a implantação de tecnologias de ponta, como a 

Muralha Digital, e a criação do GGI Atibaia – Gabinete de Gestão Integrada de Segurança 

Pública, que promoveu a integração das forças de segurança no município. Os projetos 

futuros darão continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido na cidade.

! Programa “Câmera Cidadã”: Muralha Digital conectada com sistemas particulares de 

monitoramento, por meio do Centro de Operações e Inteligência (COI), ampliando a 

cobertura na cidade e conectando os sistemas à Polícia Militar, Guarda Civil 

Municipal e Polícia Rodoviária Federal;

! Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública vinculado ao Programa 

Vigilância Solidária: definição de investimentos na área de segurança com 

participação da população;

! Ampliação dos programas de inclusão social, por meio do Esporte e da Cultura, para 

crianças e adolescentes em bairros de maior vulnerabilidade social, como forma de 

prevenção ao crime;

! Fortalecimento da estrutura da Guarda Civil Municipal como forma de garantir sua 

presença qualificada e suficiente em ambientes e situações de interação social;

! Investimentos no aprimoramento do aparato tecnológico de inteligência;

! Ampliação e fortalecimento do Programa Vigilância Solidária: comunidade e Poder 

Público atuando juntos no combate à criminalidade.
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HABITAÇÃO

Ao longo dos oito anos de Governo foi realizado o maior projeto habitacional da história de 

Atibaia, transformando a vida de milhares de pessoas com a construção de mais de 1600 

unidades e beneficiando mais de 400 famílias com o programa de regularização fundiária. 

Novas ações do Programa Habitação contribuirão para avançar ainda mais nesse setor.

! Entrega de mais de 600 unidades habitacionais para a população de baixa renda: 243 

na região do Caetetuba e 400 no bairro Colonial;

! Ampliação do Programa Cidade Legal: regularização fundiária de 100% das moradias 

de interesse social;

! Realização de mutirões para regularização fundiária de assentamentos irregulares;

! Garantia de moradia digna à população que reside hoje em áreas de riscos;

! Garantia de assistência e programas sociais às famílias beneficiadas pelo Programa 

Habitação nos complexos habitacionais Jerônimo I, II, III, IV e V;

! Implantação do Cadastro Municipal de Habitação: atualização e modernização do 

banco de dados.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os programas sociais em Atibaia têm como objetivo proporcionar oportunidade e dignidade 

às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Nosso intuito é 

potencializar e intensificar essas ações para, em conjunto com o Fundo Social de 

Solidariedade, continuar oferecendo capacitação, cidadania, solidariedade e bem-estar 

àqueles que mais precisam.
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! Programa Horta Urbana: distribuição de alimentos para nutrição das pessoas que mais 

precisam;

! Programa Cozinha Comunitária: formação e qualificação profissional na área de 

gastronomia para os Centros Comunitários;

! Instalação de mais dois CRAS para atendimento das famílias de baixa renda;

! Atendimento volante de pessoas em situação de vulnerabilidade social nas diferentes 

regiões da cidade;

! Garantia de oferta de Benefícios Eventuais, como aluguel social, auxílio natalidade e 

pagamento emergencial de água, luz e gás, entre outros, em casos de necessidade 

extrema;

! Implantação dos serviços Família Acolhedora e Guarda Subsidiada para reduzir os 

acolhimentos institucionais de crianças;

! Garantia de acolhimento institucional de idosos, crianças, adolescentes, pessoas com 

deficiência e pessoas em situação de rua.

CULTURA

Atibaia viveu uma transformação nos últimos anos, com a descentralização e universalização 

na área da Cultura, oferecendo aos moradores das mais diversas regiões da cidade 

apresentações, oficinas e eventos culturais. Nossa intenção é continuar estimulando a 

participação da população, bem como garantir a preservação das manifestações culturais e do 

patrimônio material e imaterial de nosso município.

! Garantia, por lei, da preservação do patrimônio material e imaterial e do calendário 

cultural do município;

! Garantia de manutenção das manifestações tradicionais populares, como as Congadas 

e outras ações culturais de base comunitária;

! Universalização do acesso aos bens e atividades culturais;
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! Descentralização e diversificação da oferta de oficinas culturais gratuitas para a 

população;

! Criação de um sistema único de informações dos bens de valor cultural, inclusive do 

patrimônio imaterial;

! Implementação do Sistema Municipal de Cultura e do Plano Municipal de Cultura;

! Descentralização das ações e eventos culturais, utilizando os equipamentos e espaços 

públicos e privados para promover o acesso das atividades a toda a população;

! Informatização das Bibliotecas Municipais.

