
PLANO DE GESTÃO – PATRIOTA 51 – INDAIATUBA - SP 
 

Planodegoverno51indaiatuba@gmail.com Página 1 
 
 

PATRIOTA 51 

A RETOMADA MUNICIPAL 

NOSSOS PLANOS DE GESTÃO E DE GOVERNO 

 

COMENTÁRIOS INICIAIS: 

  

Entre as várias inovações trazidas no regramento das eleições desde 1997, uma que vem 
passando despercebida pelos eleitores e pelas mídias, no caso dos municípios, é a da 
exigência de que os candidatos a prefeito registrem na Justiça Eleitoral uma via 
digitalizada da sua PROPOSTA DE GOVERNO. 

Para nós do PATRIOTA 51 de Indaiatuba isso nos parece pouco, pois a legislação não 
prevê OBRIGATORIEDADE em cumprir, nem PENALIDADES aos prefeitos eleitos 
que não executarem o Plano de Governo defendido em suas campanhas  nem ao menos 
sendo exigido que estes candidatos demonstrem como serão viabilizados os  recursos 
orçamentários necessários para a execução das promessas do seu Plano de Governo nem 
a vinculação aos PLANOS MUNICIPAIS  e a uma perspectiva de arrecadação nos 4 
anos futuros, tornando-o  letras mortas. 

PORTANTO, os debates que certamente irão ocorrer entre os candidatos a prefeito de 
Indaiatuba durante a campanha eleitoral , serão apenas enganação onde aquele que mais 
fantasiar e melhor enfeitar o pavão, será o vencedor do debate. 

O PATRIOTA 51 do Município de Indaiatuba, que tem o Gomes como candidato a 
Prefeito e o Pastor Beto Bueno como candidato a vice-prefeito, NÃO IRÁ 
COMPACTUAR DISSO. 

Obs. Vejam que existem sites especializados na criação de Plano de Governo onde 
o candidato pode ‘comprar’ um plano pronto.  
Passo a Passo - Elabore o seu plano de governo 
Anúncio·www.gove.digital/eleicoes-2020/plano-governo 
 
Dentro  dos  princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, da 
Eficiência e do cuidado com o dinheiro público, o PATRIOTA 51 apresenta aos 
cidadãos Indaiatubanos nosso Plano de Governo e a forma como pretendemos implantá-
lo por meio do nosso PLANO DE GESTÃO. 

 

I PLANO DE GESTÃO    página 1 
 

II PROJEÇÃO DE ECONOMIA GERADA /ANO página 3 
 
III PLANO DE GOVERNO   página 4 a 11 
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I PLANO DE GESTÃO 
 

O Plano de Gestão, válido para todo o Órgão público municipal, Autarquia e 
Fundações, será o instrumento de planejamento das ações e medidas  que serão adotadas 
objetivando criar condições para a implantação do Plano de Governo. 
Propõem-se um modelo de gestão focado em instrumentos de planejamento, 
gerenciamento, controle  e deverá ser executado por meio de constante 
acompanhamento das metas, e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de 
execução orçamentária para se construir uma gestão de qualidade em que os recursos 
públicos sejam alocados de forma eficiente e atendam efetivamente as demandas da 
população e garanta a manutenção do equilíbrio das contas públicas do Município. 
Dentre os instrumentos de planejamento, serão priorizados a revisão dos: Plano 
Diretor Estratégico (PDE), Plano Municipal de Saneamento básico (PMSB) e o Plano 
Municipal Habitacional (PMH). 
 
 
AÇÕES DO PLANO DE GESTÃO: 

 
 1 AUDITORIA – corrigir possíveis e eventuais desvios de finalidade, excessos 

ou ilegalidades.  
 

 2 REVISÃO  - adaptação das despesas a queda de receita e concentração de 
recursos em áreas prioritárias.  

 
 3 CONTIGENCIAMENTO – contigenciar gastos. 

 
 4 ACCOUNTABIITY – prestar contas e envolver a sociedade na tomada das 
decisões e responsabilização dos agentes públicos. 

