
  

PLANO DE GOVERNO 2021-2024 

NILSON GASPAR E DR TÚLIO 

 

Apresentamos aqui, algumas diretrizes e várias propostas do 

nosso Programa de Governo.  Para cumprir a exigência eleitoral 

estamos registrando nossa proposta, no entanto nossos canais 

digitais estarão abertos para continuar recebendo a sua 

participação.   

Ao lançarmos a nossa consulta popular através da página do 

MDB, tivemos mais de 6 mil participações, seja elogiando ou 

sugerindo algo para a cidade. Talvez, seja o Plano de Governo 

com maior participação popular da história de Indaiatuba.    

Estamos muito felizes, e por isso mesmo acreditamos que 

mais sugestões possam ser encaminhadas. Por isso fazemos 

questão de frisar que esse nosso Plano não é uma proposta 

fechada. Ainda vamos manter aberto nossos canais digitais para 

obter mais participação.  

Trata-se de proposta com compromissos extraídos da 

realidade e da necessidade da nossa população, baseado em 

conhecimento específico do problema e necessidade de melhoria 

da qualidade de vida de nossa população (necessidade local) e de 

acordo com as potencialidades do município. 



  

Nossas reuniões temáticas, também, ainda não terminaram e 

assim que finalizarem, com certeza, iremos incluir novas 

propostas nas áreas de desenvolvimento econômico e social, 

assim como na saúde, educação, social etc. 

Esta construção conjunta, entre nossos técnicos e a 

participação das pessoas é fundamental para que todos possam 

trabalhar como um único objetivo: aumentar ainda mais a 

qualidade de vida em nosso município.  

A gestão de Nilson Gaspar e Dr Túlio terá como foco três 

eixos principais:  desenvolvimento econômico e geração de 

emprego e renda; melhorar ainda mais a prestação de 

serviços públicos com excelência e manter a transparência e 

governança municipal.  

A preocupação com o desenvolvimento econômico e 

geração de empregos e renda passa fundamentalmente pelo 

investimento em infraestrutura, para que nossa cidade possa 

continuar recebendo novas empresas e investimentos privados, 

programas habitacionais e programas sociais que possibilitem às 

pessoas retomarem suas vidas pós pandemia e estímulo ao 

empreendedorismo na cidade, criando oportunidades a todos. 

Sobre a prestação de serviços com qualidade, a 

Administração de Nilson Gaspar e Dr Túlio, quer superar a ótima 

prestação de serviços à população, seja na saúde, educação, 

segurança, social, esportes e cultura e outros serviços, para que 



  

nossa população mantenha o orgulho de morar numa cidade onde 

os serviços públicos funcionem com qualidade.  

Em relação à transparência e governança municipal, a gestão 

de Nilson Gaspar e Dr Túlio quer manter Indaiatuba com nota 

“A” em governança para que o município seja capaz de continuar 

inovando e investindo em tecnologia para atender cada vez 

melhor a nossa população.  

Com a experiência necessária para administrar, Nilson 

Gaspar e Dr Túlio querem com este plano manter valores 

essenciais para que, com uma gestão eficiente, nossa cidade possa 

superar a crise que se aproxima e minimizar os efeitos à sua 

gente. Preocupado em oferecer serviços de excelência queremos 

sempre dar à nossa população oportunidades para os jovens, 

adultos e idosos. E ao mesmo tempo oferecer lazer, esportes e 

cultura com qualidade a todos.  

Nossos estudos sempre levaram em conta a cidade hoje, a 

cidade de amanhã e a cidade do futuro. Dentro dessa perspectiva é 

que Indaiatuba se destaca entre as primeiras cidades do Brasil, 

pois baseia sua administração em planejamento e gestão séria e 

eficiente com pessoas capacitadas para exercer cada função. 

Portanto, ainda dá tempo. Dê a sua opinião e venha junto 

com a gente manter nossa qualidade de vida. Vamos juntos lutar 

para que a nossa cidade não retroceda, não volte no tempo.  



  

Vamos juntos fazer de Indaiatuba uma cidade ainda melhor. 

VAMOS EM FRENTE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1- Serviços Públicos com Excelência 

 Saúde 

 Assistência Social 

 Educação 

 Ensino Técnico  

 Segurança Pública 

 Cultura 

 Esportes 

 

 

 

2- Desenvolvimento Econômico e Geração de  

Empregos e Renda 

 Programa Indaiatuba Presente 

 Obras e Vias Públicas 

 Habitação 

 Mobilidade Urbana 

 Serviços Urbanos e Meio Ambiente 

 Saneamento Básico 

 

 

3- Transparência e Governança 

 Administração 

 

 

 

 



  

1- Serviços Públicos com Excelência 

 

Saúde 

 Construção do 2º andar no Hospital Dia para ampliar o 

atendimento das especialidades, contratando mais 

médicos. 

 Ampliar o atendimento no Hospital Dia para consultas e 

exames agendados até as 21 horas. 