ESPORTE

A área de Esportes também recebeu investimentos nunca antes vistos em Atibaia, como 

assinatura de parcerias e convênios esportivos, que beneficiaram mais de 10 mil munícipes, 

com oficinas esportivas em mais de 30 modalidades, proporcionando mais qualidade de vida 

para todas as idades. Nossa proposta é dar continuidade e ampliar ainda mais os projetos já 

existentes, promovendo o Esporte como uma ferramenta de socialização.

! Implantação do Parque Municipal da Juventude: espaço para a prática de esportes, 

lazer e cultura;

! Criação do Fundo Municipal do Esporte;

! Ampliação e descentralização das atividades e equipamentos esportivos, 

disponibilizando o Esporte para o maior número de pessoas;

! Construção do Estádio Municipal;

! Promoção de programas, ações de incentivo e apoio aos atletas locais para a conquista 

de resultados em nível estadual, nacional e internacional;

! Criação da Virada Esportiva, oferecendo atividades esportivas de diversas

modalidades, em todas as regiões da cidade;
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! Implantação de módulos esportivos em todas as regiões da cidade.

MULHER

Várias ações foram implementadas pelo Governo para garantir a participação da mulher na 

sociedade. Nosso objetivo é reforçar o trabalho que vem sendo feito, principalmente no 

sentido de oferecer mais segurança às mulheres que sofrem violência doméstica.

! Ampliação e descentralização do Programa Bem-Estar Mulher para vítimas de 

violência doméstica;

! Implantação do Centro de Referência da Saúde da Mulher, para atendimento 

especializado em ginecologia e obstetrícia;

! Ampliação do abrigo para acolhimento das mulheres vítimas de violência doméstica;

! Programa de Capacitação Profissional para mulheres vítimas de violência e em locais 

que garantam sua segurança, para que possam ter renda própria, viabilizando uma 

nova história de vida;

! Articulação, junto ao Governo do Estado, para a criação da Delegacia da Mulher de 

Atibaia.

IDOSO

Nosso foco sempre foi zelar pela terceira idade por meio de projetos e ações nessa área, como 

a inauguração do Centro Dia do Idoso, atendimentos na Academia da Saúde e no Centro de 

Convivência da Terceira Idade, humanizando e cuidando de quem cuida e cuidou de nós.

! Descentralização dos serviços do CCTI – Centro de Convivência da Terceira Idade, 

com equipes volantes para atendimento dos idosos em todos os bairros;
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! Criação de mais dois núcleos do Centro de Convivência da Terceira Idade;

! Fomento a programas de geração de renda para complementar o orçamento dos idosos 

e mantê-los ativos na sociedade;

! Criação da Patrulha do Idoso, junto ao GGI, para reduzir os riscos de violência contra 

o idoso;

! Implantação do Complexo Esportivo para o Idoso;

! Disponibilização de ônibus adaptado e exclusivo para transporte de idosos para 

viagens turísticas e eventos esportivos;

! Criação do Centro de Referência do Idoso Municipal de Ensino e Pesquisa;

! Implantação de ambulatórios para atendimento exclusivo de idosos no Hospital 

Municipal e nas Unidades de Saúde de maior demanda;

! Construção de mais um Centro Dia do Idoso;

! Criação da Semana do Idoso, para aumentar a participação dos idosos nos projetos 

culturais, tendo o idoso como protagonista.

EIXO: ECONOMIA E INOVAÇÃO

UMA CIDADE CONECTADA, SUSTENTÁVEL E 

DESENVOLVIDA

INOVAÇÃO

Nesses últimos anos, estabelecemos a modernização dos serviços, trazendo mais eficiência e 

inovação ao Poder Público com a criação da Ouvidoria Online, a inauguração do prédio do 

FACILITA e a implantação do Programa Atibaia Sem Papel (Plataforma 1Doc), tornando a 

gestão mais transparente e acessível a toda a população.
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! Cidade Inteligente: integração de todos os sistemas relacionados ao transporte 

público, incluindo ambulâncias e sistemas semafóricos, por meio do Centro de 

Operações e Inteligência (COI), para monitoramento e definição de estratégias para 

melhorias no trânsito;

! Conexão de todos os sistemas digitais da Administração Municipal, propiciando 

aplicativos para que o cidadão possa ter o máximo de informações e serviços 

disponíveis através do celular e computador.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / EMPREGO E RENDA

O Governo, nos últimos anos, gerou progresso e desenvolvimento, fazendo com que Atibaia 

fosse elevada a um destaque regional e até mesmo nacional, figurando entre as 100 Melhores 

Cidades para Fazer Negócios no estudo produzido anualmente pela Urban Systems para a 

Revista Exame. Queremos dar continuidade a essas ações voltadas à qualificação 

profissional, inovação, geração de empregos e atração de novos investimentos empresariais.

