EDUCAÇÃO
• Zerar o déficit de vagas na educação infantil, além de introduzir um novo modelo
pedagógico - a Pedagogia dos Sentidos - para estimular o desenvolvimento das crianças
entre zero e seis anos de idade;
• Aprimorar continuamente a qualidade do ensino fundamental;
• Fortalecer os conselhos escolares, garantindo a participação efetiva da comunidade e de
pais, professores, funcionários e alunos na gestão escolar;
• Ampliar o processo de valorização dos educadores por meio de cursos de capacitação;
• Engajar o município no processo de democratização do ensino superior, com a criação do
Procampis;
• Construir 10 salas multifuncionais com acessibilidade ;
• Estabelecer uma sede própria do Centro de Formação e Tecnologia e Pesquisa Educacional
(CEFOTEPE);
• Levar os cursos profissionalizantes do Ceprocamp para o Satélite Íris 1 e para a região
Noroeste , entre outras;
• Firmar convênios com as universidades públicas e privadas, tanto para capacitação
(formação) continuada e pós-graduação, quanto para utilização das bibliotecas pelos
funcionários da Secretaria Municipal da Educação (SME);
• Atualizar o parque de microcomputadores dos Laboratórios de Informática Educativa (
LIEDs) das unidades de ensino fundamental;
• Otimizar o sistema de cadastro, matrícula e freqüência com a utilização de modernos
instrumentos tecnológicos e de informática;
• Ampliar o monitoramento eletrônico para as unidades de educação infantil;
• Estender o fornecimento de uniformes para as crianças de três a cinco anos da pré -escola.
• Ampliar a Avaliação Institucional para a educação infantil;
• Consolidar o Portal de Suporte Pedagógico nos laboratórios de informática das 43 unidades
de ensino fundamental;
• Implantar o currículo da educação infantil;
• Capacitar os servidores da SME, visando melhorar o atendimento à comunidade que se
utiliza dos serviços nas escolas;
• Ampliar o atendimento da Educação Especial de 3 para 11 escolas-pólobilíngüe - libras;
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• Implantar o currículo de matemática e consolidar a implantação curricular da história da
África e da cultura afro-brasileira;
• Ampliar e intensificar os estudos e pesquisas transdisciplinares sobre as questões relativas a
gênero, geração e meio ambiente;
• Criar a Escola Estudantil de Música, no prédio antigo do CEFORMA, para 30 alunos;
• Criar bibliotecas nos cinco parques ecológicos já implantados ou em processo de implan
tação na cidade (Parque das Águas, Botânico, Anhumas, da Mata e Linear do Capivari)
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SAÚDE
• Criação do Instituto de Saúde da Mulher entre os objetivos do Instituto, estão: reforçar ainda
mais a prevenção contra o câncer do colo do útero e o câncer de mama, combater e prevenir
os efeitos da menopausa, o sedentarismo, a obesidade e o consumo de álcool e fumo. Além
disso, a unidade terá uma unidade móvel totalmente equipada que vai percorrer as diversas
regiões, realizando mamografias e ensinando a mulher a fazer o auto-exame para detectar
precocemente o câncer de mama.
• Criar o Linhão da Saúde para facilitar o transporte a serviços de urgência, emergência e
hospitais públicos.
• Desenvolver campanhas e ações de promoção e prevenção quanto ao álcool, fumo, droga,
obesidade e sedentarismo, violência e acidentes de trânsito.
• Intensificar às ações contra a dengue, a febre maculosa, etc.

Atenção Básica
• Fortalecer a atenção básica, organizando os Centros de Saúde com equidade, considerando a
vulnerabilidade social da população assistida;
• Implantar um "call center" visando o agendamento de consultas por telefone;
• Reformar e atualizar Centros de Saúde;
• Qualificar o atendimento ao usuário por meio do Projeto de Humanização do Ministério da
Saúde, com avaliação do risco à saúde de cada usuário;
• Implantar a contratualização das Unidades Básicas, com metas físicas e qualitativas, junto
aos Distritos de Saúde;
• Garantir assistência farmacêutica aos usuários;
• Aumentar as equipes de médicos de família, buscando priorizar a atenção básica rural e os
bairros com população idosa;
• Capacitar permanentemente toda equipe de médicos, de enfermagem, de auxiliares e demais
setores administrativos e de atendimento ao público;
• Dar ênfase, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, ao Pacto pela Vida e pela Saúde
em saúde da criança e do adolescente, saúde da mulher e saúde do idoso.