 Parceria com Faculdades de Medicina para atendimento 

domiciliar; 

 Construção de mais duas UBS 

 Construção da Unidade Básica de Saúde 1 – Central; 

 Construção de Unidade Básica de Saúde próximo ao 

bairro Jardim do Sol; 

 Ampliar a distribuição de remédios em casa - sistema 

“delivery”; 

 Continuar a trabalhar no credenciamento do serviço de 

Quimioterapia com parceria entre município, governo 

estadual/federal, através do SUS; 

 Cardiologia: credenciamento de cateterismo cardíaco no 

HAOC; 

 Ampliação do serviço MINHA SAÚDE através da 

teleconsulta; 

 Implantar em mais UBSs o serviço de acupuntura e práticas 

corporais integrativas com implantação de florais, 

fitoterapia, entre outros; 

 Unificação dos CAPS - Centros de Atenção Psicossocial, em 

uma única estrutura; 



  

 Continuar a trabalhar para a Implantação do SAMU, 

dependendo de qualificação pelas esferas de municípios 

vizinhos, governo estadual/federal; 

 Ampliação da cobertura se assistência farmacêutica na 

cidade; 

 Criar Espaço Social da Saúde, para pessoas enfermas sem 

família; 

 Construção de um espaço hospitalar para atendimento dos 

casos clínicos crônicos (internação de longa permanência); 

 Ampliação do atendimento do Sadin – Serviço de Atenção 

Domiciliar de Indaiatuba; 

 Ampliar a frota de ambulância e renovar conforme 

necessidade; 

 Manter o programa de órteses e próteses (dentária, 

audição, membros superiores e inferiores; 

 Dar continuidade na reivindicação para a construção de um 

Hospital Regional Metropolitano em Indaiatuba com foco 

na assistência de trauma; 

 Ampliação das equipes para dar cursos de qualidade e 

educação permanente com treinamentos de todos os 

profissionais da saúde objetivando melhorar a qualificação 

dos atendimentos, principalmente no acolhimento; 

 Ampliação do Projeto de Educação em Saúde, vinculado às 

vigilâncias aos moldes do atual “Projeto 100% saúde”. 

 

 

Assistência Social 

 

 Construção do 2º Centro Dia para idosos (Creche do Idoso); 

Atendimento dia e de longa permanência. 



  

 Implantação de um abrigo para o acolhimento de mulheres 

em situação de violência. 

 Criar projeto “Família Acolhedora”, onde município paga 

um salário mínimo para uma família cuidar da criança ou 

adolescente até os 18 anos; 

 Reformulação do Programa Viver e ampliação dos projetos 

Ação Jovem, Ação Mulher para combater as drogas. 

 Intensificar o trabalho entre secretarias para o 

atendimento aos dependentes químicos, dando 

oportunidade de tratamento, qualificação e inclusão no 

mercado de trabalho; 

 Criação do “Espaço Esperança”, serviço especializado para 

pessoas em situação de rua; 

 Ampliação do atendimento à pessoa com deficiência para 

capacitação e colocação no mercado de trabalho; 

 Criação do Programa “Voluntariado” com o intuito de 

atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social; 

crianças, idosos e um cadastro ativo de voluntários para 

atuar através do programa; 

 Fomentar a responsabilidade social com empresas que 

estão em nosso município para fazerem a doação aos 

Fundos da Criança/Adolescente e do Idoso; 

 Ampliação do PAASI - Polo de Assistência e Apoio 

Socioeducativo Infantil;   

 Construção de um CRAS – Centro de Referência e 

Assistência Social no novo loteamento denominado Mato 

Dentro. 

 Implantação do 2º módulo do Projeto Educação Alimentar 

do CRESANS – Centro de Referência em Segurança 

alimentar e Nutricional Sustentável. 



  

 Ampliação e unificação de novas ações e campanhas 

socioeducativas na prevenção à violência contra mulheres; 

prevenção à violência sexual e doméstica contra crianças e 

adolescentes; prevenção do trabalho infantil;  

 Implantação do Serviço de Proteção Social Especial para 

pessoas com deficiência visual. 

 Criação e implementação da Lei Municipal do SUAS - 

Sistema Único da Assistência Social;  

 Realização de diagnóstico socioterritorial; 

 Criar novos polos do projeto “Educando para a Vida”, 

também com o objetivo de prevenção e combate às 

drogas; 

 Fortalecimento e capacitação continuada aos Conselheiros 

Tutelares e oferecer melhores condições de atendimento e 

proteção aos conselheiros. 

 Criar novos locais para ampliar a oferta do Curso de Libras; 

 Potencializar a busca por alternativas para capacitação e 

profissionalização dos jovens e adolescentes em medida 

socioeducativa, para aumentar a facilidade de arrumar 

emprego. 

