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I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

  Reduzir as desigualdades econômicas e sociais por meio da criação de oportunidades de 

desenvolvimento que resultem em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade 

de vida da população são as finalidades da Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR) Decreto 9810/2019, segundo seu artigo 1º.    

O Desenvolvimento Econômico terá especial e intensa atenção, uma vez que ações eficazes 

podem prover não só o desenvolvimento econômico e social, mas reduzir o desemprego e gerar 

arrecadação para ser investida em todas as áreas da gestão pública, gerando qualidade de vida para 

os indaiatubanos. É possível impulsionar a economia quando o Executivo cria oportunidades para 

fortalecer as iniciativas privadas, que por sua vez geram empregos, através de medidas como as 

seguintes:  

Empregos e Oportunidades 

• Criar o Programa Desenvolve Indaiatuba coordenando as ações de desenvolvimento 

econômico para industrias, comércio, serviços e agronegócio, que incluirá análise de 

viabilidade para redução de impostos municipais e taxas de arrecadação direta, se aplicáveis. 

• Criar estrutura para uma Rota de Fomento Econômico que receberá empresas interessadas 

em investir, gerar empregos, promover desenvolvimento econômico e social. Essa rota levará 

representantes destas empresas para conhecerem todas as potencialidades do município, 

incluindo Distritos Industriais, FIEC, faculdades, infraestrutura urbana, pontos turísticos e 

pontos da gestão, incluindo a Prefeitura.  

• Prestar atendimento de excelência para empreendedores que buscam serviços e soluções 

para suas empresas, comércios e serviços, desburocratizando o máximo possível e 

provendo comunicação rápida, clara e com eficácia.  

• Melhorar o atendimento no PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, fazendo uma 

gestão onde seja possível atingir metas continuadas de recolocação dos trabalhadores locais 

no mercado de trabalho, através de melhorias na intermediação da mão-de-obra com os 

empregadores.  

• Divulgar e disponibilizar serviços que facilitem o crédito para o pequeno empreendedor 

indaiatubano através do Banco do Povo Paulista.  
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• Criar uma Agência Municipal para Promoção dos Investimentos para implementar os 

fundos de investimentos locais com apoio de fundos estaduais, federais e internacionais.  

• Fazer busca ativa de indústrias, comércios e prestadores de serviço para atraí-las para 

nossa cidade.  

• Fomentar as ações do SEBRAE, dando todo o suporte para apoiar a criação, expansão e 

modernização das micro e pequenas empresas e promoção de cursos de capacitação.  

• Ter compromisso de contribuir para o aumento das exportações, atingindo média superior 

à dos últimos anos, fazendo busca ativa de clientes potenciais.  

• Promover a representação do empresário local em feiras e convenções, dando visibilidade 

ao nosso polo industrial, comercial, de serviços e de agronegócio, em eventos nacionais e 

internacionais atraindo investimentos e negócios. 

• Fazer com que o Núcleo de Comércio Exterior ofereça treinamentos e consultoria em 

grupo ou individualmente para os interessados em exportar e importar - principalmente com 

o objetivo de vencer a burocracia relacionada ao processo.  

• Através do “Conecta Indaiatuba - Cidade Inteligente” disponibilizar informações que 

facilitem a comunicação dos negócios locais, funcionando como uma “vitrine do trabalho 

municipal” procurando evitar o fechamento de empresas, manter os empregos e apoiar os 

negócios também para superar a crise causada pela pandemia do novo corona vírus - 

expondo-os em catálogos online de:  

▪ Indústrias  

▪ Comércios  

▪ Serviços 

▪ Profissionais Liberais 

▪ Inscritos no projeto Economia Criativa (incluindo artesãos) 

▪ Produtos Rurais. 

• Em parceria com as imobiliárias, manter um cadastro de imóveis industriais, comerciais e 

para serviços, facilitando as informações para quem procura e para quem oferece 

oportunidades.  

▪ Através do programa “Conecta Indaiatuba – Cidade Inteligente”, disponibilizar 

ferramenta de zoneamento online com diretrizes de uso e ocupação do solo 
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visando orientar empreendedores sobre os locais onde podem (ou não) abrir 

negócios. 

• Garantir negócios e empregabilidade na Construção Civil: 

▪ Agilizar o processo de aprovação de novas construções, desburocratizando e 

diminuindo o tempo de análise de processos. 

▪ Operacionalizar um sistema de emissão de alvará provisório para execução de 

obras residenciais unifamiliares, comércios e serviços de até 500 m2. 

• Promover Feiras e Seminários de Empregabilidade com o objetivo de oferecer informações 

e oficinas de preparação para quem está em busca de oportunidades de trabalho.  

• Em parceria com as agências de emprego da cidade, criar um Portal de Empregabilidade 

que inclua as associações e organizações empresariais e sindicais da cidade.  

• Implementar o Projeto Incubadora de Startups em estruturas tanto nacionais como 

internacionais - para a cidade, tais como: Inovabra, Cubo, Distrito, Ace, Google, Boostlab do 

BTG entre outras.   

• Realizar parcerias com faculdades locais, regionais e com as principais universidades do 

Brasil – e se possível do exterior - para a capacitação da mão de obra local e 

implementação de projetos inovadores.  

• Incentivar negócios nas áreas de reciclagem, compostagem e britagem.  

• Assegurar maior participação dos empreendedores locais nas compras públicas do 

município.  

• Promover o envolvimento de artistas, gestores, estudiosos e produtores culturais para a 

elaboração e implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico 

das artes.  

▪ Incentivar as empresas de Indaiatuba para que apoiem o 

desenvolvimento das artes do município através da utilização de leis de 

incentivo à cultura.  

▪ Realizar oficinas sobre submissão de projetos a Secretaria Especial da 

Cultura do Ministério da Cidadania para receber a chancela da Lei de Incentivo 

à Cultura.  
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• Implantar projetos intersetoriais de Economia Solidária com a criação da incubadora de 

associações e cooperativas populares, incentivando as comunidades locais em atividades de 

produção, comercialização e serviços.  

Comércio e Serviços 

• Criar o Programa Comércio Forte. 

▪  Criar projeto de divulgação e incentivo ao comércio e serviços locais, evitando 

a evasão do consumidor para outras cidades, com campanhas, premiações 

e bonificações para notas fiscais emitidas nos estabelecimentos do município. 

▪ Criar ações transversais com o Programa Indaiatuba de Braços Abertos, de 

incentivo ao turismo, para atrair consumidores de outras cidades.  

▪ Proporcionar situação mais atraente ao consumidor local através de ações de 

qualificação nas áreas comerciais: aumentar o conforto e acessibilidade 

para o consumidor, disponibilizar recursos tecnológicos e desenvolver a 

qualificação do empregador e do empregado. 

▪ Implantar o Projeto Calçadão por 1 dia, promovendo eventos em diferentes 

áreas dos comércios, "fechando a rua" para incentivar encontros culturais e 

recreativos, criando oportunidade de integração entre os artistas locais e a 

população, incentivando de forma diferenciada o consumo em determinadas 

datas e locais. 

• Viabilizar um Ponto Compartilhado Municipal para prestadores de serviços e/ou 

profissionais liberais.  

• Promover aproximação com o setor aeroportuário para atrair empresas de serviços 

aeronáuticos de alto valor agregado dada a proximidade de Indaiatuba ao aeroporto de 

Viracopos e outras empresas da região.  

 Agronegócio 

• Montar uma estrutura com corpo técnico para implementar um Sistema Municipal de 

Agronegócio com Conselho forte e representativo, Planos, Programas e Fundos próprios 

sempre em consonância com o Sindicato Rural e com a Casa da Agricultura. 
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▪ Prover o Conselho com informações e dados legais e regulatórios com o objetivo 

de criar um conjunto de legislações locais que promovam e apoiem o 

agronegócio de Indaiatuba. 

▪ Buscar recursos através deste Fundo para construir um Centro de Distribuição 

para os produtores locais. 

▪ Criar programa de incentivo ao beneficiamento da produção agrícola, 

agregando valor à produção rural local, estimulando as Micros, Pequenas e 

Médias Empresas (MPME) relacionadas ao setor. 

▪ Garantir que Programa Nacional Alimentação Escolar (PNAE) seja viabilizado 

de modo que a merenda distribuída nas escolas municipais seja feita com produtos 

locais. 

• Reativar a emissão do S.I.M. - Serviço de Inspeção Municipal para certificar os produtos 

rurais, aumentando a oferta de produtos com mais valor agregado. 

• Prover meios de asfaltar estradas vicinais, utilizando tecnologias ecológicas de baixo custo, 

que facilitem o escoamento de produtos. 

• Criar o Programa Nascente Viva, de modo a prover meios de incentivo financeiro para que 

as nascentes das áreas rurais sejam preservadas de acordo com os conceitos de 

sustentabilidade ambiental e econômica. 

