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Apresentação 

Prezada Cidadã, Prezado Cidadão: 

 

Este Plano de Governo foi elaborado pensando em colaborar para reestruturar o 

município de Indaiatuba neste momento, pois estamos passando por uma crise nunca 

vivida por essa geração, onde verificamos pessoas descrentes nas atividades políticas 

de nosso município, aliado a crise econômica que já se transformou em crise social, pois 

as pessoas estão ficando assustadas e desempregadas. E isso vai impactar na gestão 

de nossa cidade e podemos exemplificar com a seguinte situação: os pais que pagavam 

escolas particulares ou planos de saúde, agora, para equilibrar suas receitas, terá que 

colocar seus filhos na educação pública municipal e estadual, assim como, utilizar 

nossas Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal.  Temos certeza, que isso 

impactará nosso governo, no sentido de equilibrar quedas de receitas e melhorias para 

nossa gente. 

Dessa forma, estamos preparados para esse grande desafio de realizar um 

choque de gestão, no equilíbrio de nossas receitas e despesas, dentro de uma gestão 

produtiva, buscando as melhores técnicas profissionais. Esse é o nosso Plano de 

Governo, com humildade, buscaremos implementar as propostas de melhorias e manter, 

com uma manutenção correta, o que temos de melhor em nossa cidade. Sabemos que 

o povo elege um prefeito para fazer mais que o antecessor, pois estamos trabalhando 

com o dinheiro do povo, dinheiro esse suado de nossos munícipes, por isso, elaboramos 

simples propostas, porém, criativas e que demonstra que uma gestão profissional é mais 

com menos recursos. Toda nossa equipe vem da iniciativa privada e sabedores que o 

desafio não é simples, mas com a parceria entre a gestão e a necessidade de nossa 

gente, temos absoluta certeza que iremos melhorar a vida das pessoas superando a 



crise realizando um governo atuante e participativo, devolvendo Indaiatuba para a 

população. 

Diante do exposto, apresentamos aqui as principais propostas à gestão 2021-

2024. O conteúdo foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo dos anos 

de nossas vidas privadas e sentimentos públicos. 

Neste período poderemos executar projetos em diversas áreas de atuação do Governo 

sempre com o objetivo de obter os melhores resultados para a população. 

As propostas ora descritas representam a meritocracia nos trabalhos 

desenvolvidos e reflete simultaneamente nosso pragmatismo e idealismo. Contemplam 

objetivos e projetos ousados, com aptidão e enredamento que impetrarão uma 

administração ainda mais dedicada e competente em prol de nossa cidade. 

Nos orgulhamos do trabalho que estamos apresentando como uma primeira 

gestão, que será marcada pela presença e parceria constante de atuação junto à 

população, e nos comprometemos à conduzir, com mais motivação e diligência a 

próxima etapa do desenvolvimento de Indaiatuba. 

Esperamos contar com esse VOTO de confiança para que em PARCERIA, possamos 

construir um novo marco em nosso Município. 

Gabriel Gomes Silva 

Nossas Propostas 

Educação 

 Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com atenção à 

Educação Especial, oferecida para aqueles que dela necessitem; 

 Promover ainda mais programas de capacitação dos profissionais ligados à 

Educação; 



 Deverá ser oferecida educação para jovens e adultos que não estejam 

suficientemente escolarizados, em conjunto com Estado e União; 

 Investir na infraestrutura das instituições para ampliar a quantidade de vagas 

ofertadas a cada ano; 

 Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede municipal e 

estadual; 

 Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens e adultos; 

 Adequar as escolas para tempo integral; 

 Inaugurar uma escola militar em nosso município; 

 Continuação e extensão do programa Proerd. 

Saúde 

 Ampliar o atendimento de especialidades nos Centros de Saúde; 

 Manter os programas e projetos em funcionamento atualmente; 

 Pleitear junto as demais esferas de governo a ampliação das parcerias na busca de 

mais recursos para o Município; 

 Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de garantir a 

melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando 

uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à expectativa da 

população; 

 Ampliar a estrutura já existente. 

Segurança Pública 

 Instalar e aperfeiçoar o COI – Centro de Operações Inteligentes, com mais câmeras 

de monitoramento em pontos estratégicos da cidade; 

 Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as competências 

legais do órgão; 

 Aumentar o efetivo policial; 

 Implantação do Grêmio de integração Policial – juntando as Polícias Militar, Civil e 

Guarda Municipal; 

 Valorização efetiva, incentivo salarial, treinamento técnico e operacional da Guarda 

Civil Municipal, investindo de forma correta os recursos previstos na lei, para 

qualificar os agentes de segurança para melhor servir a população; 

 Criação de um posto avançando de apoio com drone; 

Assistência Social 

 Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS; 



 Atuar com mais eficácia no Conselho Municipal do Idoso; 

 Implantar a Escola Municipal de Gestão da Cidadania; 

 Implantar o Projeto Recomeçar visando funcionar como uma parceria que busca 

resgatar o vínculo familiar e garantir um atendimento social, de saúde, educação e 

trabalho; 

 Implantar o projeto Iniciação ao Mercado de Trabalho e que busca criar parcerias 

com empresas e comércios para todos os jovens de nossa cidade; 

 Fortalecimento do Fundo Social de Solidariedade, através de parcerias entre o 

Poder o Público e Iniciativas Privadas, visando realizar um centro de acolhimento 

químicos e alcoólatras; 

 Ampliação da Rede Derefim no atendimento ao público. 