 

Habitação 

 Fazer o maior Projeto Habitacional da história de 

Indaiatuba. A prefeitura já comprou uma área ao lado do 

Jardim Veneza para atender mais de 2 mil famílias. Vai ter 

nesta área: 

- Apartamentos para solteiros (Projeto Municipal) 

- Lotes Urbanizados (Financiados pela Prefeitura) 



  

- Apartamentos Minha Casa Minha Vida (Caixa 

Econômica Federal) 

- Casa Paulista (parceria Governo Estadual) 

- Casas Populares (Minha Casa Minha Vida) 

- Lotes Comerciais para atender as necessidades dos 

moradores (Financiados pela Prefeitura) 

- Área de lazer completa 

 2ª Vila dos Idosos no Jardim Colibris 

 Obras iniciadas para as 1.608 casas que serão entregues em 

2022 no Jardim Veredas da Conquista. 

 A prefeitura exigiu que nos empreendimentos populares na 

Região de Interesse Social (ZEIS) seja dada preferência às 

pessoas inscritas no cadastro da Prefeitura. Serão feitas 

600 casas e 1.400 lotes urbanizados em parceria coma 

Iniciativa Privada na região do Barnabé. 

 Ampliação e aprimoramento do Projeto “Reforma Fácil”, 

tendo como objetivo recuperar e readequar imóveis que 

estejam em situação insalubre ou de risco, para 

proprietários em situação de vulnerabilidade social; 

 Implantar o projeto “Habitação em Ação”- fazer o cadastro 

de pessoas interessadas diretamente nas empresas onde 

trabalham para atualização dos programas habitacionais; 

 Intensificar programa de regularização de plantas e 

escrituras para imóveis de pessoas de baixa renda; 

 Programas habitacionais para funcionários públicos, 

descontando em folha (ASPMI); 

 Continuidade no fornecimento dos Projetos de Moradia 

Econômica de até 60m², levantamento cadastral e 

regularização de construções de até 130m², gratuitamente; 

 



  

Educação 

 Ampliar o número de escola de período integral na Pré-

Escola e Fundamental I; 

 Projeto Integração Digital (Professor + Pais + alunos)- 

EAD. Através de um aplicativo, intensificar e modernizar 

a Plataforma digital para incorporar às práticas de ensino 

e aprendizagem aos alunos com a participação da 

família; 

 Retomar a negociação com o Governo Estadual para 

integrar o ensino Fundamental II, do Estado, à Rede 

Municipal de Ensino; 

 Implementar programa de estágio municipal 

remunerado para estudantes de pedagogia para atuar 

junto as crianças auxiliando nas salas de aulas e nas 

creches. 

 Construção de mais 1 Complexo Educacional para 

atender as Regiões do Jardim Veneza e Jardim Sabiás) 

 Ampliar as oportunidades de capacitação aos nossos 

profissionais da educação através de cursos presenciais 

e à distância (EAD), através de plataformas virtuais; 

 Construção de mais 3 Creches (Morada do Sol, Campo 

Bonito e Central; 

 Continuar o aprimoramento e aquisição de novas 

tecnologias, para um melhor aprendizado de 

alunos/professores e também para promoção de 

informações objetivando a ampliação dos sistemas de 

gestão educacional, gerando informações aos 

pais/responsáveis em vários segmentos como: presença, 

alimentação, transporte, notas e aprendizados. Estas 

informações serão fornecidas por internet; 



  

 Ampliar o Programa de Atendimento a Educação 

Especial com a contratação de mais profissionais de 

apoio e convênios com instituições especializadas nesse 

atendimento. 

 Negociar com o Governo do Estado a implantação mais 

escolas de período integral em nossa cidade para o 

Ensino Médio, assim como vamos fazer com mais 

escolas de ensino fundamental.  

 Proporcionar ações mais efetivas e participativas do 

Programa Viver nas escolas com o objetivo de combater 

as drogas. 

 Implantar a disciplina de inglês no Ensino Fundamental I; 

 Instalação de projetores multimídia em mais salas de 

aula do Ensino Fundamental I; 

 Instalação de climatizadores em salas de aula da Rede 

Municipal de Ensino; 

 Uso de energia renovável com a Implantação de energia 

solar nas escolas da rede municipal  

 Ampliar a plataforma do EJA, formando e preparando 

aqueles que ainda não foram alfabetizados, para 

aprenderem ler e escrever, e estarem preparados para o 

mercado de trabalho; 

 Reconstrução da EMEB Profa. Áurea Moreira da Costa; 

 Intensificar as ações que promovam as parcerias com os 

Governos Federal e Estadual, fundações e universidades 

públicas e privadas, objetivando a qualidade dos 

processos técnico-pedagógicos, na utilização da 

tecnologia educacional; 

 Continuidade na aquisição de computadores para 

professores; 



  

 As aulas de reforço escolar ao aluno, estarão disponíveis 

nas escolas e também nas bibliotecas e associações via 

internet; 

 Continuar fortalecendo as parcerias com o Terceiro 

Setor (iniciativas privadas de utilidade pública com 

origem na sociedade civil sem fins lucrativos) através de 

convênios para ampliar o atendimento nas creches; 

 Continuar as ações entre Educação e Assistência Social 

objetivando o levantamento de alunos, de baixa 

frequência ou abandono escolar, assim como os 

beneficiários do Programa Bolsa Família na formulação 

de propostas e alternativas para melhorar o seu 

desenvolvimento; 

 Ampliar a parceria com a Secretaria de Saúde fazendo o 

atendimento que contemple profissionais especializados 

para promover melhor desenvolvimento escolar aos 

alunos com necessidades especiais; 

 Ampliar os recursos em tecnologia educacional e 

material didático para os alunos com necessidades 

educacionais especiais; 

 Continuar as tratativas junto ao Estado para viabilizar a 

criação de uma Diretoria de Ensino em Indaiatuba, 

oferecendo espaço público para sua instalação. 