 
 
1 - AUDITORIA (em obras concluídas e em execução e nos contratos de fornecimento de 
materiais, serviços e equipamento, assim como, naqueles entregues de forma imediata e única 
parcela  que não geraram contrato) 

• Contratação de empresa de engenharia especializada em auditoria com 
laboratório de análise, testagem, ensaios e  verificação dos  serviços, produtos e  
equipamentos, atestando se  realmente tais objetos foram entregues conforme o 
estipulado nas especificações do contrato, inclusive quanto aos preços.  

 
2 REVISÃO  GERAL PARA CONTIGENCIAMENTO / SUSPENSÃO OU 
CANCELAMENTO  DE GASTOS. 
 

• Rever os instrumentos de planejamento orçamentário de 2021-PPA LDO e LOA 
(o que não tiver projeto não tem orçamento) com possíveis cortes tendo como 
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base a projeção de  queda da receita buscando diminuir o déficit orçamentário, 
projetando este impacto na elaboração do PPA 2022 / 2025. 

• Suspender temporariamente algumas despesas mantidas na revisão, ‘pari 
passu’ a execução orçamentária para focar na capacidade de investimento. 

•  Analisar previamente todos os pedidos de compras/licitações e demais atos 
geradores de despesas, opinando ao ordenador de despesas quanto a aprovação, 
redução, contingenciamento ou cancelamento do ato. 

• Análise, revisão e adequação dos contratos, convênios e fundos municipais. 
• Análise e revisão dos processos em andamento que objetivem a liberação de 

empreendimentos imobiliários residenciais. 
 
 
 
4 ACCONTABILITY  
 
Fortalecer os conselhos municipais, associações de bairros e entidades representativas 
de classe, difundindo a cultura da fiscalização.  
 
Instituir  mediante lei e regulamentar por Decreto comissão de gestão da execução 
orçamentária CGEO, tripartite (executivo, legislativo e sociedade) sob a supervisão do 
ORGÃO DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL com mecanismos de acesso a todas 
as informações internas e divulgação constantes de informações quanto as reuniões, 
estudos, planos, objetivos, metas pretendidas e decisões tomadas quanto aos itens 1, 2 e 
3, on-line e de fácil acesso integrado ao site oficial da PMI, englobando toda a estrutura 
organizacional direta, indireta e fundacional do município.  
 
Será atribuição principal de esta CGEO, por meio de relatório fundamentado  propor ao 
Ordenador de Despesas da entidade municipal:  
 
- propor alterações nos quantitativos de Solicitações de Compras e em outros atos que 
gerem despesas, 
- propor contingenciamento ou cancelamento de despesas. 
 
 

II PROJEÇÃO ECONOMIA GERADA NO ANO 
 
 

• Projeção mensal de redução de custos com a revisão de contratos (limpeza 
pública, merenda, serviços de terceiros, obras, despesas continuadas, etc.). = 
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) ano. 

 
• Projeção de redução com a concentração do governo (redução de secretarias) 

e de redução de folha de pagamento de cargos comissionados. = R$ 
12.000.000,00(doze milhões de reais) ano. 

• Projeção de redução de gastos com combustíveis, locações de veículos, palcos e 
equipamentos de som para eventos, agência de publicidade, etc.= 
R$5.000.000,00 (conco milhões de reais) ano. 
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• TOTAL PROJETADO DE REDUÇÃO ´= R$27.000.000,00 ( vinte e cinco milhões de 

reais) de economia no primeiro ano. 
 
 
AÇÕES POSSÍVEIS UTILIZANDO-SE DOS VALORES DA ECONOMIA 
GERADA 
 

• Criar bolsas de estudos para jovens de baixa renda vinculados a prestação de 
serviços por estes, nos órgãos públicos municipal afeto a área de estudos. 

• Criar políticas de incentivos e redução de impostos e taxas municipais aos 
pequenos e médios empreendedores. 

• Investimento em ações de saúde. 
• Investimento em ações de segurança pública. 
• Criar, Fomentar e incentivar a criação e regularização das  Sociedades Amigos 

de bairro para que através de parcerias entre o Governo Municipal e a Sociedade 
Civil, seja possível o repasse de verba para a consecução de projetos sociais na 
forma da Leo. 