• Incluir, nas rotas turísticas citadas neste plano, rotas específicas do turismo rural, com o 

intuito de promover produtos, história e memória das famílias dos agricultores. 

Turismo 

• Criar o Projeto Indaiatuba de Braços Abertos, voltado ao planejamento e organização do 

turismo com o intuito de executar ações para desenvolver estratégias para o crescimento 

qualitativo e quantitativo do setor. 

▪ Promover ações de divulgação para que Indaiatuba seja reconhecida pelo 

seu potencial em turismo de negócios, gastronômico, cultural e esportivo. 

• Criar o Plano Diretor do Turismo para Indaiatuba.  

▪ Promover a integração regional, entre os Municípios vizinhos que fazem parte 

do Circuito das Frutas e/ou implementar um circuito na esfera municipal, 
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integrando as Rotas Turísticas Municipais. o Disponibilizar através do 

programa “Conecta Indaiatuba – Cidade Inteligente” divulgação das rotas 

turísticas através do aplicativo Indaiá Go.  

• Ampliar o turismo de negócios, através de feiras para as indústrias & negócios de 

Indaiatuba e região, dando visibilidade e fomentando os negócios para gerar 

desenvolvimento econômico e social.  

▪ Elaborar um calendário de eventos setoriais.  

▪ Promover a participação de Indaiatuba, divulgando as empresas, produtos e 

serviços locais - em eventos regionais, estaduais, nacionais e internacionais.  

Industria 

• Investir no parque fabril para continuar a receber empresas de fora que tenham interesse 

em se estabelecer em Indaiatuba.  

• Ofertar oportunidades para que a indústria local tenha sua sede própria, com imóveis com 

preço e condições viáveis em Distrito Industrial de Micro e Pequenas Empresas. 

• Fomentar o desenvolvimento setorial da indústria de energia renovável.  

• Viabilizar um Núcleo de Inovação que trate de projetos inovadores nas diferentes áreas do 

município, que prospecte recursos nos órgãos estaduais, federais e mundiais de fomento 

como por exemplo Fehidro, Fapesp, Banco Mundial, entre outros.  

▪ Considerar que tecnologias inovadoras criadas podem se tornar uma fonte de 

recursos a médio/longo prazo – royalties.  

• Fomentar - através de recursos da Fapesp – a criação de capacitação de empresários e 

colaboradores para o fortalecimento de setores diversos com a aplicação do Programa de 

Inovação das Pequenas e Médias Empresas.   

• Atrair ações de cooperação com laboratórios de tendências de moda localizados em diversas 

universidades brasileiras e, se possível internacionais, fomentando negócios no setor têxtil.  
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II - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Saúde 

A partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a Saúde passou a ser reconhecida 

como direito social e dever do Estado, cuja efetivação vem sendo buscada para viabilizar os 

princípios e diretrizes estabelecidos na Carta Constitucional para a implementação do Sistema Único 

de Saúde – SUS. Nesse cenário, a descentralização das ações e serviços de saúde reputa o 

município como instância concreta para a execução das ações de saúde, sendo ele o 

responsável por responder pela saúde de sua população tendo como função o planejamento, 

aplicação, acompanhamento de metas e melhorias contínuas de um Plano Municipal de Saúde que 

garanta o atendimento público, universal e gratuito para toda a população que precise.   

• Revisar o Plano Municipal de Saúde de modo a integrá-lo com os Planos Estaduais e 

Nacional para servir como base de elaboração da Programação Anual Municipal qualificando 

as UBS/ PSF para que passem a ser mais resolutivas.  

• Viabilizar com a máxima urgência o serviço de Quimioterapia pelo SUS. 

• Criar o Programa Saúde nos Bairros, fazendo com que cada UBS/PSF resolva as 

principais demandas da Atenção Básica, conforme as carências de cada área abrangida, 

evitando o atual e intenso deslocamento para outros centros de especialidades, como Hospital 

Dia e UPA.  Quando aplicável, ampliar os horários de atendimento. 

• Capacitar os membros do Conselho Municipal da Saúde para que cumpram suas 

obrigações legais com técnica e qualidade, atuando na formulação de estratégias e no 

controle da execução das Políticas de Saúde.  

• Fazer o mesmo com os demais Conselhos que interajam com questões relacionadas à 

Saúde, entre eles, os Conselhos da Criança, Adolescente, Idoso e especialmente o Conselho 

Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Qualificar também as Conferências Municipais 

e os Conselhos Gestores de Unidades, sempre com foco em defender o SUS.  

• Priorizar o fortalecimento e a melhoria do PSF – Programa de Saúde da Família, como 

parte da estratégia de valorização da família, sobretudo com as seguintes métricas: (1) 

redução da taxa de mortalidade infantil, (2) aumento da cobertura vacinal, (3) aumento da 

cobertura pré-natal, (4) incentivo ao aleitamento materno, (5) acompanhamento de doentes 

crônicos 
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• Viabilizar, conforme diretrizes do SUS, demandas prioritárias e negociações com governos 

estadual/federal:  

▪ Centro Amigo dos Olhos - de Referência em Oftalmologia;  

▪ Centro Amigo dos Idosos - de Referência à Saúde do Idoso; 

▪ Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem;   

▪ IML – Instituto Médico Legal;  

▪ Laboratório Municipal de Órteses e Próteses: dentária, membros superiores e 
inferiores e audição;  

▪ Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI).  

• Utilizando o conceito de “Cidade Inteligente” implementar o Conecte SUS para possibilitar 

mais agilidade no agendamento de consultas e exames, preferencialmente através da 

biometria, bem como controle de estrutura e demandas, incluindo integração com unidades 

prestadoras de serviço particulares. 

• Implantar o Projeto Saúde na Palma da Sua Mão, com um sistema de atendimento online 

na Atenção Primária para a realização de atendimento médico, de enfermagem e 

multiprofissionais de acordo com o avanço dos requisitos legais e regulatórios.  

• Promover atividades coletivas de educação/promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação de doenças visando a melhoria e manutenção da qualidade de vida, como por 

exemplo, programas de saúde voltados, entre outros, para: (1) pessoas com deficiência física 

e/ou (2) mental, (3) com problemas cardiovasculares, (4) com diabetes , (5) idosos, (6) 

toxicodependentes.  

• Capacitar o Hospital Dia para ampliar as especialidades médicas, inclusive com cirurgias 

mais complexas. 

• Criar o Centro Amigo do Coração, para tratamento de doenças cardíacas, com métricas de 

redução da mortalidade cardíaca, viabilizando, execução de cateterismo com angioplastia 

(angioplastia de resgate) através do SUS. 

• Melhorias nos Programa de Saúde da Mulher: (1) diminuir mortalidade infantil, (2) fazer 

protocolo municipal de padronização de partos, (3) fortalecer os processos de parto 

humanizado, (4) viabilizar uma maternidade municipal, (5) qualificar o Projeto Nascer Bem, 

(6) dispor de passe para gestantes carentes no período de pré-natal. 

• Implementar um Banco Municipal de Leite Humano.   
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• Implementar plantão 24 horas de psiquiatria (e outras especialidades, conforme demanda 

apontada através de métricas objetivas e rastreáveis).  

• Viabilizar atendimento de pacientes químico-dependentes, com CAPS-AD e fortalecendo 

as organizações da modalidade “Comunidade Terapêutica”, com foco na reabilitação. 

• Ampliar a oferta de Práticas Interativas e Complementares (PICs).  

• Criar um Centro Amigo do Diabético, com médicos especializados para acompanhamento 

continuado. 

▪ Oferecer programas de controle glicêmico monitorado online. 

▪ Criar apoio especifico aos insulino-requerentes, incluindo treinamento para que 

fiquem autônomos. 

▪ Garantir insulinas análogas à 100% dos diabéticos tipo I. 

▪ Oferecer tratamentos complementares: nutrição, atividade física, suporte 

psicológico, tratamento do pé diabético entre outros. 

▪ Criar grupo de acolhimento e autoajuda de usuários de bomba de insulina, 

priorizando o acesso de crianças DM1 ao equipamento. 

• Fortalecer parceria entre a Faculdade de Medicina, mais especificamente os programas de 

Internato e de Residência Médica com as unidades de saúde municipais e filantrópicas. 

• Integrar as unidades de saúde municipais e filantrópicas com as faculdades municipais 

(preferencialmente) e regionais, fortalecendo a formação dos estudantes e atendimento dos 

pacientes (nutrição, fisioterapia, enfermagem etc.).  

• Melhorar a Gestão da Saúde e Segurança do Trabalhador Municipal, integrando-o, 

quando aplicável, à Estratégia da Saúde de Família.  