 

 

Ensino Técnico 

 Criar um programa municipal de “Formação Inicial e 

Continuada” através e videoconferência com todos os alunos 

do 3º ano do ensino médio das escolas públicas, utilizando o 



  

ensino híbrido, combinando atividades com e sem o 

professor. 

 Criar grades curriculares específicas na Fiec para qualificação 

profissional para empresas que venham se instalar na cidade. 

 Oferecer cursos para empresas já instaladas no município 

aperfeiçoando a mão de obra da empresa; 

 Criação na Fiec de curso de Profissionalização e capacitação 

de pessoas com necessidades especiais e com transtorno do 

espectro autista; 

 Transformar todos os TCC’s (Trabalhos de Conclusão de 

Cursos), da Fiec em TCC STARTUP, contribuindo para o 

fortalecimento da cultura empreendedora dentro dos cursos 

de Indaiatuba (Inova Fiec, Hackaton, seminários, palestras e 

outros); 

 Através da Fiec continuar a oferecer cursos para empresas já 

instaladas no município, aperfeiçoando a mão de obra da 

empresa; 

 Priorizar programas federais (Novos Caminhos) e estaduais 

(Novotec) no atendimento aos alunos do 2º e 3º ano do 

ensino médio das escolas da Rede Estadual de Ensino da 

cidade; 

 Ampliar vagas do Cursinho Pré-vestibular; 

 Ampliar os Polos de Inclusão Digital  

 Realizar duas vezes por ano o Censo Industrial, possibilitando 

a escolha correta dos cursos técnicos a serem ofertados, bem 

como ampliando a possibilidade de colocação dos alunos da 

Fiec em estágios remunerados; 

 Realizar anualmente a Pesquisa de Egressos, possibilitando 

analisar a formação técnica recebida pelo ex-aluno da FIEC, 

sua opinião sobre a empregabilidade, continuidade dos 

estudos após a conclusão do curso técnico; 



  

 Trabalhar junto ao Estado na Ampliação da oferta dos cursos 

tecnólogos na FATEC e na FIEC,  

 Implantação do Curso de Mecânica (automóvel, máquinas e 

aeronave) em parcerias com empresas. 

 

 

Segurança Pública 

 

 Operacional 

 Criar Base Comunitária na região do Campo Bonito; 

 Viabilizar junto ao Estado a construção da Companhia 

da Polícia Militar; 

 Aquisição de armamentos e proteções; 

 Ampliar as células do Vizinhança Solidária; 

 Ampliação atendimento do Programa Caminho das 

Rosas, criando curso de Defesa Pessoal para mulheres 

 Ampliar convênios estadual e federal, através de 

nossos deputados. 

 Manutenção tecnológica (Rádio de comunicação); 

 Atualizar capacidade computacional CPD 

 Aquisição computadores e licenças; 

 Aquisição de viaturas 

 Integração de alarmes em prédios públicos com o 

COI; 

 Reestruturar o setor de manutenção tecnologia do 

COI; 

 Cursos de motivação e incentivo; 

 Academia virtual de tiro; 



  

 Ampliar integração com outros municípios da região 

disponibilizando o nosso sistema de monitoramento 

veicular com a criação da CRMI (Central Regional de 

Monitoramento e Inteligência); 

 Ampliar e intensificar o patrulhamento nas 

proximidades das escolas (Ronda Escolar); 

 Intensificar patrulhamento rural com treinamento 

para proteger e defender o Meio Ambiente; 

 Ampliar as atividades do Canil da Guarda Civil 

Municipal para combate às drogas; 

 Ampliar ações educacionais do município em parceria 

com o setor de inteligência, objetivando resultados 

efetivos no combate e prevenção as drogas, criando o 

programa “Guarda Amigo da Escola”, com 

proximidade, conhecimento real dos educandos e 

comunidade escolar. 

 

 Recursos Humanos 

 Contratação de mais  Guardas Civis; 

 Capacitação (tiro, direção defensiva, TI, atendimento, 

outros); 

 

 Obras e Reformas 

 Ampliação do COI.  