Emprego, Trabalho e Renda 

 Criar incentivos à instalação de novas unidades industriais e comerciais no 

município; 

 Articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando apoiar as 

iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego 

e renda; 

 Incentivo a implantação de novas escolas técnico-profissionais focadas nas 

necessidades de nossas empresas; 

 Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas; 

Esporte, Lazer e Turismo 

 Reestruturar o Departamento de Esporte e Lazer; 

 Ampliar o apoio a prática esportiva, com a inclusão de outras modalidades 

esportivas; 

 Promover eventos esportivos de diversas modalidades; 

 Pleitear junto as outras esferas de governo, parceria para a execução de projetos 

de iniciação esportiva; 

 Construção de novos espaços poliesportivos; 

 Proporcionar o turismo nas diversas regiões do município. 

Cultura 

 Apoiar as festas tradicionais culturais e religiosas no município; 

 Manter as festas culturais e de lazer em nosso município; 

 Implantação do Projeto Indaiatuba é Nossa, com programação de atividades 

sociais, de cultura e lazer das quais a população participe; 

 Aprimorar e fomentar as oficinas de cultura; 



 Estabelecer parcerias constantes com os grupos de cultura da cidade e com as 

entidades que queriam utilizar os espaços existentes; 

 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; 

 Continuar com shows em lugares públicos, incentivando os nossos artistas; 

 Atuar junto a Secretaria de Educação na implantação de projetos diferenciados que 

envolvem artes, literatura teatro e segmentos 

 Potencialização do acesso para promover o desenvolvimento de nossos alunos na 

sua comunidade; 

 Reformular Projeto Bibliobanca; 

 Criar Núcleo de Teatro; 

 Construção de Novas bibliotecas informatizadas; 

 Criar novos pontos de Feiras da Troca de livros; 

 Projeto Contação de histórias, incluindo o projeto da Terceira Idade; 

 Realizar parceria com associações amigos de bairro para atividades culturais; 

 Promover cultura nas escolas da Rede Púbica. 

Agricultura e Meio Ambiente 

 Estruturar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, colocando-a efetivamente 

em funcionamento; 

 Aquisição de equipamentos agrícolas; 

 Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da Agricultura 

Familiar, bem como associações e cooperativas; 

 Preservar as áreas de mananciais; 

 Elaborar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de solos e 

nascentes; 

 Distribuição de mudas de plantas nativas; 

 Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados não governamentais de 

proteção ao Meio Ambiente e Animais. 

 Reflorestamento de arvores frutíferas no parque ecológico. 

Habitação 

 Promover a regularização fundiária de áreas já ocupadas; 

 Garantir o acesso da população com renda de até 03 salários mínimos aos 

programas habitacionais. 

 Fazer um levantamento do déficit habitacional do município e propor um convênio 

junto aos Governos Estadual e Federal para viabilizar a construção de novas 

moradias populares para benefício dos mais necessitados. 



Infraestrutura e Transporte 

 Reforma e adequação das praças públicas; 

 Rearranjo do Parque Ecológico, devolvendo ao nosso munícipe; 

 Desassoreamento dos rios do Parque Ecológico; 

 Pavimentação do Setor Industrial; 

 Recapeamento de ruas e avenidas; 

 Implantação de sinalização horizontal e vertical no perímetro urbano do Município; 

 Aquisição de terreno para implantação de loteamento residencial; 

 Criação da Praça Digital com a disponibilização de ponto de internet livre para a 

população; 

 Melhorias e Instalação de mais Academias ao Ar Livre e ampliação dos Parques 

Infantis em Praças Públicas; 

 Aquisição de veículos para as Equipes de Saúde da Família; 

Gestão 

 Implantação de Programa de Qualificação e Incentivo á produtividade dos 

servidores públicos municipais; 

 Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto público; 

 Revisão e melhorias no Plano de Carreira do Servidor Público Municipal; 

 Domínio público e transparência total em todo e qualquer contrato celebrado entre 

Prefeitura e Prestadoras de serviços municipais, através do Portal da 

Transparência, coisa que não ocorre atualmente; 

 Instaurar auditoria para análise contábil e jurídica dos contratos celebrados com 

empresas prestadoras de serviços e concessionárias de serviços públicos na 

administração anterior; 

 Exame analítico dos convênios firmados com a União e o Estado, quanto às 

exigências de sua aplicabilidade e constatação efetiva da sua execução; 

 Concorrência Pública para novas empresas de ônibus, incentivando a melhoria dos 

veículos e custos do transporte; 

 Valorização do funcionário de carreira para cargos de direção e chefia. 