• Ampliar o atual SADIN (Serviço de Atenção Domiciliar de Indaiatuba), que atende pessoas 

com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento e em 

situação pós-cirúrgica.  

• Implementar um Sistema de Manutenção Corretiva informatizado para gerenciar o acervo 

patrimonial da Secretaria da Saúde, evitando as sucessivas paradas - principalmente de 

exames, por causa de equipamentos quebrados. 
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• Implementar uma central de recepção de remédios, insumos e equipamentos - incluindo 

muletas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho - advindos de doadores.   

• Criar o Programa Saúde na Hora Certa, para minimizar espera por consultas, exames e 

cirurgias (atualmente represadas) com base em contratos específicos.  

• Empreender iniciativas para implementação do SAMU Regional - Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência e Emergência com base no modelo de convênio Intermunicipal de Saúde, 

incluindo melhorias na estrutura da atual Central de Ambulâncias.  

• Ampliar cobertura de assistência farmacêutica, descentralizar a entrega de medicamentos 

de pacientes do SUS e implantar o Programa Remédio em Casa.  

• Implementar uma Unidade de Atendimento Móvel exclusiva para as escolas municipais, 

atendendo ocorrências locais simples como saúde bucal e oftalmológica, facilitando acesso 

à óculos.  

• Ampliar e otimizar o atendimento aos portadores de insuficiência renal crônica, 

necessitados de procedimento de hemodiálise continuadamente, para que todos sejam 

atendidos no município.  

• Intensificar Ações Comunitárias para detectar problemas de saúde relacionados ao contexto 

comunitário e respectivas ações, tais como ações de promoção da saúde e ações de 

reinserção social, incluindo demandas de um (ou mais) Núcleo de Prevenção à Violência e 

Conselhos Tutelares.  

• Ampliar o atendimento no atual DEREFIM.  

• Implementar o Centro Amigos do Pulmão, um centro de referência para tratamento de 

doenças pulmonares/respiratórias, inclusive com equipe multidisciplinar para criar, aplicar e 

monitorar protocolos de tratamento para pacientes convalescidos da COVID-19.  

• Reformas/reaproveitamento dos espaços para aumentar e melhorar o atendimento:  

▪ No local onde hoje tem uma escola municipal, perto da UPA;  

▪ No Oliveira Camargo e no Campo Bonito (se comportar, uma mini-UPA).  
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Educação 

• Ampliar a oferta de ensino em tempo integral com estrutura adequada, priorizando unidades 

escolares com maior vulnerabilidade social.  

• Aumentar a oferta de vagas e horários nas creches. 

• Valorizar o trabalho de monitoria nas creches, contratando mais profissionais visando 

reduzir a sobrecarga. 

• Garantir ofertas de vagas para o Ensino Infantil e Fundamental, preferencialmente o mais 

próximo da residência possível, ao mesmo tempo garantir transporte adequado, quando 

necessário.  

• Criar Espaços Multidisciplinares - núcleos de apoio ao aprendizado, por regiões da cidade, 

compostos por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e pedagogos que visem atender 

crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem.  

• Garantir que pelo menos 95% das crianças com 7 anos de idade estejam alfabetizadas.  

• Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º e 6º ano.  

• Garantir e ampliar o acesso à educação inclusiva, aparelhando salas ou escolas com 

recursos adequados para alunos com transtornos globais de desenvolvimento, deficiências 

e/ou necessidades especiais, incluindo os educandos com altas habilidades ou superdotação.  

• Incentivar a agremiação estudantil.  

• Mapear e combater o analfabetismo de adultos, criando projetos conectados ao Ensino de 

Jovens Adultos - EJA e adequados às especificidades deste público e suas demandas.  

• Instituir Dança, Artes Visuais, Teatro e Música nas escolas infantis municipais provendo 

condições materiais e humanas para que a Arte se integre ao currículo de forma eficaz.  

• Manter parceria com o Projeto Incubadora de Artistas (vide projeto na área da Cultura) para 

que se façam oficinas e apresentações de maneira transversal com conteúdo educativo da 

grade curricular comum.  

• Inserir, ampliar e valorizar o ensino a línguas estrangeiras e Língua Brasileira de Sinais 

(Libras). 
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• Estabelecer e ampliar ações de capacitação profissional (formação continuada) que 

envolvam a troca de saberes e o aprendizado conjunto, bem como a abertura para 

aprendizagem colaborativa com outras redes e parceiros, implementando a “Cultura do 

Aprendizado Compartilhado” sobretudo com dois temas transversais: cultura da paz e 

sustentabilidade.  

• Oferecer formação continuada aos profissionais já formados no 3º. Grau e incentivar o 

acesso aos profissionais que ainda não possuam essa formação.   

• Garantir de forma continuada a inserção de um conteúdo comum nas disciplinas de língua 

portuguesa, artes, história, geografia e filosofia as seguintes abordagens:  

▪ etnias presentes na história local (cultura afro-brasileira, indígena, migrantes e 
imigrantes);  

▪ educação patrimonial;  

▪ educação ambiental;  

▪ cultura de paz e valores humanos.  

• Promover ações visando melhorar os resultados que nosso município vem atingindo nos 

indicadores qualitativos.  

• Promover meios que conduzam ao exercício de uma gestão descentralizada de acordo com 

as especificidades de cada unidade de ensino.   

• Equalizar as condições de infraestrutura nas unidades, principalmente no que tange à 

informatização.  

 

FIEC – Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura 

• Fortalecer a comunicação com as indústrias, comércios, empresas de serviços e outras 

organizações municipais visando mapear, de forma dinâmica e contínua, as demandas de 

novos cursos, treinamentos e qualificações, oferecendo o que o município precisa, de forma 

pontual ou continuada.  

• Considerando as demandas, buscar manter e aumentar os cursos técnicos e de tecnólogos, 

buscando implementar também cursos de especialização técnica de nível médio, todos 

relacionados à empregabilidade no mercado de Indaiatuba e região.  
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• Implementar o Projeto Inova FIEC, incubadora para estimular o empreendedorismo através 

de startups.  

• Criar programa de bolsa de estudo com caráter de iniciação científica.  

• Ampliar a oferta de modalidades de cursos, incluindo:  

▪ Cursos de Artes e Humanidades, formando ou capacitando novos artistas e/ou 

técnicos, incluindo capacitação para elaboração de projetos de captação de 

recursos; o Cursos de Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9001), Ambiental 

(ISO 14001), Segurança e Saúde (ISO 18801), contra Corrupção e Suborno 

(ISO 37.001), Sistema de Segurança da Informação (ISO/IEC 27001) e outras;  

▪ Cursos livres para quem trabalha ou quer trabalhar com animais.  

• Melhorar o ambiente organizacional:  

▪ Garantindo refeições de qualidade para todos os alunos, independente do 
curso;  

▪ Provendo mais transparência na sistemática de atribuições de aulas.  

• Qualificar o programa de inserção de estagiários no mercado:  

▪ Ampliando o diálogo com as organizações para dar mais acurácia nas 
demandas;  

▪ Melhorar o acompanhamento e monitoramento dos estagiários;  

▪ Mantendo um portal de estágios (e empregos).  

 

• Fortalecer o Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (ou 

similar).  

• Padronizar sistemática para criar conteúdo, buscando parcerias com as faculdades locais e 

regionais, bem como com o Centro Estadual de Educação Paula Souza, com o SENAI e 

SENAC.  

▪ Incentivar professores conteudistas, estabelecendo jornadas e monetarização;  

▪  Desenvolver sistema para chancelar conteúdo e certificar o conhecimento;  

▪  Disponibilizar conteúdo autoral de forma física/virtual.  

• Oferecer opções em cursos de línguas estrangeiras.  

• Ampliar oferta de vagas do curso preparatório para o ENEM e vestibulares.  
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Cultura 

A Cultura 1  é um meio de desenvolvimento municipal, podendo ser fonte de atração de 

investimentos, favorecendo, dessa maneira, o desenvolvimento econômico e social. Acreditamos que 

fazer Cultura, ou melhor, “Culturas” é um meio de aprendizagem continuada e não apenas uma 

sucessão e eventos no calendário – sem interatividade com a maioria quase absoluta dos munícipes. 

As Culturas2 divertem e promovem lazer, mas também educam através de métodos não-formais e 

por essa característica, deve dialogar com a Educação, Fundação Pró-Memória, Esportes e 

Assistência Social. As diferentes culturas e todas as manifestações artísticas devem ser 

considerados na projeção da cultura local com resultados positivos para os cidadãos, entre eles a 

elevação da autoestima das pessoas e de consequente mudança no trato e na preservação dos usos 

e dos costumes locais. Considerando esse diagnóstico e pressupostos, urge reorganizar o Sistema 

de Cultura Municipal.  