 Centro de treinamento da Guarda Civil 

 Construção Almoxarifado 

 Construção de muro na base da Guarda Civil; 

 

 Vídeo Monitoramento 



  

 Expansão vídeo monitoramento urbano, atendendo 

mais bairros, praças e vias da cidade e também nas 

áreas escolares;  

 Expansão vídeo monitoramento veicular;  

 Câmeras colete; 

 Câmeras veiculares;  

 VANT – Veículo aéreo não tripulado; 

 Expansão do projeto Câmera Cidadã; 

 Integração CRIM / PM / PC / PF / SSP-SP / MJ; 

 Leitura de placa em câmeras urbanas; 

 Leitor de placa móvel integrado na Central de 

Monitoramento do COI 

 Software de pesquisa e alarme de imagens on-line; 

 Upgrade tecnológico urbano e veicular. 

 

 Tecnologia 

 Central integrada de comunicação; 

 Reconhecimento facial; 

 Estudo para implementar veículos elétricos 

 

 

Cultura 

 Ampliar e impulsionar o potencial turístico de Indaiatuba 

nas diversas regiões da cidade, explorando suas diversas 

vertentes, gerando renda e movimento no comércio do 

município: 

 Turismo de Eventos; 

 Turismo de Esportes; 

 Turismo de Aventura; 



  

 Turismo Ecológico; 

 Turismo Gastronômico; 

 Turismo de Negócios; 

 Turismo Religioso; 

 Turismo Cultural; 

 Turismo Educacional e Pedagógico; 

 Turismo Social. 

 Ampliar a oferta de oficinas culturais 

 Promover cinema de rua; 

 Promover teatro e música de rua em parceria com a 

Educação; 

 Incentivar mais grupos de teatro para fazer apresentações 

de peças criadas pela secretaria ou pelos grupos existentes, 

e para fazer apresentação em outras cidades, criando fonte 

de renda para os artistas; 

 Ampliar os shows e promoções culturais em lugares 

públicos, incentivando nossos artistas; 

 Criar um polo Cultural na Região do Aldrovandi 

 Criar um polo Cultural no Campo Bonito; 

 As estações de trem passam a ser domínio da cultura 

 Criar a Orquestra Infantil 

 Criação da Casa Teatro para ensaios; 

 Continuar com os projetos São João na Praça, Páscoa 

Encantada, Marchinha de Carnaval, Festival de Inverno e 

Verão, sempre dando oportunidade para artistas locais e 

entidades beneficentes; 

 Estabelecer parcerias constantes com os grupos de cultura 

da cidade e com entidades que queiram utilizar os espaços 

existentes; 

 Ampliar junto à Secretaria de Educação, a implantação de 

projetos diferenciados que envolvem artes, literatura, 



  

teatro e segmentos afins, na potencialização do acesso 

para promover o desenvolvimento dos nossos estudantes 

na sua comunidade; 

 Continuar com o Natal em Luz (desfile); 

 Ampliar os pontos das “Feiras de Troca de Livros”; 

 Ampliar o projeto “Doutor Felicidade” em todas as 

modalidades, música, terapia, teatro, histórias, entre 

outros; 

 Ampliar projeto “Contação de Histórias”, incluindo o 

projeto para as turmas da 3º Idade; 

 Ampliar a parceria com associações amigos de bairro para 

atividades culturais; 

 
 

Esportes 
 

 Ampliar o atendimento à Secretaria de Saúde, além de 

hidroginástica, promover parceria entre médico e 

educador físico para oferecer diferentes práticas 

esportivas para recuperação do paciente; 

 Ampliar parceria com Secretaria de Educação nas 

escolas, com apoio de projetos de diferentes 

modalidades esportivas e para abertura das quadras 

esportivas das escolas municipais para a utilização da 

população; 

 Construção de um novo Centro Esportivo na região do 

Jardim Morada do Sol, próximo a Toyota; 

 Iluminação do campo de futebol 2 do Centro Esportivo 

do Trabalhador; 

 Construir quadras de futebol society no Parque 

Ecológico; 



  

 Reforma do Centro Esportivo do Trabalhador; 

 Construção de pista de Pump Track; 

 Construção de pista de Skate Bowl no Parque Ecológico 

do Jardim Paulista; 

 Futebol de 5 para Cegos; 

 Construção de nova pista de BMX – Bicicross, padrão 

internacional; 

 Implantar novos Espaços de Calistenia na cidade; 

 Revitalização do Núcleo Esportivo e Comunitário do 

Jardim Brasil; 

 Construção de campo de futebol no Campo Bonito; 

 Iluminação do campo de futebol do Parque Ecológico do 

Jardim Paulista; 

 Ampliar as academias ao ar livre nos bairros da cidade; 

 Trabalho educacional em benefício do esporte para 

saúde e longevidade; 

 Capacitação continuada dos profissionais de Educação 

Física, salva-vidas e colaboradores; 

 Promover mais competições internas para motivar as 

práticas esportivas como Olimpíadas Estudantis; 

 Ampliar práticas esportivas da 3ª idade no Espaço Bem 

Viver; 

 Ampliar aulas de nutrição esportiva; 

 Implantar mais quadras de tênis; 

 Construir mais quadras poliesportivas nos bairros; 

 Rematrícula pela internet e exame médico com hora 

marcada para evitar filas. 