 
 

III PLANO DE GOVERNO 
 
 

1 EDUCAÇÃO  
2 SAÚDE   
3 ORDEM PÚBLICA  
4 LIMPEZA URBANA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  
5 MOBILIDADE URBANA E RURAL  
6 SAAE  
7 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
8 ESPORTE E LAZER 
9 CULTURA  
10 HABITAÇÃO  
11 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



PLANO DE GESTÃO – PATRIOTA 51 – INDAIATUBA - SP 
 

Planodegoverno51indaiatuba@gmail.com Página 5 
 
 

1 EDUCAÇÃO  
 

 
Diretrizes de Educação (padrão) 
 
• Construir um processo pedagógico modelo, estabelecendo um padrão de 
excelência no ensino fundamental, baseado no ensino em tempo integral e na educação 
infantil.  
• Ser reconhecida pela sociedade como um sistema de ensino que proporciona 
oportunidade para que todos os jovens terminem o ensino fundamental na idade correta, 
prontos para ingressar no Ensino Médio e com um projeto de vida para o seu futuro.  
• Ampliar o atendimento em creches e pré-escolas, proporcionando um ambiente 
adequado à criança em seus primeiros anos de vida, com reflexo em seu 
desenvolvimento físico e mental.  
• Capacitar, instrumentalizar e motivar os professores da rede pública municipal 
de ensino, utilizando novas tecnologias, para uma prática mais efetiva no processo de 
aprendizagem.  
 
Metas de Educação (padrão) 

• Aumentar o número de escolas em tempo integral, priorizando os bairros mais 
periféricos.  

• Aumentar a oferta de vagas em creches na cidade, diretamente (construindo) e 
por meio de termos de parcerias com a iniciativa privada, para disponibilizar a 
vaga quando a mãe precisa.  

• Valorizar os profissionais da educação, aperfeiçoando o seu plano de carreiras, 
cargos, salários e benefícios.  

• Investir na formação e na capacitação permanente dos professores para melhorar 
a qualidade do ensino.  

• Fomentar mais polos universitários de institutos federais e estaduais EAD (como 
a Univesp) pra nossa população ter mais opções e oportunidades de continuar a 
vida academica, tão importante para o crescimento do individuo e do ser. 

• Implantar Projeto Escola de Pais cujo objetivo é unir o método e a 
pedagogia escolar à cultura e experiências empíricas familiares.  

• Distribuir merenda balanceada e nutritiva, preparada com ingredientes 
naturais provenientes da agricultura familiar.  

• Implantar o Projeto Horta Agroecológica nas escolas para cultura e manejo 
de produtos orgânicos pelos alunos.  

• Promover a educação ambiental para interação com espaços ecológicos e 
propriedades rurais produtivas do município.  

• Garantir o acesso de alunos com deficiência no sistema regular de ensino e 
adequar as instalações às normas de acessibilidade.  

• Implementar a cultura do empreendedorismo nas escolas municipais.  
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2 SAÚDE  - Recuperando o tempo perdido – A pandemia deixou claro que o 
Brasil gasta pouco ou gasta mal com a saúde.  

 
• Reformular a Central de Agendamento de Consultas Médicas e de exames, 

implantando aplicativo de celular para informar o paciente.  
• Investir em programas de atualização dos profissionais da saúde para melhorar o 

atendimento ao paciente.  
• Valorizar a carreira dos médicos e profissionais da saúde, aperfeiçoando o plano 

de carreiras, cargos, salários e benefícios.  
• Melhorar significativamente a qualidade do atendimento nas UBS – Unidades 

Básicas de Saúde – e ampliar horários de atendimento onde houver necessidade.  
• Reorganizar os serviços de saúde mental prestados pelos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e ampliar o CAPS AD (Álcool e Droga),destinado ao 
tratamento de dependentes químicos.  

• Utilizar os Centros Esportivos, Parques e áreas de lazer nos bairros para 
realização de atividades físicas e de recreação pelos pacientes que estão em 
tratamento de saúde.  

• Promover campanhas de promoção de hábitos saudáveis de vida e de prevenção 
de doenças em parceria com escolas e outras instituições da cidade, 
disponibilizando o conteúdo em aplicativos para celular.  