• Reorganizar o Sistema Municipal de Cultura de Indaiatuba, priorizando as culturas3 e 

artistas locais na Política Municipal, fazendo um Plano Municipal de Cultura - em consonância 

com o Conselho Municipal de Política Cultural - que estimule a preservação e produção da 

cultura, mantendo as tradições do passado e absorvendo a evolução da cultura local.  

• Fazer um Inventário da cultural local para instituir o Sistema Municipal de Informação e 

Indicadores Culturais contendo o mapeamento de todas as expressões culturais, material e 

imaterial do município possam valorizar a expressão e a produção local.  

• Promover Conferência Municipal de Cultura garantindo diálogo entre a sociedade e o 

governo com o objetivo de debater e propor políticas, programas e ações para serem 

desenvolvidos nos próximos anos, garantindo o pluralismo de conteúdo e de público-alvo.  

• Instituir um Programa de Formação Cultural, realizando periodicamente cursos, oficinas, 

fóruns e seminários de qualificação de gestão cultural, linguagens artísticas, patrimônio 

cultural e demais áreas da cultura, capacitando assim os agentes públicos e agentes 

culturais do município.  

 
1 Cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos materiais e imateriais, intelectuais e afetivos que 

caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras 

de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças (definição da UNESCO – 2002).  
2 Cultura afro-brasileira, indígena e dos muitos migrantes (nordestinos, riograndenses e paranaenses, principalmente) e 

imigrantes (suíços, alemães, libaneses, italianos, japoneses, coreanos, bolivianos, entre outros).  
3 Idem ao item 2.  
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• Dinamizar o Calendário Municipal já existente e ampliá-lo, com programação diversificada, 

envolvendo música, shows, danças, teatro, mostra de cinema ou apresentações artísticas 

que retratem as tradições culturais locais, além de oficinas de diversas atividades culturais.  

• Criar o Projeto Incubadora de Artistas, para potencializar artes e artistas locais, incluindo a 

disponibilização de espaço físico compartilhado. 

▪ Promover projetos culturais bem articulados e interligados com outras 

secretarias e departamentos usando-os como fator educacional para a 

conscientização na melhoria da saúde, segurança, prevenção de doenças, 

preservação do patrimônio e higiene dos ambientes, incentivo para evitar 

drogas lícitas e ilícitas, especialmente a violência daí decorrente e propiciando 

aos jovens a oportunidade de retirá-los de áreas de risco.  

• Abertura de editais culturais, através do Fundo Municipal de Cultura e, com isso, criar 

projetos e programas anual de apoio financeiro a artistas, grupos, instituições e produtores 

culturais locais.   

• Criação de programa de apoio e incentivo a circulação de artistas, grupos e instituições que 

irão participar de eventos culturais em níveis municipais, estaduais, federal e internacional.  

• Desenvolver atividades descentralizadas nos centros culturais, parques, praças, clubes, 

associações com espaços de convivência para jovens, adultos, terceira idade estimulando a 

participação das pessoas de cada entorno na sua comunidade, valorando-a e despertando 

afeto e cidadania.  

• Criar o “Centro Cultural das Nações” através da revitalização do Ginásio Municipal de 

Esportes, importante patrimônio de nossa história e memória, transformando-o em um 

complexo de eventos de cultura e educação.  

• Estimular a geração de conteúdo para visibilizar diferentes rotas: Rota das Nascentes, 

Rota Gastronômica, Rota dos Produtos e Saberes Rurais, Rota Histórica e outras que possam 

gerar desenvolvimento econômico e social.  

• Incentivar programas relacionados à cineclube, produção audiovisual, história do cinema e 

atividades afins, dando oportunidades para estudantes e profissionais da área.  
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• Implementar programas de intervenções estéticas em equipamentos, logradouros e 

próprios municipais, criados por artistas e/ou estudantes, escolhidas através de concursos 

e/ou prêmios.  

• Intensificar a produção e participação do público escolar e acadêmico, inventariando 

interesses e promovendo ações que possam incentivar a formação de novos públicos, 

agentes culturais e artistas.  

• Criar e/ou fortalecer os festivais como os de gastronomia, dança, teatro, literatura, música 

(bandas, corais, instrumentistas), hip hop, teatro e outros.   

• Valorizar a cultura popular local: Jongo, Folia de Reis e outras a serem inventariadas.  

• Criar uma programação permanente de atividades culturais, dentro das escolas e creches 

do município, incluindo a zona rural, que deverão ser desenvolvidas por artistas, grupos e 

instituições culturais do município, sendo devidamente remunerados.  

▪ Adequação de espaços públicos ociosos, para a criação de equipamentos culturais e 

áreas de lazer.  

• Firmar parceria com o governo Estadual, Federal, intuições públicas e privadas a fim de 

garantir a implantação de ações culturais intergovenamentais no município.  

• Firmar convênio com artistas, grupos e instituições locais que desenvolvam ações no campo 

da cultura.  

• Criar uma rede de economia criativa criando a Vila do Artesão e do Artista, com 

paisagismo e quiosques de alimentação.  

• Promover oficinas, cursos, workshops e ateliês, contínuos e itinerantes em diferentes 

linguagens artísticas, inclusive incentivando manifestações inovadoras.  

• Criar o Programa Cultura na Praça, descentralizando as atividades culturais e 

proporcionando novos equipamentos e temas para espaços públicos existentes. 

• Criar praças temáticas, entre elas a Praça das Artes e Praça da Ciência com brinquedos ao 

ar livre que estimulem aprendizagens sobre linguagens artísticas e ciência.  
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• Implantar o Projeto Espaços da Cidadania, espaços públicos abertos e cobertos, para 

reuniões comunitárias, para grupos da comunidade, em diversos parques públicos, para fins 

cívicos, culturais, educativos, sociais e políticos.  

• Estimulo a criação de grupos de várias linguagens artísticas, por meio de cessão de espaços 

desocupados e outros projetos de fomento.  

 

Fundação Pró-Memória 

• Criar o Sistema Municipal de Museus, integrando as ações do Museu do Casarão Pau Preto 

“Antônio Reginaldo Geiss”, Museu da Água e Museu Ferroviário.  

• Criação do evento “Noite nos Museus”, na qual os museus oferecerem visitas noturnas.  

• Elaborar Planos Expositivos que priorizem a História, Memória e Patrimônios locais, 

considerando a pluralidade dos munícipes indaiatubanos e suas diversas origens e saberes: 

etnias afro-brasileira, indígena e dos muitos migrantes (nordestinos, riograndenses e 

paranaenses, principalmente) e imigrantes (suíços, alemães, libaneses, italianos, japoneses, 

coreanos, bolivianos, entre outros).  

▪ Catalogar todo o acervo do Arquivo Público e dos Museus e disponibilizar informações 

virtuais.  

• Ressignificar o sistema de tombamento do patrimônio material e imaterial do 

município: prover especial ações aplicáveis aos patrimônios históricos já tombados e em 

fase de indicação para tombamento; entre outras ações, rever a Lei sobre Tombamento, fazer 

reserva no Fundo da FPMI para fazer manutenções nos bens tombados e equipar o Conselho 

de Preservação com profissionais técnicos.  

• Expandir a Biblioteca da Casa da Memória em bibliotecas comunitárias, com oficinas e 

projetos de fomento à leitura, inclusive estimulando o aumento de leitura fora da escola.  

• Manter a sistemática de inclusão e/ou incluir todas as Secretarias, Departamentos, Autarquias 

municipais que ainda não estejam integradas no Sistema de Arquivo Público do Arquivo 

Intermediário da FPMI.  

• Facilitar e incentivar a integração e recepção de acervos de organizações públicas ou 

privadas no que tange à transferência e doação para a FPMI.  
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• Implementar o Programa Memória Pró-Idosos garantindo a visitação de idosos aos espaços 

de cultura e patrimônio da cidade.  

• Oferecer cursos e oficinas de capacitação técnica na área do patrimônio cultural, museus e 

educação patrimonial para diversos públicos.  

• Produzir e publicar livros sobre a História de Indaiatuba e sobre Educação Patrimonial 

para o público infantil e para Educadores explorarem os patrimônios da cidade.  

• Desenvolver materiais de divulgação dos patrimônios locais aos turistas.  

• Estabelecer políticas de aquisição de acervo no museu municipal e sua catalogação.  

• Realizar ações em parceria com escolas, universidades, órgãos federais e estaduais de 

preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro.  

• Produção de um catálogo online do patrimônio material e imaterial da cidade, com 

entrevistas, fotografias e histórias.  

 

Esporte e Lazer 

• Implementar um Sistema Municipal de Esportes de Indaiatuba, composto por um Conselho 

Municipal de Esportes representativo, Fundo próprio e um Plano Municipal de Esportes feito 

de maneira participativa.  