 

 

 

 



  

2- Desenvolvimento Econômico e                                         

Geração de Empregos e Renda 

 

Programa INDAIATUBA PRESENTE 

 Criar um programa que estimule e movimente a economia 

local diante dos problemas causados pela pandemia. 

Programa INDAIATUBA PRESENTE:  

 

o Criar o Programa RENDA MÍNIMA para famílias, que 

por alguma razão estão em situação de 

vulnerabilidade social. Este benefício constitui um 

apoio financeiro variável de acordo com a família. Ele 

será temporário e prorrogável mediante avaliação de 

resultados, a cargo da coordenação do Programa.  

 

o Ofertar cursos extra-curriculares de formação via 

plataforma EAD para população de Indaiatuba; 

 

o Programa Indaiatuba Empreendedora 

O programa Indaiatuba Empreendedora, vai oferecer 

microcrédito para pequenos negócios. A ideia é 

fortalecer os empreendimentos de baixa renda, 

formais e informais, de áreas urbanas e rurais, com a 

finalidade de gerar renda e trabalho. Os 

contemplados terão assessoramento técnico para a 

melhor utilização dos recursos. 

Os recursos deverão se aplicados exclusivamente na 

atividade, para compra de mercadorias e aquisição de 



  

matéria-prima, além de investimento em máquinas, 

equipamentos, móveis, tendas, tabuleiros, barracas, 

quiosques e utensílios.  

As condições 

Os empréstimos para pessoas físicas serão de, no 

máximo, R$ 20 mil, com prazo máximo de pagamento 

de 36 meses (três anos). Haverá, ainda, carência 

máxima de seis meses para iniciar a quitação das 

parcelas. No caso de pequenas empresas, o crédito 

será de até R$ 40 mil, considerando os mesmos 

prazos de pagamento e carência.  

Quem vai emprestar 

Serão abertas inscrições para que instituições 

financeiras possam se habilitar a conceder 

empréstimos.  Essas instituições terão que se 

credenciar ou participar de um processo seletivo 

específico para ingressar no programa. 

 

 

Obras e Vias Públicas 

 

 SISTEMA VIÁRIO E TRÂNSITO 

 No cruzamento na Av. Vargas com Tamandaré implantar 

conjunto semafórico ou rotatória para melhorar o fluxo. 

 Continuar a duplicação da Avenida Bernardino Bonavita até 

a Estrada do Fogueteiro, em parceria com a iniciativa 

privada. 



  

 Interligação da rua da Morada do sol, passando atrás da 

escola e do bairro João Pioli e interligando ao Lauro Bueno, 

na Av Manoel Ruz Peres  

 Avenida ligando a marginal da Rodovia SP75 ao Dimpe II – 

estrada do Capovila. 

 Viabilizar parceria com o Estado para fazer o Viaduto 

próximo à Toyota para desafogar o trânsito no Distrito 

Industrial. 

 Duplicar a marginal direita, sentido Salto, passando em 

frente da Toyota até a divisa de Salto (com autorização da 

Colinas) 

 Criar mais vias de acesso, modificando a rotatória do 

Objetivo para o trânsito fluir melhor 

 Duplicação da Avenida do Objetivo até o loteamento Viena 

sentido Cardeal, fazendo parceria com a iniciativa privada 

 Duplicação do Residencial Indaiá até Terracota, fazendo 

parceria com a iniciativa privada 

 Finalizar a Av da Toyota, passando por trás do colibris, 

Shanadu, Prefeitura, interligando à estrada que vai para 

Cardeal, com espaço para futuro corredor de ônibus e 

ciclovia 

 Asfalto na ligação entre Itaici e Jardim Oliveira Camargo 

 Cobrar do Estado o asfaltamento das Estradas do Pimenta e 

da Grama 

 PCM asfalto da Zona Norte, região de Viracopos, chácaras 

alvorada, Estrada do Ifanger, Porteira de Ferro, Colinas II e 

Mosteiro de Itaici. 

 Interligação do Jardim dos Sabiás à Avenida do Campo 

Bonito 

 Sistema viário da Av. Fabio Roberto Barnabé com Rua 

Ângelo Petrilli; 



  

 Interligação do Jardim Santorini com Jardim Umuarama 

(Marginal SP 75);  

 Rua 24 de maio da Av. Presidente Vargas até a Rua Pedro 

Gonçalves; 

 Avenida Presidente Vargas a partir da Av. Conceição até 

Rua Padre Bento Pacheco; 

 Rua Antonio Cantelli divisa São Conrado, Jardim Morada do 

Sol e Jardim União. 

 Abertura da rua 10 do Jardim Morada do Sol 

 Asfaltamento da SP73 (Tombadouro/Jardim Brasil) com 

recursos do Governo do Estado ou através de parceria 

público/privado 

 Dar continuidade ao recapeamento asfáltico da cidade e 

manutenções em cerca de 130.000 m2. 

 Operação Tapa Buraco aperfeiçoamento dos serviços 

(operação continuada). 