Atenção Especializada
• Modernizar o Hospital Ouro Verde;
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• Aumentar o atendimento aos usuários nas diversas especialidades, construindo um Centro de
Especialidades ( ao lado do Hospital Mário Gatti);
• Promover o atendimento integral por linha de cuidado em cada especialidade, garantindo
desde a consulta especializada a métodos diagnósticos e terapêuticos necessários;
• Regular as consultas especializadas com marcação on-line, bem como autorizar os procedi
mentos de Alta Complexidade pelo sistema on-line (SIGA);
• Implementar as redes de Alta Complexidade nas áreas cardiovascular, oncológica, terapia
renal substitutiva e auditiva ;
• Implantar o Projeto Piloto do Ministério da Saúde para a linha de cuidados na prevenção e
tratamento do câncer de próstata;
• Implantar, visando dar consecução ao projeto de matriciamento das Unidades Básicas, o
Projeto Tele Medicina, iniciando pela especialidade da cardiologia.

Urgência, Emergência e Assistência Hospitalar
•

Estruturar o sistema de Urgência e Emergência de Campinas e região, implantando o
Pronto-Socorro da Região Sul/Leste e o Pronto-Socorro da Região Metropolitana de
Campinas (RMC);

• Planejar a ampliação futura de leitos hospitalares para a região do Campo Grande;
• Implementar o Complexo Regulatório de Leitos de Retaguarda;
• Ampliar as equipes necessárias para o Serviço de Atendimento Domiciliar.

Gestão
• Implantar o SIGA-SAÚDE como ferramenta de informatização das ações de saúde, visando
o prontuário eletrônico das unidades;
• Implementar o Complexo Regulatório do Sistema de Saúde de Campinas, que englobará o
Sistema de Urgência e Emergência, Especialidades e Assistência Hospitalar;
• Desenvolver espaços permanentes de qualificação dos profissionais da saúde, com vista à
humanização do atendimento;
• Implantar os Distritos Sanitários;
• Garantir condições para as ações de avaliação e controle, fortalecendo as comissões gestoras
com controle social.
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INCLUSÃO SOCIAL

• Implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com efetiva aplicação da
proteção social básica e especial;
• Criação de mais Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ;
• Ampliação de programas como o Banco da Mulher;
• Implementar a rede de aplicação de medidas sócio-educativas para quem praticou ato
infracional (Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida) e implantar um
novo CREAS para mulheres e idosos;
• Implantar os Centros Públicos Intersetoriais para atendimento à família envolvendo
assistência social, esporte, cultura e educação, na lógica dos Territórios da Paz;
• Implementar, em parceria com a Secretaria da Saúde, o abrigo Casa de Cuidados para idosos
em situação de rua ou sem família;
• Implantar o auxílio natalidade, conforme prevê o novo regulamento federal;
• Implantar o Programa Jovem.Com, criando 15 novos telecentros por ano, cada um deles
com acesso de ao menos 1O mil usuários/mês;
• Implantar software de gestão do banco de dados do Cadastro Único Social, visando a
construção de indicadores de impacto e de resultado on-line;
• Ampliar o número de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família;
• Ampliar a participação das famílias nos programas de hortas comunitárias e Selo de
Qualidade Alimentar;
• Intensificar e ampliar os programas para cooperativas de trabalhadores e o Banco Popular
da Mulher.
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CULTURA
• Voltar a investir em grandes festas e eventos, como Carnaval, a Festa Junina e o N a t a l ;
• Ampliar a programação de eventos, como a Noite da Seresta;
• Apoiar e incentivar ações que procurem valorizar os grupos e artistas locais, por meio de
exposições, oficinas, divulgação e qualificação, entre outras;
• Reformar o Centro de Convivência Cultural e todos equipamentos culturais da cidade;
• Construir um novo Teatro Municipal;
• Construir dois Centros de Múltiplo Uso;
• Construir novas Bibliotecas Municipais nos parques ecológicos que estão sendo implantados
na cidade;
• Restaurar a Estação Cultura;
• Restaurar o Palácio da Mogiana, o Museu da Cidade;
• Reformar o Planetário - Observatório Municipal
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CIDADANIA
• Criar o Conselho Municipal da Juventude;
• Capacitar os profissionais na área da saúde para atendimento da juventude;
• Realizar o Festival de Cultura Juvenil;
• Retomar o projeto Estação Juventude;
• Investir na qualificação do jovem, visando prepará-lo também para o mercado de trabalho e
para o primeiro emprego;
• Articular diversas ações nas áreas da cultura e do esporte e lazer;
• Criar a rede de Centros de Referência da Juventude nas diversas regiões da cidade.
• Coordenadoria Especial de Promoção e da Igualdade Racial (CEPIR), tem a proposta de
organizar, articular e elaborar as políticas públicas municipais destinadas à promoção da
igualdade racial, com ênfase na população afro-descendente do município - mais de 280 mil
pessoas, segundo o censo de 2000.
• Discutir a implantação do ensino de cidadania e consciência negra nas escolas e centros
comunitários;
• Ampliar a instalação de novos pontos de cultura nas comunidades, centros de con vivência e
nas escolas;
• Promover parcerias para capacitação junto às delegacias especiais que recebem de núncias
de crimes discriminatórios e de racismo, bem como efetivar o SOS Racismo;
• Criar Centros de Referência de História, Religião e Cultura Negra.
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ESPORTE E LAZER
• Elaborar e implementar o Plano Municipal de Esporte, através de um processo de discussão
com os atores sociais e políticos liga dos ao tema;
• Construir uma Arena Multiuso, através de parcerias com instituições públicas e privadas;
• Construir Ginásios Poliesportivos;
• Implantar o programa de gestão compartilhada para campos de futebol;
• Implantar o programa de atividades esportivas recreativas e de lazer nos seguintes espaços
municipais: Parque Taquaral, Parque Valença, Parque Linear do Capivari, Parque da Mata, ,
Parque das Águas e Parque Botânico;
• Implantar núcleos regionais de aperfeiçoamento esportivo nos ginásios de esportes;
• Implantar o Programa Integrado de Prevenção à Obesidade;
• Incentivar e valorizar os Clubes e Associações Municipais em todas as categorias esportivas;
• Implantar as Olimpíadas Municipais - campeonatos abertos e gratuitos em diferentes
modalidades esportivas;
• Ampliar o atendimento em atividades físicas e esportivas para pessoas com deficiência física
e/ou mental.

8

GESTÃO PÚBLICA
• Ampliar o Projeto de Atendimento ao Cidadão no saguão do Paço Municipal e estruturas
semelhantes em outras regiões da cidade;
• Implantar a lnfovia Municipal para agilizar o tráfego de informações no âmbito da Prefeitura
e na prestação de serviços ao cidadão;
• Criar o Portal da Cidadania como um canal de prestação de informações referentes a
oportunidades de trabalho, entre outras;
• Ampliar o Programa Atendimento Móvel;
• Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de licitação, como o Pregão Eletrônico, visando
garantir mais agilidade, transparência e economia às compras municipais;
• Utilizar o Georeferenciamento, estruturado neste ano, como ferramenta de gerenciamento,
monitoramento e planejamento de projetos e ações;
• Ampliar o processo de reorganização e modernização da estrutura administrativa, com o
objetivo de reduzir custos e aperfeiçoar os serviços prestados à população;
• Cumprir e revisar as etapas complementares do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos,
como a Avaliação de Desempenho, que propiciará a evolução salarial do servidor compro
metido com a boa prestação de serviços;
• Ampliar o Programa de Capacitação do Servidor, visando atingir a meta de 8 mil
capacitados/ano;
• Ampliar o processo de informatização da administração municipal, visando melhorar as
condições de trabalho e o atendi mento à população;
• Realizar concursos públicos para as áreas com maior carência da Prefeitura, visando atender
às demandas por novos serviços;
• Priorizar o acesso do servidor público a bolsa de estudos no ensino superior (Procampis).
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PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
• Induzir a criação do Pólo Anhanguera que visa dotar a cidade de um Centro de Convenções
e de Exposições e de uma Arena Esportiva de Uso Múltiplo, equipamentos capazes de
aumentar a competitividade de Campinas no cenário esportivo nacional e internacional;
• Consolidar o Pólo de Desenvolvimento Tecnológico -CIATEC, incrementando a vocação de
Campinas como cidade do conhecimento e da alta tecnologia;
• Requalificar e revitalizar o espaço urbano da região central e criar o Projeto Pátio Campinas,
com a consolidação dos usos comercial, habitacional e de serviços integrados ao Trem de
Alta Velocidade (TAV);
• Induzir a ocupação do entorno do Aeroporto de Viracopos, caracterizando o potencial
construtivo para equação de viabilidade do TAV;
• Ocupar e revitalizar urbanística e paisagisticamente os vazios urbanos;
• Induzir a ocupação dos eixos rodoviários com empreendimentos voltados para as áreas
de logística, comércio, serviços e habitação;
• Elaborar uma nova legislação de parcelamento de uso e ocupação do solo e revisar as leis
urbanísticas e de edificações;
•