• Fortalecer o Fundo de Assistência ao Esporte – FAE, a captação de recursos e a expansão 

de convênios para melhoria da infraestrutura e a implantação de programas e projetos 

desportivos.  

• Ampliar os convênios privados de fomento ao esporte e lazer viabilizados pela Lei Federal 

nº 11438/2006 (ou correlata) que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as 

atividades de caráter desportivo.  

• Mapear em tempo real as demandas desportivas emergentes para que sejam viabilizadas 

as práticas esportivas de acordo com as demandas de cada região da cidade.  
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• Implementar o Projeto Movimente-se para combater o sedentarismo, integrado 

principalmente com as demandas advindas do Programa de Saúde da Família (PSF) e outros 

programas da Secretaria da Saúde.  

• Assegurar que os locais e equipamentos públicos esportivos atendam às especificações e 

métricas dos órgãos regulamentadores para as práticas de esportes amadores e 

profissionais.  

• Melhorar a infraestrutura das quadras e outros equipamentos esportivos tornando-os 

seguros e em perfeitas condições de utilização.   

• Construir novas quadras esportivas de diferentes modalidades iluminadas com tecnologia 

led.  

• Fornecer materiais esportivos, uniformes e equipamentos de uso individual e coletivo 

para a prática de desportos.  

• Criar o Projeto Campeonato Garantido para fortalecer os campeonatos existentes no 

município e viabilizar novos campeonatos de modalidades que não possuam campeonatos 

constituídos.  

▪ Fornecer recursos para viabilizar os campeonatos amadores de futsal e futebol de 

campo, de modo a desonerar os esportistas amadores em relação às taxas de 

arbitragem e inscrições.  

▪ Criar uma Gincana Municipal de caráter beneficente.  

▪ Tornar factível a realização da Olimpíada Escolar de Indaiatuba, buscando também 

a aproximação das famílias ao evento.  

• Capacitar os profissionais da área de esporte e lazer, oportunizando treinamentos e 

especializações.  

• Ampliar a oferta de vagas nos projetos esportivos para todas as idades em diversas 

modalidades.  

• Promover projetos de esporte e lazer para pessoas com deficiência.  

• Apoiar o esporte de alto rendimento exclusivamente para moradores do município.  

• Apoiar o esporte amador, provendo recursos humanos, físicos e financeiros.  

• Iluminar quadras e campos.  
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• Abrir quadras esportivas das Escolas Municipais em eventos para a população do 

entorno.  

• Aumentar a oferta de academias ao ar livre em praças.  

• Implementar o Projeto de Cultura da Infância, estimulando atividades de esporte e lazer 

típicas: queimada, peteca, pipa em perímetros seguros, amarelinha.  

• Implantar pista de Auto Modelismo.  

• Em parceria com a Fundação Pró-Memória e Cultura, inventariar e valorizar os mestres e 

grupos de capoeira da cidade.  

 

Assistência e Desenvolvimento Social 

A Assistência Social tem o status de política pública que deve ser prestada a quem dela 

precisar com o objetivo de garantir os direitos sociais  - entre eles o de garantir a vida, reduzir danos 

e prevenir a incidência de riscos, especialmente à proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; a promoção da 

integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária. A Assistência Social deve deixar o nível do 

assistencialismo clientelista para ingressar definitivamente no campo da política social visando 

garantir direitos constitucionais, validados na Constituição Federal de 1988, na Política Nacional de 

Assistência Social e de Tratados dos quais o Brasil é signatário, integrando ações da esfera pública 

e privada, através do exercício da gestão participativa.   

• Implementar o Sistema Municipal de Assistência Social de Indaiatuba, estabelecendo ações 

de que viabilizem as necessidades socioassistenciais do Município.  

• Estruturar a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social favorecendo a 

dignidade e os direitos da população, dando prioridade aos que estão em maior vulnerabilidade 

social no que tange às ações de Proteção Social Básica (CRAS e outros) e de Proteção Social 

Especial (CREAS e outros).  

• Efetuar, manter e considerar um cadastro único, dentro da estratégia de Cidade Inteligente, 

viabilizando a verificação das demandas, ofertas e ações executadas, promovendo a equidade 
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no atendimento com o objetivo de evitar, principalmente: (1) política paternalista de assistência, 

apenas para quem dispõe de indicação política e (2) duplicidade de ações ou (3) falta delas.  

• Através do banco de dados do projeto Conecta Indaiatuba (prontuário social), mapear os riscos, 

as vulnerabilidades sociais das pessoas sujeitas às ações e os recursos e meios para viabilizar 

a segurança social promovendo o enfrentando desses riscos, não sem considerar – quando 

aplicável – formas de suprimir ou mitigar as causas.  

• Promover uma gestão participativa, fortalecendo os Conselhos, por meio de espaços de 

discussão intersetorial abrangendo as demais políticas, tais como: conferências municipais, 

seminários temáticos, planejamento participativo com as organizações sociais, fóruns, reuniões 

com população por território do CRAS e outros meios.  

• Desenvolver ações conjuntas com o Conselho Tutelar.  

• Universalizar o acesso aos serviços socioassistenciais, priorizando as crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, mulheres e crianças vítimas de violência, pessoas 

em situação de rua, pessoas com deficiência e idosos, principalmente os que recebem o 

Benefício da Prestação Continuada (BPC).  

• Monitorar e implementar a política de atenção à população em situação de rua, assegurando o 

acesso aos serviços públicos municipais. 

• Fortalecer o CRAS, melhorando a estrutura física e de recursos humanos e materiais, instalando 

outros núcleos, quer sejam exclusivamente para funcionar como CRAS ou para servirem como 

pontos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (quer sejam para crianças, 

jovens, idosos ou outros grupos). Priorizar a região do Veredas.   

• Inventariar e atualizar os dados da rede socioassistencial da Sociedade Civil Organizada, 

categorizando por tipo de serviço ofertado e quantidade de usuários, com objetivo de adequar e 

atualizar os valores de convênio praticados.  

• Implementar o Projeto Força Voluntária para fortalecer as Organizações da Sociedade Civil que 

ofertam benefícios, serviços, programas e projetos, escalando níveis de complexidade conforme 

determinado pela Norma Operacional Básica da Política Nacional de Assistência Social (PNAS).  

• Intensificar o diálogo com o Ministério Público, Defensoria Pública e Conselhos Municipais, 

direcionando recursos para ações de enfrentamento das situações de risco elevado.  
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• Implementar/fortalecer os meios de Economia Solidária, incentivando associações, cooperativas 

e grupos locais em atividades de produção, comercialização e serviços, valorizando os 

produtores da cidade e fortalecendo a economia com base nos valores da solidariedade, da 

cooperação, da preservação ambiental e dos direitos humanos, com objetivo de enfrentar parte 

dos impactos negativos gerados pela ausência de oferta de emprego formal.  

 

Segurança 

Os indicadores da Segurança Pública mostram que, estatisticamente, a cidade tem tido poucos 

crimes violentos, o que pode gerar certa acomodação, fazendo com que ser percam relevantes 

oportunidades de melhoria para que a Guarda Civil Municipal possa não só atender as necessidades 

básicas da população, mas ser reconhecida pelos seus serviços de qualidade. Os profissionais 

podem atingir padrões de excelência, fazendo um trabalho que supere as “necessidades básicas”, 

tanto no trabalho de prevenção como no enfrentamento ao crime, garantindo a população um 

ambiente cada vez mais seguro, além de uma cidade mais humana e organizada, inclusive no 

trânsito.  

• Criar o Programa Guarda Forte, Cidade Segura englobando as ações de fortalecimento da 

guarda municipal. 

▪ Melhorar a infraestrutura, equipamentos e recursos - incluindo viaturas e aumento do 

contingente da Guarda Civil Municipal.  

▪ Viabilizar novas tecnologias relacionadas à Segurança Pública, seguindo o projeto 

Conecta Indaiatuba -Cidade Inteligente descrito neste Plano.  

▪ Proporcionar ao COI (Centro de Operações e Inteligência), ao COADE (Centro de 

Operações, Atendimento e Despacho), CRIM (Central Regional de Inteligência e 

Monitoramento) e DIN (Divisão de Inteligência da Guarda Civil) intercâmbios de 

conhecimento com as cidades mais seguras do mundo. 

• Desenvolver legislação municipal para ampliar programas que garantam a saúde física e 

psicológica dos trabalhadores da GCM, sem prejuízo à legislação já vigente.  

• Prover conteúdo jurídico aos trabalhadores da GCM, considerando a necessidade técnica de 

atualização do conhecimento técnico profissional, com respeito aos princípios do direito 

administrativo bem como aos direitos e garantias constitucionais. 
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• Cobrar maior colaboração do governo estadual em relação às políticas públicas de Segurança 

Pública.  