! Articulação, junto ao Governo do Estado, para implantação de FATEC no município 

de Atibaia: capacitação, geração de mão de obra qualificada e melhores condições de 

trabalho para jovens e adultos;

! Articulação, junto ao Governo do Estado, para ampliação da ETEC no município de 

Atibaia, aumentando a oferta de cursos de profissionalização;

! Fortalecimento e ampliação do Programa Capacitação, com cursos gratuitos 

oferecidos à população;

! Fomento às atividades econômicas sustentáveis, voltadas à inovação, 

empreendedorismo e economia criativa;

! Municipalização do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR;



!%

! Auxílio na garantia de rede de infraestrutura básica junto a autarquias e 

concessionárias para o atendimento das empresas instaladas no município (gás 

natural, fibra ótica e energia elétrica);

! Estímulo ao desenvolvimento do empreendedorismo, à geração de renda e à 

qualificação do trabalhador;

! Estruturação e fortalecimento da oferta turística, tornando Atibaia referência no setor 

turístico no país;

! Promoção de ações e programas voltados à inclusão da população jovem no mercado 

de trabalho;

! Atualização da Lei de Incentivos Fiscais para atividades voltadas ao Turismo;

! Incentivo ao uso de tecnologias verdes de redução da poluição e do desperdício;

! Ampliação da capacidade de atendimento das atividades do PAT e do Banco do Povo 

Paulista;

! Ampliação do Programa Jovem Aprendiz, em parceria com o SENAC;

! Implantação de Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) no Centro de Formação 

Profissional do Jardim Imperial;

! Criação de aplicativo para cadastro dos currículos dos trabalhadores e das vagas dos 

empregadores, possibilitando mais agilidade e integração no cadastramento e consulta 

de informações;

! Criação do Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedorismo (CATE), 

para ajudar o trabalhador nos processos de inserção e reinserção no mercado de 

trabalho.

TURISMO

Nossa proposta é promover o desenvolvimento turístico de forma sustentável, com a criação 

de rotas turísticas, culturais e de esportes e lazer em todos os segmentos, incentivando a 
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visitação em nossa cidade, que possui clima agradável, belezas naturais, roteiro gastronômico 

e uma população hospitaleira.

! Criação de Parque Sustentável Turístico e Esportivo, em parceria com a iniciativa 

privada, englobando a Pedra Grande, a área do pouso e a Grota Funda, com atividades 

voltadas à visitação controlada, pesquisa e práticas de esportes de aventura, como voo 

livre, paraglider, trekking, mountain bike, entre outros;

! Regulamentação do transporte turístico;

! Incentivo fiscal para empreendimentos localizados no Centro Histórico de Interesse 

Turístico, com atividades voltadas ao desenvolvimento do setor;

! Sinalização dos eixos turísticos Gastronômico, Rural, de Aventura e de Negócios;

! Incentivo ao Turismo Ecológico;

! Criação do Centro da Cultura Nordestina, no Jardim Imperial, e do Centro da Cultura 

Japonesa, na zona rural;

! Apoio a eventos nacionais de esportes radicais e de voo livre.

AGRICULTURA

Em Atibaia, os produtores rurais são parte fundamental na economia do município. Dessa 

forma, nossa proposta é continuar promovendo ações que garantam boas condições de 

trabalho em todos os processos da cadeia produtiva no campo.