• Preparar a rede de recursos e insumos para atender a demanda reprimida. 
• Melhorar a qualidade de vida, com um sistema de saúde básico, eficiente e que 

promova hábitos e costumes mais saudáveis para uma população integrada à 
educação e cultura 

• Garantir atendimento preventivo de saúde a toda população;  
• Expandir a cobertura do PAD – Programa de /atendimento Domiciliar ao Idoso – 

do PSF – e do SADIn – Serviço de atenção Domiciliar de Indaiatuba) 
  

• Reduzir o tempo de espera para consultas médicas na rede aumentando a 
estrutura física e operacional das UBS, UPA e Hospital Dia.  

• Reduzir em pelo menos 25% o tempo de espera nas emergências municipais  
tendo como referência o ano de 2019 já que o ano de 2020 não servirá como 
referência. 

• Disponibilizar vans de atendimento veterinário profissional onde, dentre varios 
serviços, fosse oferecido o serviço de castramento dos animais, evitando 
lamentaveis episódios de abandono do mesmos, dentre outras situações que 
partem do mesmo princípio. 

• Concentrar esforços na busca de parcerias com o Estado e o Governo Federal 
para a implantação de um AME – Ambulatório Médico de especialidade - . 

• Concentrar esforços na busca de parcerias com o Estado e o Governo Federal 
para adequação e implantação e efetivação completa do centro Oncológico. 

• Criar e incentivar os centros de terapia Holistica / Alternativa na cidade. É fato 
que cada vez mais pessoas buscam métodos alternativos e comprovadamente 
eficazes para desenvolver melhor suas inteligências emocionais e mentais. Essas 
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estruturas holísticas seriam fortes filtros aliados aos  tratamentos psicologicos e 
psiquiatricos, de acordo com o grau de dificuldade do paciente. 

3 ORDEM PÚBLICA 
 

• Incentivar a Guarda Comunitária para reforçar o patrulhamento nos bairros da 
cidade e para garantir segurança nas escolas e cercanias.  

• Valorizar a carreira, capacitar de forma permanente e aumentar anualmente o efetivo 
da Guarda Municipal.  

• Realizar reuniões periódicas de um Gabinete de Gestão Integrada de Segurança 
Pública Municipal para propor ações coordenadas entre as polícias Militar e Civil, 
Guarda Municipal,Corpo de Bombeiros,  Defesa Civil, órgãos de fiscalização 
sanitária, do comércio e das entidades de bairro.  

• Restabelecer reuniões com os Conselhos Comunitários de Segurança para definir 
planos de ações nos bairros.  

• Criar um aplicativo de segurança para celular que possibilite a participação da 
população como fonte de informação integrando o programa vizinhança solidária. 

• Incentivar o uso de câmeras compartilhadas entre os moradores de cada bairro, onde 
o monitoramento é feito não somente pela policia, mas pelos próprios moradores. 
Muito semelhante ao “vizinhança colaborativa ou participativa” 

• Ter uma escola cívico-militar ou um modelo semelhante, capacitando nossos 
guardas municipais para efetuarem seu trabalho com ainda mais efetividade. 

• Implantar Unidades de Sub-Comando Regionais, com cobertura de vigilância 
eletrônica FIXA  e por DRONES,  com efetivo e equipamentos próprios.  

• Criar políticas de Incentivos e parcerias entre a GCM e as Entidades de bairros, 
comercios e indústrias locais.   

• Rever a lei em vigor que trata do projeto ‘câmeras cidadã’ fomentando a prática, 
principalmente as entidades de bairro e comércios.  

• Reorganizar o projeto ‘vizinhança solidária’ e criar o projeto ’comércio solidário’.  
 
 

 

4  LIMPEZA URBANA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
– (reciclagem e envolvimento das comunidades) 

 

• Dotar de  cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento da Zona a 
margem sul do rio Jundiai, buscando parcerias entre o Município, as 
Comunidades de moradores locais, o Governo Estadual e o Governo Federal. 

• Reflorestamento e plantio em  novas áreas em parques, praças e unidades de 
conservação  

• Expandir a  malha ciclo viária integrando-a aos bicicletários e outros 
equipamentos de apoio ao ciclista.  