• Cobrar junto ao governo do estado – conforme demandas estatísticas – a instalação de estrutura 

especifica para a Delegacia de Proteção ao Idoso e Delegacia do Meio Ambiente e Proteção 

Animal.  

• Melhorar a estrutura de atendimento da Delegacia da Mulher, incluindo atendimento 24 horas 

de acolhimento especializado. 

▪ Implementar a “Patrulha Maria da Penha” para fazer ações de vigilância preventiva. 

• Criar Casa-Abrigo de caráter temporário, seguro e sigiloso para garantir a integridade física e 

psicológica das mulheres que estão em situação de violência e sob risco iminente de morte. 

• Atuar junto a SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública) visando a obtenção de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), instituído no âmbito do 

Ministério da Justiça para apoiar projetos de segurança para o município.  

• Promover a integração da Ronda Escolar com a direção das escolas, a fim de atuar 

preventivamente no entorno.  

• Estruturar o Patrulhamento Ambiental abrangendo ações de patrulhamento rural (incluindo 

parques, jardins) e ações de fiscalização em impactos e crimes ambientais e contra animais.  

• Criar uma nova base para Guarda Municipal na região do Campo Bonito.  

• Inibir a violência no trânsito, sobretudo nas causas relacionadas à acidentes fatais.   

• Fortalecer os programas da “Vizinhança Solidária” e continuar sua ampliação para outros 

bairros que ainda não possuem.  

• Fortalecer os recursos de Inteligência para a Guarda Civil Municipal.  

• Fortalecer as ações de gestão estratégica visando a integração da Secretaria da Segurança 

com do Gabinete do Prefeito, Câmara dos Vereadores, Assistência e Desenvolvimento Social, 

Cultura, Tecnologia e Cidade Inteligente, Segurança, Educação, Esportes, Habitação, Saúde, 

integrando-as com as polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Civil 

Municipal.  
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Causa Animal – Pet 

• Criar o Programa Causa Animal Pet para coordenar as ações relacionadas. 

• Requalificar o Centro de Reabilitação Animal de modo a tornar Indaiatuba referência em 

bem estar animal.  

• Implantar o Centro Popular de Medicina Veterinária com serviços essenciais gratuitos para 

animais cujos tutores tenham carência econômica. 

• Tornar Indaiatuba referência em castração de animais, ampliando a oferta e incentivando 

o procedimento.  

• Desenvolver legislação municipal para ampliar as penalidades contra atos de violência de 

animais, sem prejuízo à legislação já vigente.  

• Fortalecer a prática de adoção de cães e gatos.  

• Destinar recursos para fortalecer e ampliar o trabalho das organizações do município 

relacionadas à proteção animal e meio ambiente.  

▪ Desenvolver programa de capacitação e assessoria às Organizações de 

Proteção Animal. 

• Fortalecer convênios com Centros de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) de modo 

a garantir que resgates de animais silvestres possam ocorrer dentro dos melhores protocolos 

em relação a bem estar animal.  

• Implantar o SAMU Animal para promover resgate de animais em situação emergencial.  

• Implantar o sistema "Patrulha Pet” para averiguar denúncias de maus tratos.  

• Incentivar convênios de pesquisa e estágios em Medicina Veterinária.  
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III – DESENVOLVIMENTO URBANO 

Saneamento Básico 

Sistema de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos 

Embora a Estação de Tratamento de Esgoto Mario Araldo Candello (MAC) tenha sido 

ampliada e atualmente (2020) dê conta de tratar o esgoto urbano da cidade coletado da margem 

direita do Rio Jundiaí, não podemos continuar afirmando que todo o esgoto gerado em Indaiatuba é 

tratado, uma vez que a região da margem esquerda do Rio Jundiaí ainda não dispõe de redes 

coletoras.  

O Laboratório de Análise da Qualidade da Água foi certificado pela ABNT NBR ISO IEC 

17025, mas desde então o Sistema de Gestão da Qualidade não se expandiu para certificar outros 

processos e não há transparência adequada para que o munícipe ou outras partes interessadas 

possam acompanhar o Plano de Segurança da Água (PSA).  

• Viabilizar em conjunto com Cabreúva, Salto, Itu a construção da Barragem do Piraí.  

• Construir, em duas etapas, uma nova Estação de Tratamento de Água – ETA VI, dotada de 

tecnologia especifica para tratamento de água oriunda do rio Jundiaí, com capacidade para 

300 l/s.  

• Ampliar a ETA I para elevar sua capacidade de tratamento em pelo menos 50% (cinquenta 

por cento), elevando a oferta de água à zona norte da cidade.  

• Adotar políticas de incentivo ao cidadão (podendo incluir o IPTU Verde) para o 

aproveitamento da água de chuva, incluindo-se campanhas de esclarecimento sobre a 

importância dessa iniciativa e prestando assistência técnica ao seu projeto, quando aplicável.  

• Realizar junto às indústrias pesquisa de interesse para aquisição de água de reuso. Esta 

iniciativa poderá contemplar a construção de uma Estação de Tratamento de água de reuso, 

adutora, reservatório e redes de distribuição.  

• Revisar os estudos de viabilidade financeira para a implantação da rede de distribuição de 

água e coletora de esgoto nas propriedades localizadas à margem esquerda do Rio Jundiaí. 

A demanda atual inclui pelo menos 2846 lotes nas seguintes localidades: Colinas do Mosteiro 
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de Itaici Glebas 1, 2 e 3; Sítios Recreio Jardim de Itaici e Terras de Itaici, Colinas Mosteiro de 

Itaici, Gleba Vale das Laranjeiras e Jardim das Laranjeiras.  

• Intensificar e melhorar o Plano de Combate às perdas de água que acontecem nas etapas 

de captação, tratamento e distribuição.  

• Intensificar as Campanhas de Educação Ambiental com o intuito de combater o desperdício 

de água pelos usuários.  

• Iniciar a implantação de sistema de telemetria para leitura de hidrômetros.  

• Acrescentar ao acervo do Museu da Água a “Rota das Nascentes” dando visibilidade às 

mesmas integrando educação ambiental, patrimônio histórico, turismo e novos produtos e 

serviços.  

• Estender o sistema de gestão e garantia da qualidade (que atualmente abrange apenas o 

escopo do laboratório), dotando SAAE de recursos de Gestão e Governança Corporativa 

indispensável a prestação de serviços de qualidade ao munícipe de Indaiatuba.  

• Fortalecer e dar mais transparência ao Plano de Segurança da Água (PSA), 

recomendado desde 2004 pela Organização Mundial da Saúde e de acordo com à Portaria 

(MS) nº 2924/2011.  

  

Gestão de Resíduos Sólidos 

O planejamento referente ao Saneamento Básico no Município, promulgado pela LEI MUNICIPAL N° 

6.416 de 2015, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Indaiatuba, 

deveria, segundo seu artigo 4º, ter sido revisado até o ano de 2019.  Este documento deve 

estabelecer de maneira atualizada e eficiente, os objetivos, metas, diretrizes e ações, para que se 

determine nos próximos anos, entre outros temas:  Limpeza Urbana, Coleta e Destinação de 

Resíduos Sólidos.   

• Promover ações para aumentar o volume de coleta seletiva, aumentando, com isso, a vida 

útil do Aterro Sanitário Municipal, proporcionando uma possível diminuição no custo da 

destinação final do lixo e a criação de empregos no setor. 

• Criar transparência na negociação de material de coleta seletiva, divulgando os 

resultados das negociações e o destino dos valores arrecadados.  
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• Fomentar negócios com produtos reciclados, incentivando a criação de incubadoras de 

empresas e ações empreendedoras.  

• Implantar o Plano Integrado de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.  

• Incentivar e orientar a compostagem domiciliar em condomínios, a separação de material 

de poda de jardins e sua correta destinação.  

• Implantar programas de pesquisa, qualificação e certificação dos produtos de 

compostagem e britagem.  

• Divulgar a aplicação dos produtos de britagem e compostagem, para que as técnicas de 

uso destes materiais sejam conhecidas e aplicadas, criando demanda pelos materiais 

produzidos - inclusive na construção civil - como matéria-prima de baixo custo.  

• Incentivar e fortalecer a coleta municipal de óleos descartados para produção de 

Biodiesel.   

• Propor novas alternativas para destinação final de resíduos sólidos visando a recuperação 

dos resíduos para aplicação diversas, inclusive em energia.  

• Promover Coleta Seletiva.  

• Proporcionar Educação Ambiental continuada.  

• Desenvolver projetos para determinar o valor econômico dos recursos ambientais para 

reconhecer oportunidades de negócios de forma sustentável3.  