 Continuar as substituições gradativas da iluminação pública 

por lâmpadas mais eficientes (LED) e novas instalações de 

iluminação pública. 

 Acessibilidade PCD (Rampas, etc.) 

 Central Tecnológica de Controle dos semáforos do 

município; 

 Manutenção de sinalização vertical e horizontal 

continuada. 

 Aquisição de equipamentos para manutenção de estradas 

rurais 

 CICLOVIAS 

 Ampliação de mais de 80.000m2 de ciclovias e ciclo faixas 

 Iluminação e remodelação da estrada chamada dos 

Cavaleiros para dar mais segurança e conforto aos ciclistas 

e pedestres. 



  

 Melhores adequações nas calçadas públicas e praças. 

 MOBILIDADE URBANA 

 - Discutir com empresa de Transporte Urbano para criar 

novas linhas e horários quando necessário  

 Aumentar e melhorar os indicadores de horários de ônibus 

(ônibus na hora certa) 

 Melhorar e aumentar a quantidade de abrigos de ônibus 

para os usuários do transporte coletivo 

 Estudar a criação de corredores de ônibus para que o 

passageiro chegue mais rápido ao seu destino 

 Dar continuidade aos estudos para melhorar o trânsito 

como tem sido feito com a implantação de semáforos, 

sinalizações e mudanças no sentido de trânsito de algumas 

vias. 

 Melhorar o sistema de integração com o Bilhete Único, 

dando mais agilidade e conforto 

 Modernização do sistema de recarga dos cartões e 

monitoramento por câmera on-line. 

 Aumentar o atendimento por vans, pra portadores de 

necessidades especiais que não tenham condições mínimas 

de locomoção. 

 Intensificar a acessibilidade às pessoas em todo o município 

 Modernização do canal de comunicação do sistema de 

transportes 

 DRENAGEM 

 Melhoramentos das drenagens de captação de águas 

pluviais do Bairro Jardim Tropical; 

 Melhoramentos da drenagens da Rotatória do Objetivo 

com a rua 24 de Maio. 

 Drenagem na Zona Norte através de convênio e ou verba 

estadual ou federal 



  

 Recuperação de guias e sarjetas e levantamento de PV’s. 

 Melhorar drenagem de estradas de terra, no projeto 

Melhor Caminho. 

 Continuar a canalização na extensão do Córrego Barnabé 

 

 

 

Serviços Urbanos e Meio Ambiente 

 

 Estudo para revitalização do Centro Comercial na região da 

área central da cidade. 

 Instalação de Usina de Reciclagem de Entulho; 

 Implantação de novas estações de ECOBIKE (Campo Bonito, 

Jd. Paulista e Conj. Hab. João Pioli); 

 Revitalização de trechos do Parque Ecológico (Praça do 

Lago e Praça do Guri); 

 Urbanização de pequenos parques ecológicos, atendendo 

bairros mais distantes. 

 Viabilizar a implantação de sistema de recuperação, 

aproveitamento e geração de energia elétrica através do 

lixo doméstico; 

 Implantar cobertura no playground do Parque da Criança; 

 Revitalização da Praça Andréa Maria Bonachela no bairro 

Vila Costa e Silva; 

 Ações ambientais com ecoturismo, atividades semestrais: 

 Plantio em áreas públicas; 

 Distribuição de mudas de árvores para plantio em 

calçadas; 

 Passeios a cavalo; 

 Compostagem; 

 Palestras dinâmicas. 



  

 Revitalizar áreas do Parque Ecológico criando mais 

brinquedos temáticos para ações educacionais; 

 Implantar Ecopontos para inertes (construção civil e 

resíduos), e recicláveis em mais locais da cidade; 

 Ampliar a implantação de “Meclix” (containers enterrados) 

em toda cidade, para ampliar a coleta seletiva e de lixo 

domiciliar; 

 Incentivar as escolas a desenvolverem projetos ambientais, 

com premiação para os melhores projetos implantados; 

 Ampliar a varrição de ruas do município; 

 Intensificar a ação de “Bota Fora” para manter a cidade 

sempre limpa 

 Urbanização de área de lazer do Jardim Oliveira Camargo; 

 Implantação da Farmácia Popular PET, para população de 

baixa renda; 

 Ampliação dos “Espaço PET” na cidade 

 Implantação do Parque Jardim Botânico na área verde do 

Park Real; 

 Academia ao ar livre que gera energia através do uso dos 

equipamentos, podendo ser revertida para carregamento 

de celular e/ou iluminação. O espaço contaria ainda com 

um painel de informações sobre a geração de energia; 

 Continuidade às obras de urbanização do Parque Ecológico 

do Buru 

 Urbanização do Parque Ecológico do Jd Veneza 

 Construção de um novo Cemitério; 

 Incentivar as escolas a desenvolverem projetos ambientais, 

com premiação para os melhores projetos implantados; 

 Ampliar a varrição de ruas do município; 

 Intensificar a ação de “Bota Fora” para manter a cidade 

sempre limpa 



  

 Urbanização de área de lazer do Jardim Oliveira Camargo; 

 Revitalização da rua Soldado João 

 

 

Saneamento Básico 

 

 Intensificar o combate às perdas de água nas redes de 

distribuição, fazendo o custo da água cair. 