! Fortalecimento e ampliação do Programa Atibaia Florida;

! Fortalecimento do Viveiro Municipal: fornecimento de mudas para arborização e 

paisagismo das áreas públicas do município;
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! Implantação da Guarda Municipal Rural: patrulha e rondas para garantir mais 

segurança no campo;

! Criação de Bolsão Regional de Negócios para produtores rurais, com ênfase na 

fruticultura e na floricultura;

! Estímulo e criação de condições para o fortalecimento da produção orgânica no 

município;

! Pavimentação e micropavimentação de estradas rurais: melhores condições para o 

escoamento da produção agrícola e para acesso aos serviços públicos dos que residem 

no campo;

! Agregar inovação nos processos produtivos, de distribuição e comercialização dos 

produtos agrícolas;

! Criação de Arranjos Produtivos Locais – APL’s, principalmente nas áreas de 

floricultura e fruticultura, fomentando o agronegócio local, o cooperativismo e o 

associativismo;

! Capacitação e assistência técnica a todos os envolvidos nas cadeias produtivas, de 

forma a ampliar o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER;

! Ampliação dos programas de desenvolvimento e fortalecimento da agricultura no 

município, como o Programa de Revitalização da Cultura do Morango e a Produção 

Integrada do Morango (PIMo);

! Prioridade na compra institucional de alimentos oriundos da agricultura familiar;

! Incentivo à agricultura urbana, utilizando espaços ociosos para a implantação de 

hortas comunitárias, canteiros de plantas medicinais, sistemas agroflorestais e 

florestas urbanas.

EIXO: INFRAESTRUTURA URBANA

UMA CIDADE COMPLETA E ESTRUTURADA
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SANEAMENTO BÁSICO

Na área de saneamento básico, nossa cidade conseguiu atingir, nos últimos anos, 100% de 

coleta seletiva na área urbana e contou com ampliações nas Estações de Tratamento de 

Esgoto e na Estação de Tratamento de Água Central. Nosso objetivo é investir ainda mais nas 

ações voltadas à universalização do tratamento de água e esgoto, garantindo mais qualidade 

de vida a todos os moradores.

! 100% de esgoto tratado na cidade;

! Universalização do abastecimento público de água potável;

! 100% de coleta de lixo seletiva na área rural;

! Implantação de Programa de Saneamento Rural, buscando soluções para o 

abastecimento de água e esgoto tratado para quem mora no campo;

! Gestão adequada dos resíduos de construção civil;

! Atualização do Plano Municipal de Revisão de Perdas para reduzir para menos de 

20% as perdas no sistema de infraestrutura de distribuição de água;

! Garantia de soluções sustentáveis e inovadoras no manejo de águas pluviais e uso de 

energia.

INFRAESTRUTURA

O Governo realizou o maior investimento em asfalto da história de Atibaia, melhorando a 

vida de milhares de famílias. Nosso compromisso é continuar levando asfalto e outras 

benfeitorias para ainda mais regiões da cidade.

! Programa Atibaia Viva: revitalização das praças e espaços de lazer;
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! Ampliação do Programa de Zeladoria Municipal, com uso de tecnologias 

mecanizadas para limpeza pública e drenagem;

! Criação de patrulhas de Zeladoria Municipal nos bairros, com mão de obra da própria 

região;

! Ampliação de serviços de drenagem na Zona Rural, melhorando a vazão das águas 

pluviais;

! Programa Asfalto para Todos: asfalto para ruas e bairros ainda não contemplados;

! Drenagem dos córregos Folha Larga, Figueira e Ana Pires;

! Implantação de sistemas de energia sustentável.

EIXO: MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE

UMA CIDADE ACESSÍVEL E SUSTENTÁVEL

MOBILIDADE URBANA / URBANISMO

Nos últimos anos foram feitas diversas adequações viárias para resolver a questão da 

mobilidade urbana em Atibaia, que teve um crescimento vertiginoso nos últimos 50 anos. Um 

exemplo emblemático é a obra de duplicação e revitalização de uma das maiores avenidas da 

cidade, a Jerônimo de Camargo. Nossa proposta é realizar intervenções em outros pontos 

estratégicos da cidade para propiciar mais fluidez no trânsito e garantir mais segurança a 

motoristas e pedestres.