 

Habitação 

                Com base no levantamento de dados da Fundação João Pinheiro (FJP), pode-se afirmar 

que Indaiatuba possui representativo déficit habitacional para famílias em estado de vulnerabilidade 

social. Ainda de acordo com metodologia desta fonte (FJP), a maioria dessas famílias que compõe 

o déficit habitacional do Município, convivem, atualmente, na mesma residência com outras famílias, 

 
3 Valoração Econômica de Recursos Ambientais. 
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por não possuírem condições de adquirir imóvel próprio, ou comprometem excessivamente grande 

parte de sua renda para pagar aluguel.   

 

• Revisar o Plano Local de Habitação de Interesse Social, articulado e adequado ao Plano 

Nacional de Habitação (PLANHAB).  

• Fortalecer o Conselho Municipal da Habitação (COMHABIT) para colaborar, de forma 

consultiva, com o Plano Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Redução 

de Riscos.  

• Utilizar recursos do Fundo Municipal de Habitação, para adquirir áreas destinadas a 

projetos de habitação de interesse social.   

• Priorizar a construção de novas habitações em locais já dotados de serviços urbanos, 

equipamentos públicos, opções de lazer e, preferencialmente, próximos aos polos geradores 

de emprego (postos de trabalho).  

• Criar Programa Agiliza Habitação com as ações: 

▪ Viabilizar a implantação de, ao menos, 03 projetos habitacionais. 

▪ Implementar a transparência no cadastro da habitação, permitindo ao cidadão 

conhecer a sua situação cadastral conforme critérios transparentes, garantindo ainda 

o direito de privacidade de todos os inscritos.  

▪ Criar o Sistema de Informações de Habitação de Interesse Social vinculado a um 

Sistema unificado de Informações municipais, parte integrante dos projetos de “Cidade 

Inteligente” e ao Conecta Indaiatuba.  

• Manter de forma continuada o Programa de Melhoria Habitacional, que visa o acesso à 

crédito voltado para atendimento às necessidades de melhorias habitacionais nos domicílios 

precários.  

• Criar programa de orientação técnica gratuita para construção de moradia própria 

preferenciando pessoas de baixa renda.  

• Incentivar o uso certificado de materiais reciclados de construção civil como matéria prima 

de baixo custo, na intenção de diminuir o custo de construções para a população.  
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• Garantir compromisso com a continuidade dos projetos habitacionais em andamento, 

sejam eles em aprovação ou implantação.   

 

Mobilidade Urbana 

No primeiro semestre deste ano existiam 197.459 veículos registrados em Indaiatuba, 

segundo o DENATRAN, sendo que a maior parte são utilizados para transporte particular, ou seja, 

veículos familiares que poderiam deixar de estar nas ruas em grande parte do tempo se o transporte 

público fosse mais eficaz ou se houvesse opções de vias cicloviárias. O grande número de 

automóveis tem gerado problemas no trânsito em uma cidade onde as ruas não foram traçadas para 

grande fluxo.   

• Adequar e implantar efetivamente ações baseadas no Plano Diretor de Mobilidade Urbana.  

• Reestruturar o órgão responsável pela gestão do trânsito, atribuindo-lhe autoridade com 

rubrica orçamentária para solucionar os problemas que hoje enfrentamos no transporte 

público e mobilidade urbana como um todo.  

• Criar o Projeto Renova Centro, desenvolvendo ações em conjunto com a população, visando 

construir uma nova identidade para o Centro Histórico, através da humanização dos espaços 

para deslocamentos, cruzamentos, qualificação das áreas destinadas a passeios, iluminação 

pública, acessos a prédios públicos, sinalização, e melhor visibilidade aos pontos comerciais.  

• Criar o Projeto Renova Bairro, desenvolvendo ações em conjunto com a população, visando 

construir uma nova identidade para os bairros, priorizando as áreas em maior fragilidade 

social, qualificando as áreas destinadas a passeios, iluminação pública, acessos a prédios 

públicos e sinalização.  

• Executar o Projeto Renova Morada do Sol, seguindo as diretrizes do Projeto Renova 

Bairro, com especial atenção ao desenvolvimento e qualificação das áreas comerciais e de 

serviços, na intenção de manter o local como um dos maiores polos geradores de emprego 

do município.  

• Intensificar a Educação para o Trânsito, incluindo parcerias e convênios; e criar o Projeto 

Cidade Mirim do Trânsito de educação lúdica para as crianças.  
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Transporte Cicloviário 

• Criar o Projeto Cidade das Bicicletas coordenado as ações de incentivo ao transporte 

cicloviário. 

▪ Implantar mais vias de transporte cicloviário utilizando metodologias próprias à 

implantação de malha humanizada para o uso de bicicletas.   

▪ Transformar a Ecobike em um projeto de mobilidade efetiva, fortalecendo sua 

vocação como modalidade de mobilidade alternativa e não apenas uma via de lazer.  

▪ Criar sinalização própria para identificar os cruzamentos e compartilhamento de vias, 

harmonizando os modais cicloviários e motorizados.  

▪ Aumentar os bicicletários e paraciclos em áreas de maior uso de bicicletas. Instalar 

WC nos bicicletários.  

▪ Criar bicicletários fechados para integração intermodal de ciclistas com áreas 

comerciais e terminais de transporte coletivo. 

 

Transporte Coletivo 

• Ter o compromisso de manter o Contrato de Concessão fora da esfera emergencial para que 

todas as responsabilidades contratadas possam ser fiscalizadas e cobradas.  

• Qualificar, adequar/modificar, monitorar e fiscalizar os contratos de transporte coletivo.   

• Redimensionar e reorganizar as linhas de transporte coletivo, otimizando trajetos, segundo 

estudos técnicos realizados, que visam diminuir tempo de espera no ponto e proporcionar 

maior fluidez do modal coletivo municipal.  

• Ampliar o tempo de integração.  

• Estudar medidas que possam conduzir a redução da tarifa para o uso de transporte coletivos 

em datas, eventos e/ou horários alternativos.  

• Direcionar esforços para melhorar a gestão do transporte metropolitano.  

• Qualificar os grandes terminais urbanos, iniciando pelo da Praça Dom Pedro II. 
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Transporte Motorizado Individual (automóveis e motocicletas) 

• Criar bolsões de estacionamento e proporcionar legislação de incentivo a estacionamentos 

verticais em áreas do Projeto Renova Centro.   

• Promover ações para reduzir urgentemente os acidentes com motociclistas com medidas de 

diminuição dos riscos que geram os perigos, entre eles, aplicar a lei municipal que exige 

identificação nos baús de entregadores.  

• Instalar semáforos inteligentes, inclusive com alarmes sonoros para Pessoa com Deficiência. 

 

Pedestres, pedestres com mobilidade reduzida e pessoas com cadeiras de rodas 

• Criar uma equipe técnica especializada na produção de projetos de acessibilidade, visando 

garantir a adequações, prioritariamente para escolas, unidades de saúde e outros prédios 

públicos.  

• Aprovar e implementar a “Lei das Calçadas” com padronização focada na acessibilidade.   

 

Meio Ambiente 

Do total de 982 nascentes do município4, 25,1% são parcialmente degradadas e ao menos 

20,3% se encontram em situação precária, com a vegetação nativa completamente degradada. A 

vegetação nativa cobre apenas cerca de 8,30% do território, somando as áreas preservadas e 

recuperadas, o que corresponde à menos da metade da média do Estado que é de 17,5%. Esses 

números representam um cenário que causa problemas de erosão e assoreamento, o que gera (1) 

a diminuição da vazão de água, tão necessária ao desenvolvimento da cidade, e (2) a diminuição da 

biodiversidade. Considerando esses aspectos e decorrentes impactos ambientais, faz-se necessário 

mudar com urgência não só esse cenário, mas as causas primárias que o determinaram, 

replanejando a relação da cidade com o meio ambiente para que a sustentabilidade seja viável. 

Seguem algumas das propostas para isso:  

 
4 Dados apresentados na Audiência Pública do Plano Diretor de Indaiatuba em 2020.  
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• Criar o Parque Natural do Portal do Sol, inicialmente com mais de 700.000 m² - uma 

Unidade de Conservação Municipal, que manterá as populações animais de espécies nativas 

residentes ou migratórias, podendo integrar as áreas verdes públicas de diversos bairros da 

Zona Noroeste desde o Jd. Portal do Sol até Jd. Do império e futuramente com o Parque do 

Buru.  

• Criar o Parque Natural do Rio Jundiaí instituindo com trilhas e rotas ambientais, além de 

equipamentos destinados ao lazer sustentável.   

• Criar rotas ecológicas e ambientais e integrá-las em um Anel Ecológico, dentro do 

programa “Conecta Indaiatuba - Cidade Inteligente”.  

• Criar um Instituto Biológico com Centro de Estudos da Biodiversidade para desenvolver 

conteúdos educativos, pesquisas e convênios em estudos do meio ambiente no município.   