Implantar eixos verdes por meio de projetos em parceria com os governos municipal,
estadual, federal e a iniciativa privada;

• Implantar o Programa Municipal de Negócios Sustentáveis, estimulando os empreendedores
a implementar planos de negócios voltados para setores como agricultura sustentável e
produtos orgânicos, produtos florestais certificados, eco-turismo, energias renováveis, produção limpa, eficiência energética, eco construção e reciclagem;
• Implantar o sistema integrado de gestão ambiental para priorizar a integração de ações na
área ambiental, fazendo uso de um banco de dados geo-referenciado;
• Municipalizar o licenciamento ambiental, agilizando os procedimentos de análise e a
aprovação de projetos que respeitem o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável;
• Reformar a estação ambiental de Joaquim Egídio, transformando-a em um pólo irradiador de
educação ambiental da APA;
• Criar a rede de monitoramento ambiental, com o fortalecimento e a integração dos Coletivos
Locais de Ação Sócio-educativa criados pelo Programa Coeduca (MMA/ FNMA);
• Garantir o tratamento de 100% do esgoto gerado pela cidade;
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• Implantar a 2ª etapa do Parque Linear do Rio Capivari e da 2ª etapa dos Clubes Municipais;
• Ampliar a coleta seletiva do lixo e dos resíduos da construção civil, buscando alternativas
para o seu reaproveitamento
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Turismo
• Viabilizar a infra-estrutura, a capacitação e os serviços para incrementar e desenvolver o
turismo de negócios e a captação de eventos;
• Desenvolver ações para fomentar o turismo rural e ambiental, aproveitando as características
das áreas rurais e de preservação ambiental, gerando emprego e renda para agricultores e
empresas ligadas ao setor;
• Estender o percurso da Maria Fumaça da Estação Anhumas para a Praça Arautos da Paz,
aumentando assim sua utilização para atividades educacionais, de lazer e turismo;
• Criar mecanismos para arrecadar recursos da iniciativa privada e dos órgãos públicos para o
Fundo de Apoio ao Turismo;
• Promover intercâmbios e convênios com instituições culturais, de turismo e de lazer;
• Construir o Pólo Anhanguera com a viabilização de um centro de convenções, centro de
exposições e arena multiuso (esportivo, cultural, artístico e religioso), o Pátio Campinas e
revitalizar a região central, com o restauro do patrimônio histórico;
• Ampliar e qualificar a Feira do Centro de Convivência procurando contribuir para a
qualificação dos pernmissionários, bem como o desenvolvimento de ações que aumentem a
mobilidade e a circulação para todos;

Comércio, indústria e serviços
• Criar um Condomínio Industrial para as micro e pequenas empresas na região do Campo
Grande;
• Ampliar os cursos profissionalizantes do Ceprocamp e criar cursos específicos para
capacitar microempresários;
• Criar um fórum de tecnologia aplicada a todas as áreas da reciclagem, para estimular a
prática em toda a cadeia produtiva ( comércio, indústria e serviços);
• Incentivar e apoiar datas comemorativas, visando atrair turistas e incentivar o comércio
local;
• Criar novos incentivos fiscais para setores da economia geradores de mão-de-obra intensiva,
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principalmente para as micro e pequenas empresas;
• Incrementar o programa "Porta Aberta Empresarial, visando desburocratizar e agilizar ainda
mais procedimentos como a abertura de uma micro-empresa.