! Obras de mobilidade para garantir mais segurança para o pedestre e fluidez no 

trânsito:

- Duplicação da Avenida Brasil;
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- Rotatória da Alameda Lucas Nogueira Garcez com Rua Christovan Bragion;

- Rotatória da Av. Copacabana com Av. Flávio Pires de Camargo;

! Construção de novo terminal rodoviário;

! Elaboração do Plano Municipal de Transportes: revisão e modernização do Sistema 

de Transporte Público da cidade;

! Criação do Conselho de Usuários do Transporte Público, para que a população opine 

e decida sobre as ações referentes ao transporte público;

! Promoção de ações para o desenvolvimento equilibrado da cidade;

! Construção de espaços e condições para uso de transportes não motorizados;

! Ampliação de ciclovias na cidade;

! Programa Casa Legal: parceria entre Prefeitura e Associação de Engenheiros e 

Arquitetos fornecendo gratuitamente projetos de construção de moradias para a 

população de baixa renda, padronizando o perfil urbanístico da cidade e evitando 

construções ilegais;

! Combate à prática de loteamentos clandestinos, que prejudicam o ordenamento 

urbano e geram passivos ambientais;

! Estímulo à ocupação dos vazios urbanos no município em locais já densamente 

ocupados e com infraestrutura urbana disponível, evitando o espraiamento da mancha 

urbana;

! Fomento à transparência nos processos de aprovação de empreendimentos 

habitacionais privados para acompanhamento da população;

! Programa Mais Acessibilidade: promover mais acessibilidade para pessoas com 

dificuldade de locomoção em toda a região central e nos bairros, corrigindo falhas que 

acompanharam o processo de desenvolvimento urbano da cidade ao longo da história;

! Instalação de painéis nos pontos de ônibus, com os horários e linhas de ônibus 

disponíveis;

! Criação de rede de aluguel de bicicletas e estacionamentos ao redor da cidade.
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MEIO AMBIENTE

Por meio de avanços na sustentabilidade, Atibaia obteve por oito anos consecutivos o Selo 

Município Verde e Azul, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo. Nosso foco será 

fomentar as ações e projetos voltados para a proteção, conservação e recuperação do meio 

ambiente em nosso município.

! Assessoramento aos produtores rurais para alternativas nos modos de produção, por 

meio da agricultura familiar, sistemas agroflorestais, agricultura orgânica, boas 

práticas agropecuárias, proteção e recuperação de nascentes e matas ciliares, redução 

ou solução alternativa para o uso de agrotóxicos e desenvolvimento do turismo rural, 

entre outros;

! Realização de inventário, com coleta, armazenamento e atualização das informações 

acerca da flora, fauna, biomas e Áreas de Proteção Permanente – APP’s hídricas, 

formando um banco de dados, a fim de priorizar a proteção, conservação e 

recuperação da qualidade ambiental;

! Criação de um sistema de mapeamentos e georreferenciamento para a conservação 

dos ecossistemas e reservas hídricas, bem como o monitoramento de áreas suscetíveis 

a emergências ambientais;

! Criação de Unidades de Conservação – UC’s e incentivo e apoio para a criação de 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN’s nas zonas urbanas e rurais, 

formando corredores ecológicos e garantindo a preservação ambiental;

! Promoção e fomento de investimentos nas Unidades de Conservação (UC’s) 

municipais;

! Criação do Programa Permanente de Arborização Urbana;

! Instituição e regulamentação do IPTU Verde, estimulando a preservação das áreas 

verdes;
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! Intensificação da fiscalização visando reduzir a emissão de poluentes e promover a 

sustentabilidade;

! Implantação de programas voltados ao aproveitamento e manejo de águas pluviais, 

águas de reúso e sistemas de drenagem;

! Elaboração e implementação de Plano de Manejo para a APA (Área de Preservação 

Ambiental) do Rio Atibaia;

! Reforço na cobrança junto ao Governo do Estado para a realização do 

desassoreamento do Rio Atibaia;

! Criação de cooperativas de catadores e auxílio estrutural para os mesmos;

! Criação de Cinturões Verdes ao redor de zonas industriais e paisagísticas;

! Promoção e incentivo ao uso de fontes de energia sustentáveis.

DEFESA ANIMAL

Promover ações voltadas à defesa e ao bem-estar animal sempre foi uma das preocupações do 

Governo, tanto que criamos a Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal. Nosso 

objetivo é dar continuidade a esse importante e necessário trabalho, com os mutirões de 

castração e as feiras de adoção de animais, além de implementar projetos inéditos na área.

! Fortalecimento do Programa Permanente de Castração, levando o serviço a todos os 

bairros da cidade;

! Mapeamento e cadastro dos cuidadores e protetores de animais do município, 

facilitando o acesso dessas pessoas aos serviços de castração;

! Ampliação do atendimento para a população de baixa renda, através de implantação 

de plantão 24 horas de profissional veterinário.

! Ampliação do Abrigo Animal Municipal, para um acolhimento com mais qualidade e 

segurança para os animais.