• Criar parcerias com as SABs para coleta do lixo reciclável produzido no bairro.  
• Investir no tratamento do lixo, com possibilidade de geração de energia para 

abastecer a cidade, reduzindo o custo da coleta.  
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• Criar mecanismos legais para a implantação de parcerias com as entidades de 

bairro por meio de termos de colaboração ou cooperação para a coleta e 
destinação de recicláveis e na formação de cooperativas, dentro da forma da lei. 

• Incentivar as novas construções a serem mais sustentáveis, tanto com captação e 
armazenamento de água das chuvas como também com energia solar, 
possibilitando desconto no valor mensal do IPTU 

• Incentivar o plantio de arvores frutíferas (tais como acerola, limoeiros, pitangas, 
carambolas e outras que sejam de facil plantio e cuidado). A idéia aqui é 
fomentar inteligencia/consciência ecológica e sustentavel na população.  

• Criação de uma equipe com viaturas e equipamentos com o objetivo de cuidar 
dos Lagos, nascentes e mananciais que existem no nosso município, realizando 
periodicamente a limpeza e desassoreamento, poda de árvores as margens, 
preservação da mata ciliar, da flora e da fauna. 

 
 

  
 5 MOBILIDADE URBANA E RURAL  

 
• Revisão do  Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Rural -  com metas e 

prioridades para o pedestre, o transporte coletivo, a ciclovia, o transporte 
individual e o de cargas.  

• Priorizar ajustes de baixo custo nos pontos críticos de tráfego como correção de 
curvas de concordância, valetas, terceira faixa para conversão, baias e 
sincronizar semáforos nas vias com tráfego intenso para desafogar o trânsito. 
Implantar Programa de Redução de Acidentes, em parceria com as áreas de 
educação e saúde e com apoio da iniciativa privada. 

• Reorganizar as linhas de ônibus e principais trajetos para melhorar a oferta para 
o usuário e reduzir os intervalos entre ônibus e os tempos de viagens. 

• Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos 
municipais. 

• Transformar a cidade, dando continuidade à revisão do Plano Diretor e suas Leis 
Derivadas.   

 
 

6  SAAE -  O marco do saneamento 
 
6.1 ÁGUA ( EFETUAR LEVANTAMENTO PARA TOMADA DE DECISÃO) 

• Capacidade instalada de tratamento;  
• Total outorgado para captação superficial;  
• Saldo + /  -  
• Total outorgado para captação sub – lençol freático  
• Índice de reserva vertical  
• Índice de reserva horizontal (barragens)  
• Perdas físicas e perdas financeiras;  
• Índice de tratamento de esgotos;  
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• Tempo de vida – adutoras, sub-adutoras e redes.  
 
 
6.2 ESGOTO ( EFETUAR LEVANTAMENTO PARA TOMADA DE DECISÃO) 

• Capacidade geradora total  
• Índice de coleta  
• Índice de tratamento  
• Saldo + ou –  
• 

6.3  INVESTIMENTOS PARA ATENDER DEMANDA PROJETADA  
• PMSB (revisão)  

 
 
 7  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL– A 
RETOMADA MUNICIPAL 
 

• Forte presença do Governo Municipal junto aos empreendedores do município 
alinhando estratégias de atuação; 

• Alavancar e fomentar negócios via licitações municipais, capacitando e 
qualificando para participar em condições de competitividade em licitações 
regionais.  

• Priorizar os micros e pequenos negócios e as oportunidades ao micro 
empreendedor individual contribuindo com o crescimento da cidade.  

• Criar uma pasta municipal exclusiva de suporte, orientação e capacitação aos 
nossos empreendedores municipais , promovendo constante acompanhamento. 

• Viabilizar treinamentos especificos, cursos de gestão em parceria com o Sebrae 
e outros profissionais (advogados, economistas, contadores, entre outros) aos 
pequenos empresários, autônomos e empresas familiares, para que possamos, 
assim criar empresas mais rentáveis e sólidas 

• Tornar padrão a desburocratização e desonerar ao máximo o sistema de abertura 
e regularização de empresas, através do estabelecimento de parcerias com 
entidades como o Sebrae e a criação de uma Central de Atendimento Fácil, que 
permite a abertura de empresas no município de forma mais ágil e com total 
segurança. 