Agronegócios
• Desenvolver as regiões agrícolas do município, com o objetivo de aumentar a produtividade
e a receita dos pequenos e médios agricultores;
• Ampliar o Programa de Perenização das Estradas Rurais, conservando-as para facilitar o
deslocamento dos moradores e usuários.
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TRABALHO E RENDA

• Criar a Fundação ou Instituto de Desenvolvimento e Apoio ao Trabalhador para executar as
ações do Sistema Público de Em prego, Trabalho e Renda;
• Construir cinco barracões, um em cada região da cidade, para a centralização e
comercialização de material reciclável;
• Implantar cooperativas de reciclagem de pneus e elaboração de mourões (projeto incluso no
PAC Viracopos);
• Implantar cooperativas de panificação e preparação de alimentos (projeto incluso no PAC
Anhumas);
• Implantar o observatório do mercado de trabalho para elaboração de boletins trimestrais de
análise;
• Implantar o sistema de certificação e reconhecimento de saberes profissionais e ofícios
(marceneiros, pedreiros, eletricistas, etc.), através de uma parceria com a Pró-reitoria da
extensão da UNICAMP;
• Credenciar entidades executoras de cursos de qualificação sócio,profissional com re, cursos
do FAT, visando estabelecer critérios e padrões de qualidade mínimos para a execução dos
cursos;
• Criar franquias populares com o objetivo de desenvolver kits de empreendimentos popu,
lares, que serão vendidos aos tomadores do microcrédito, como forma de ampliar as chances
de sobrevivência do negócio;
• Criar o Shopping Popular, junto ao Pátio Campinas, viabilizando um local adequado para o
comércio popular.
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TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
• Agilizar estudo com o governo do Estado de São Paulo para ampliação do Bilhete Único
para a Região Metropolitana de Campinas, como forma de garantir um instrumento de
inclusão social e o direito de ir e vir de todos os moradores da RMC;
• Construir novos corredores de ônibus;
• Construir novas Estações de Transferência;
• Ampliar e melhorar os pontos de ônibus;
• Requalificar os terminais urbanos, promovendo a instalação de cobertura, equipamentos de
acessibilidade e plataformas elevadas, reforma dos sanitários, monitoramento pela
Cimcamp, sinalização e pintura;
• Renovar e ampliar a frota de ônibus e microônibus, visando manter a idade média em cerca
de quatro anos e ampliar a oferta dos serviços, especialmente em horários de pico,
investindo em novos modelos, maiores, mais confortáveis e menos poluentes;
• Criar sistema de informação para os usuários do transporte público, como Painéis de
Mensagem Variável (PMV), mapas, painéis, celulares, totens, entre outros, com in
formações geradas via GPS e Cimcamp;
• Realizar estudo para retorno dos cobradores de ônibus;
• Intensificar os cursos e atividades de qualificação para os operadores do InterCamp motoristas, cobradores e fiscais de empresas e cooperativas, visando proporcionar maior
qualidade, segurança e informação em todos os deslocamentos;
• Retomar as negociações para implantação do Trem de Alta Velocidade (TAV), que ligará
Campinas, São Paulo e o Rio de Janeiro, através dos estudos técnicos realizados pelo
BNDES e por empresas, e ser um indutor do projeto com os governos federal e estadual;
• Estudar o serviço de táxi e viabilidade da implantação do Uber, realizando atividades e
cursos diversos, incluindo temas como direção defensiva, primeiros socorros, cidadania,
mobilidade urbana, história de Campinas e seus principais pontos turísticos;
• Apoiar e incrementar o Serviço Escolar, por meio de cursos de qualificação para os
profissionais, de medidas para ampliar a segurança, o conforto e acessibilidade nos veículos
da frota e do combate aos veículos clandestinos e irregulares;
• Atuar decididamente na ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos;
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• Ampliar e qualificar a utilização do Terminal Intermodal de Cargas, visando sua
transformação em um dos melhores e maiores terminais do Estado e do país;
• Atualizar permanentemente as regras para carga e descarga;