 Implantação de rede de água e esgoto região de 

Terras de Itaici, Recanto das Flores, Mosteiro de Itaici, 

Bairro Videira, Vale das Laranjeiras e Jardim dos 

Laranjais. 

 Substituição de redes antigas de esgoto e água nos 

diversos bairros. 

 Dar continuidade ao projeto da Barragem do 

Consórcio do Rio Piraí; 

 Obras de proteção das margens do Rio Jundiaí  

 Implantação de rede de água e esgotos nos bairros: 

Traviú, Pistoni, Buru e outros, através de 

regularização; 

 2º etapa de ampliação da ETE Mário Araldo Candello, 

lagoa 6; 

 Obras da 1º etapa da ETA VI  

 Obras do sistema de adução e reservação da Bacia do 

Rio Jundiaí, margem esquerda  

 Obras do interceptor de esgotos da margem esquerda  

 Construção de mais reservatórios regionais de água 

trazendo mais economia no custo operacional; 



  

 Continuidade de recuperação e monitoramento de 

mananciais e nascentes; 

 Implantação de esgotamento sanitário no Vale do Sol; 

 Ampliação dos sistemas de adução nos diversos 

bairros; 

 Dar continuidade e intensificar os projetos de 

educação ambiental e cultural no Museu da Água; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Transparência e Governança 

 

Administração  

 Disponibilizar para população acesso a serviços eletrônicos, 

de forma personalizada e segura, através da Plataforma de 

Serviços “Minha Indaiatuba”, com o objetivo de reduzir a 

necessidade de deslocamento do cidadão em busca de 

serviços: 

 Minha Saúde: 

 Agendamento de consultas; 

 Consulta de Prontuário; 

 Realização de Consultas por vídeo chamadas; 

 Emissão de receitas  

 Acompanhamento de programas específicos de 

saúde; 

 Acesso a campanhas e informações 

direcionadas. 

 

 Minha Casa: 

 Manutenção do cadastro habitacional; 

 Atualização de documentação; 

 Inscrições em programas habitacionais; 

 Manutenção do cadastro do IPTU; 

 Atualização de documentação; 

 Aprovação de projetos e habite-se; 

 Solicitação de isenções; 

 Pagamento de impostos em plataforma de e-

commerce 



  

 Acesso a campanhas e informações 

direcionadas. 

 

 Meu Bem-Estar: 

 Manutenção do cadastro de assistência social; 

 Manutenção do cadastro de alunos do Esporte e 

inscrição (Esporte Cidadão, Juventude Esportiva 

e outros); 

 Inscrição em oficinas culturais; 

 Atualização de documentação; 

 Acesso a campanhas e informações 

direcionadas. 

 

 Minha Escola: 

 Matrícula de alunos; 

 Acompanhamento de notas; 

 Acompanhamento de merenda; 

 Comunicação Escola x Família; 

 Minha Lição, possibilitando o acompanhamento 

dos pais em casa. 

 Atualização de documentação; 

 Acesso a campanhas e informações 

direcionadas. 

 

 Minha Comunidade: 

 Zeladoria (envio de alertas sobre necessidade de 

manutenção em vias, iluminação, calçadas, 

terrenos baldios, etc.) 

 Agenda de Cata-Bagulho; 

 Horário de ônibus; 



  

 Acesso ao Wi-Fi público; 

 Acesso a campanhas e informações 

direcionadas. 

 

 Minha Empresa: 

 Abertura de empresa;  

 Emissão de notas fiscais; 

 Atualização de cadastros; 

 Pagamento de Impostos em plataforma de e-

commerce 

 Relação Comercial com a Prefeitura: 

o Assinatura de contrato; 

o Recebimento de empenho; 

o Envio de notas fiscais; 

o Contas a receber (agendamento de 

recebimentos). 

 Acesso às campanhas e informações 

direcionadas. 

 Mudança de endereço (facilitar regularização) 

 

 Construção de usina fotovoltaica. Instalar no 

estacionamento da prefeitura e em outros prédios públicos 

para produzir energia. 

 Continuar e ampliar as ações para Cidade Digital, 

implantando mais pontos de internet pública gratuita para 

a população 

 Implantação de plataforma de assinatura digital e 

processos eletrônicos nos fluxos de trabalho da Prefeitura e 

Autarquias; 



  

 Desenvolvimento de nova plataforma de transparência, 

com mais funcionalidades e utilização de recursos mais 

modernos com o objetivo de informar e educar; 

 Contínua modernização do Sistema de Gestão; 

 Dar mais cursos de capacitação e treinamento em todas as 

áreas administrativas das secretarias que compõe a 

Prefeitura Municipal; 

 Proporcionar, em estudos e ações, as melhorias das 

condições de trabalho dos servidores públicos; 

 

 

 