• Ampliar os cursos de qualificação e capacitação 
• Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias 

com o setor privado e outras esferas de governo. 
• Contribuir para a formação de um ambiente de negócios altamente competitivo e 

para o crescimento econômico sustentável valorizando e incentivando quem 
produz.  

• Incentivo ao turismo municipal, incluindo Indaiatuba na rota da terceira idade 
regional, turismo rural, agricultura orgânica e etc. 

• Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia.  
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8 -  ESPORTE E LAZER  
 

• VELÓDROMO MUNICIPAL. Dar ampla publicidade a EDITAL convocando 
audiência pública onde será apresentado a população o total de investimentos 
feitos no  velódromo municipal inaugurado em 2016, assim como seus custos de 
manutenção atual. Nesta audiência, após apresentada às informações, será aberta 
a palavra ao público presente para se manifestarem contra ou a favor a 
continuidade de custeio por parte da Prefeitura ou o lançamento de proposta de 
parceria com empresa privada para assumir o recinto explorando-o para as 
atividades de treinamentos e competições , repassando uma contrapartida 
financeira mensal para a Prefeitura. 
CASO, após ampla divulgação da proposta de parceria com respectivo edital de 
licitaçao ,não haja interesse de empresas privadas em explorar o recinto, e após 
novo chamamento tal licitação permanecer deserta,  será aberto Processo 
Administrativo com remessa de cópia ao MP e ao Governo Federal que em 2016 
também custeou parte dos investimentos, para apuração de responsabilidade 
administrativa dos praticantes do ato de decisão na contratação e geração de tais 
despesas que, se comprovado, se mostrarem onerosas e desnecessárias ao 
interesse público, obviamente com direito a AMPLA defesa dos envolvidos. 

 
 

• Implantar pistas de caminhada, ciclovias (onde couber) e academias ao ar 
livre em todas as regiões da cidade para disseminar a cultura da vida 
saudável. 

• Ampliar o número de academias instaladas nas praças públicas.  
• Criar um aplicativo para celular para interagir sobre hábitos saudáveis de 

vida com os usuários dos espaços públicos que oferecem atividades físicas, 
esportivas e de lazer.  

• Promover campeonatos esportivos entre bairros e apoiar eventos amadores.  
• Realizar atividades esportivas no contraturno das escolas instaladas em bairros 

com alta vulnerabilidade social.  
• Incentivar o cenário municipal de E-sports, o que vai fomentar e muito a entrada 

e competitividade positiva entre os Gamers e Pró Players. Comprovadamente, é 
um cenario que só tem aumentado no Brasil e no mundo. E-sports, por exemplo, 
já é um estilo de esporte presente nas Olimpiadas, tamanha sua fama e 
notoriedade. 

 
 
9 - CULTURA  
 

• Apoiar a manifestações e festas populares estimulando parcerias para captar 
recursos que serão revertidos no engrandecimento destas atividades.  

• Transformar o acervo  Histórico e Cultural  em acervo digital e difundir 
gratuitamente para escolas e todos os interessados.   

• Valorizar e capacitar os artistas e as produções locais.  
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• Desenvolver um aplicativo para celular para divulgar as atividades culturais da 
cidade e para colher sugestões do público sobre quais são os eventos de sua 
preferência.  
 
 

 
  10 – HABITAÇÃO  

• Revisão do Plano Municipal de Habitaçao. 
• Ampliar as parcerias com o Programa Minha Casa Minha Vida e Casa 

Paulista  para financiar novos empreendimentos habitacionais no 
município.  

• Criar programas que facilitem a aquisição da casa própria, lotes urbanizados 
e de materiais de construção. 

• Implantar modernos sistemas de economia e reuso de água e energia solar 
nos conjuntos habitacionais.  

 
 

11 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 
 

• Estimular a agricultura comercial com a elaboração de um plano de 
desenvolvimento tecnológico para agroindústria regional  

• Modernizar os atuais equipamentos de abastecimento (feiras, varejões diurnos e 
noturnos, produtor na praça e nos terminais), visando a preservar empregos.  

• Ampliar e fortalecer a equipe técnica que presta assistência técnica e apoio 
aos produtores rurais do município.  

 
 
 
Indaiatuba, 13 de setembro de 2020. 
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