• Criar o Sistema Municipal de Conservação e Preservação Ambiental com a 

reponsabilidade de estudar e determinar práticas de manejo para cada área de interesse 

ambiental no município, impondo preservação de sua biodiversidade, manutenção de 

recursos naturais ou uso sustentável quando as áreas tiverem vocação social e de lazer 

urbano.   

• Viabilizar o Projeto de Proteção de Espécies Ameaçadas, enriquecendo a biodiversidade 

de áreas degradadas com espécies nativas, de ocorrência no município, cuja população está 

ameaçada. Entre estas espécies, está a palmeira Indaiá.  

• Criar o Projeto Trilhas da Passarinhada em áreas de conservação ambiental que podem 

também ser destinadas à preservação de espécies nativas de pássaros e avistamento de 

avifauna.  

• Criar o Projeto Tombamento de Árvores para preservar árvores de notável importância no 

município, através de critérios específicos.  

• Integrar as rotas e trilhas ambientais com as rotas históricas.  

• Criar o Projeto Olha essa Árvore, identificando através de placas com acesso a links de 

pesquisa na internet, informando características das espécies arbóreas em perímetro urbano 

ou em parques públicos.   

• Fazer, disponibilizar e atualizar de forma dinâmica um Inventário de Arborização Urbana 

para monitorar a saúde das árvores.  
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• Criar, ampliar e fortalecer Programas e Espaços de Educação Ambiental.  

• Incentivar e apoiar a atuação do Conselho Municipal do Meio Ambiente.   

• Criar uma Base de Administração do Parque Ecológico, integrando-a com o programa 

“Conecta Indaiatuba - Cidade Inteligente, fiscalizando e promovendo ações de conservação 

e melhorias.  

• Incentivar empreendimentos que adotem energias alternativas, inclusive de usinas de médio 

porte - em especial de energia fotovoltaica.  

  

Praças e Parques Públicos 

Implantar Projetos de Unidades Temáticas turísticas, culturais, ambientais e de lazer 

criando, requalificando ou revitalizando áreas através de equipamentos temáticos, 

instalando-as em parques e praças - novos ou já existentes - na intenção de promover 

desenvolvimento social, melhoria da qualidade de vida, desenvolvimento econômico e 

geração de empregos através do incentivo ao turismo. 

• Entre essas Unidades Temáticas de caráter ambiental, turístico e de lazer estão as 

seguintes: Parque das esculturas interativas, Parque dos ventos e das águas, Parque 

de energia sustentável, com fontes de energia renovável, solar e eólica, e pipódromo 

com área especial para soltar pipas (respeitando e fiscalizando a legislação que proíbe 

linhas cortantes). 

• Entre as Unidades Temáticas de caráter cultural, turístico e de lazer estão as 

seguintes: Praça de poesia, Praça de pintura, Praça de música, Praça de dança, Praça 

audiovisual, Praça de arte interativa, Praça de esculturas de artistas locais, Praça de 

esculturas móveis, Praça de arte com reciclados, Praça da língua portuguesa, Praça 

dos idiomas, Praça do migrante e Praça da ciência. 

• Implantar o Jardim Botânico de Indaiatuba, parque paisagístico com acervo de 

espécies prioritariamente da flora nativa, em especial regiões brasileiras de origem 

dos migrantes instalados no município, para apreciação, educação e pesquisa.   

• Implantar o Pet Parque Ecologicão para receber animais de estimação.  
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• Revitalização do Centro Esportivo do Trabalhador, transformando-o em núcleo do 

esporte, cultura e vida saudável para todas as pessoas, em especial para a pessoa 

idosa.   

• Viabilizar espaço, em área de Zoneamento Industrial, para utilização de 

equipamentos de som individuais, respeitando horários, datas e normas específicas. 
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IV – DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO 

Cidade Inteligente 

  Cidade Inteligente é aquela que faz uso sistemático de Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TICs para promover a eficácia no planejamento, execução e manutenção dos 

serviços e infraestruturas urbanos, no melhor interesse de todos os envolvidos. Trata-se de um 

meio de melhorar a qualidade dos serviços aos cidadãos através de mecanismos por meio dos quais 

os serviços são fornecidos e as informações são compartilhadas para componentes das 

infraestruturas e serviços críticos, tornando a gestão mais inteligente, interconectada e eficaz. Seu 

objetivo final é promover melhor uso dos recursos públicos enquanto reduz os custos operacionais 

da administração pública. A metodologia é fundamentada na integração entre os processos, tarefas 

e atividades das secretarias e departamentos, possibilitando rastreabilidade de informações e dados 

proporcionando, assim, maior transparência da gestão pública. Entre outras ações, o Cidade 

Inteligente permite e/o facilita:  

• Criar o programa “Conecta Indaiatuba - Cidade Inteligente”.  

▪ Conectar todos os prédios públicos em rede de fibra ótica.  

▪ Criar um Sistema de Gestão Integrado com base em normas certificáveis, 

disponibilizando padrões de processo e formulários para qualificar, acelerar e 

reduzir custos das tarefas das secretarias e departamentos.  

▪ Instalar Wi-Fi gratuito priorizando prédios e equipamentos públicos. 

• Criar o Projeto Indaiá Go:  

▪ Disponibilizar Sistema de Informações – através de Aplicativo - para Cidadãos, 

Empresários, Turistas, Organizações Sociais e outras partes interessadas, 

inclusive na Região Metropolitana de Campinas (RMC) levando à prefeitura 

para “perto” do cidadão.  

▪ Oferecer ROTAS (acessíveis por aplicativo GPS) para pedestres, motoristas, 

ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida visando desenvolvimento 

econômico e social, podendo conter: (1) rota histórica, (2) gastronômica, (3) 

cultural – com datas e horários de eventos, (4) esportivas, (5) comerciais, (6) 

rota pet, (7) rota de produtores rurais, (8) rotas ambientais como das nascentes 
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e de árvores imunes ao corte, (8) rota das artes e (8) serviços de transportes 

públicos, transportes alternativos e outros.  

• Melhorar o sistema informatizado da Secretaria da Educação, disponibilizando as reservas 

de matrículas escolares.  

• Informatizar todas as escolas públicas municipais, provendo acesso para todos, inclusive: 

para parceiros de conteúdos qualificados e (2) estrutura para EAD – Ensino à Distância.  

• Melhorar o Sistema de Gestão da Saúde, integrando-o entre todas as partes envolvidas, 

inclusive particulares e filantrópicas, e com o Conecta SUS (ou similar).  

▪ Agendamento e confirmação de consultas e exames;  

▪ Prontuário médico disponibilizado em qualquer Unidade de Saúde.  

• Integrar o Sistema de Gestão da Educação, Saúde e Assistência Social.  

▪ Histórico escolar, com notas e outras informações de desempenho; ✓ 

Bibliotecas virtuais de escolas;  

• Qualificar o Sistema de Gestão de Água e Esgotos, incluindo leitura de hidrômetros através 

de tecnologia de ponta.  

• Informatizar o Sistema de Gestão de Resíduos e Rejeitos.  

• Melhorar a Segurança Pública através da qualificação do Centro Integrado de Operações 

e Controle:  

▪ Utilizar georreferenciamento de precisão;  

▪ Monitorar a rede de vias e locais públicos;  

▪  Situação do trânsito – alarmes de acidentes; 

▪  Semáforos inteligentes.  

• Manter as secretarias/ departamentos presentes de modo informativo e interativo nas redes 

sociais, incluindo comunicação com a comunidade por chat  

• Aprimorar o Portal Transparência, utilizando formato e interface de fácil navegação, 

semelhante ao Portal da Transparência Municipal do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (TCESP). 
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• Manter um sistema de colaboração e gestão do conhecimento entre as secretarias e 

departamentos.  

• Disponibilizar conteúdo de qualificação técnica e motivacional para os funcionários.  

• Diminuir Secretarias. 

• Diminuir a quantidade de funcionários comissionados. 

• Rever a legislação referente à licença prêmio dos funcionários concursados, que foram 

prejudicados. 

• Implementar sistemas analíticos e de inteligência artificial com foco na correção dos 

problemas e melhoria continuada nos processos.  

• Aplicar soluções de “Internet das Coisas (IoT)” na Gestão Pública, para atendimento facilitado 

do cidadão, em especial da pessoa acima de 60 anos e pessoas com deficiência.  

• Desenvolver métodos de gestão contra a corrupção, mantendo um modelo de 

integridade, transparência e conformidade de modo a buscar continuamente a transparência 

e a honestidade em conformidade com as leis, regulamentos, padrões e diretrizes nacionais 

e internacionais aplicáveis aos processos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura. 

CHEGA DE CORRUPÇÃO 

____________________________________________ 

FIM 

 

 