• Realizar estudo sobre o serviço de motofrete e promover ações para aumentar a segurança
dos cerca de cinco mil profissionais que atuam nessa área;
• Ampliar e modernizar a sinalização horizontal, vertical e semafórica, visando integrar, em
tempo real, cerca de 90% dos conjuntos semafóricos à Cimcamp, o que possibilitará a
tomada de decisões de forma ainda mais ágil;
• Criar vias de ligação de grande importância entre bairros;
• Retomar tratativas com os órgãos competentes para criar mais vias de interligação entre a
cidade e as rodovias Bandeirantes, Anhanguera, Santos Dumont e Adhemar de Barros;
• Implantar um Plano Cicloviário - ciclovias, ciclofaixas e estacionamentos específicos - ao
longo de 100 km;
• Implantar seis garagens subterrâneas no quadrilátero central;
• Melhorar as calçadas da cidade, requalificando, em primeiro lugar, a região central e os
"centros" dos bairros;
• Construir transposições sobre o leito ferroviário nos locais necessários.
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HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
• Combater o déficit habitacional de famílias com renda de até três salários mínimos,
especialmente aquelas que vivem em áreas de risco.Essas famílias têm condições de compro
meter até 15% de sua renda com o pagamento da prestação da casa própria. Mas, para isso, é
necessário haver subsídio dos governos federal, estadual e municipal, além de uma política
de convencimento que induza empresários, proprietários de terras e a sociedade organizada
a investir maciçamente, de forma a atender esta demanda;
• Estabelecer parcerias com os governos federal, estadual e com as entidades populares para
ampliar o Programa Crédito Solidário, visando atender às famílias com renda bruta de até
R$ 1.250,00, organizadas em associações ou cooperativas;
• Estabelecer parcerias com o Governo Federal, através do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social (FNHIS), para investimentos em áreas de risco;
• Ampliar parceria com o governo do Estado, através da CDHU, para o Programa Carta de
Crédito, entre outros, visando ajustar a prestação à capacidade de pagamento da família;
• Estabelecer parcerias com proprietários de terras do município que queiram loteá-las e
oferecê-las à população de baixa renda;
• Retomar o auxílio moradia para atendimento emergencial às famílias de área de risco
iminente, que venham a ser desabrigadas por chuvas e desmoronamentos;
• Criar um novo arranjo institucional para canalizar todos os recursos da área de habitação
para o Fundap, que teria a competência legal para conceder empréstimos e subsídios
destinados à aquisição de áreas ou lotes. O Fundo poderá ser um instrumento bastante eficaz
no enfrentamento do problema habitacional do município e terá como principais fontes de
recursos as contrapartidas de empreendimentos para a classe média e alta, recursos
provenientes da aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade (potencial construtivo),
receitas orçamentárias e recursos_ retornáveis dos financiamentos.
• Regularização fundiária de ocupações em áreas públicas e particulares
• Melhorar e ampliar o Programa Casa Legal, que fornece assessoria técnica para ampliação,
reforma e adequação para a regularização de moradias já existentes em lotes urbanizados;
• Concluir a regularização e urbanização de núcleos de favelas, entre os quais, alguns com
necessidade de remoção de parte dos seus ocupantes. Para tanto, serão buscadas novas
fontes de recursos, incluindo o Banco Mundial;
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• Regularizar os loteamentos clandestinos promovidos por particulares;
• Desenvolver iniciativas para a regularização e urbanização de áreas que exigem um período
superior a quatro anos;

• Dar continuidade às ações para regularização e urbanização de áreas que exigem um período
superior a quatro anos, pois necessitam de diagnósticos físico, social e jurídico.
• Realizar estudo para viabilização Programa de aquisição de moradia para os servidores
públicos;
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FINANÇAS

• Reduzir o valor venal e o IPTU dos imóveis residenciais e comerciais situados em áreas
degradadas;
• Criar estímulos fiscais (como redução/isenção de ISSQN da construção e do IPTU), por
prazo determinado, para atender dois casos específicos: a) imóveis residenciais e comerciais
que utilizarem projetos e equipamentos econômica e ecologicamente sustentáveis; b)
projetos de restauração de imóveis em regiões de interesse do patrimônio cultural ou em
áreas degradadas da cidade onde a Prefeitura desenvolva ações de revitalização;
• Isenção do ITBI no registro em cartório, e do ISSQN da construção individual de unidade
habitacional de até 80m2 de área.
• Realizar estudo para revisão das tarifas de água e esgoto, visando a redução dos valores
atuais.
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