PROPOSTAS DE TIETÊ
Propostas recebidas via site
Até dia 25/07/2021

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Tainara dos Santos Silva

Campo - E-mail: santoss18tainara@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Mobilidade

Campo - Escreva sua mensagem aqui: No início do ano de 2021, a cidade diminuiu
a distribuição de transportes público com a intenção de diminuir as chances de
proliferação do vírus e consequentemente o aumento dos casos de Covid-19.
Entretanto a realidade está se tornando outra e este plano não está atendendo com
eficácia a maioria da população. Como cidadã natural de Tietê, eu gostaria de sugerir
o aumento no número de transportes públicos com a intenção de diminuir a
aglomeração que vem ocorrendo dentro destes durante a semana, principalmente
nos horários matutinos onde ocorre o pico de trabalhadores nos pontos de
transportes públicos. O aumento destes transportes favorecerá na luta contra o
aumento de casos e na facilidade cotidiana de muitos cidadãos, principalmente os de
renda baixa, afinal o preço da tarifa de ônibus é inigualavelmente melhor
economicamente em comparação aos outros transportes públicos (aplicativos de
transportes públicos/particulares e serviços de táxis). O governo de São Paulo vem
alertando nas redes sociais a importância das voltas às aulas e esclarecendo que
não têm a intenção de obrigar todas as instituições educacionais voltarem com o
ensino presencial devido a situação particular de cada município. Entretanto,
alertaram que se for possível e a instituição oferecer apoio aos estudantes é
necessário voltar com o sistema natural. Se for a realidade do município de Tietê e
tivermos condições de manter essa realidade, o aumento no número de transportes
se torna mais necessário para evitar a aglomeração de diversos estudantes
(provavelmente não vacinados) dentro dos ônibus escolares, tanto no período
matutino quanto no período vespertino.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: CLÁUDIA PASQUOTO LOPES

Campo - E-mail: claubadu@hotmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Área de lazer na zona urbana para os
munícipes terem onde passear em meio ao verde, aos finais de semana e feriados.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Denival de Lima

Campo - E-mail: limadenival@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Mobilidade

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Apesar do município, em sua área urbana,
acredito ser necessário expandir as ciclovias, com instalação de bicicletários
(estacionamento de bicicletas) em determinados pontos, como os terminais
rodoviários.

NOVO CONTATO RECEBIDO

Campo - Nome: Lucas Gabriel Bom de Pádua

Campo - E-mail: lucasgbom@hotmail.com

Campo - Selecione uma opção: Mobilidade

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Bom dia! Minha sugestão é a
implantação de suporte para bicicletas em pontos estratégicos da cidade,
principalmente no centro. Muitas pessoas utilizam a bicicleta como meio de
transporte em Tietê, e quando vão ao centro não tem um local seguro para
deixa-las. Com o suporte, a pessoa pode prender a bicicleta com corrente e
cadeado enquanto cumpre seus afazeres no centro. Alguns pontos legais que
eu sugiro: Secretaria de turismo e cultura, Câmara municipal, prefeitura, beira
rio, santa casa, rodoviária, escola Plínio e parque Cornélio Pires. Além de ser
uma estrutura barata, ela colabora para diminuir o transito de veículos maiores,
estimula o uso de bicicleta e estando localizada nesses pontos de grande
movimento e acorrentadas, dificulta os furtos.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Verônica

Campo - E-mail: veronica.benedini@outlook.com

Campo - Selecione uma opção: Meio Ambiente

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Garantir o tratamento de esgoto em todos
os bairros. Por ser APA, investir em áreas que são de recuperação florestal.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Tietê

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Verônica

Campo - E-mail: veronica.benedini@outlook.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Melhorar sistema viário, e acessibilidade
nas calçadas. Investir numa possível expansão próxima ao DER, tendo em vista a
grande qtde de loteamentos a ser implantados ali, cujo acesso é precário e não há
marginal pela rodovia marechal rondon. Possibilidade de criar um prédio público onde
comporte todas as secretarias, o que colabora para economia nos aluguéis e melhor
atendimento da população, visto que o cidadão pode verificar diversos assuntos em
um mesmo lugar.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Tietê

NOVO CONTATO RECEBIDO

Campo - Nome: Verônica

Campo - E-mail: veronica.benedini@outlook.com

Campo - Selecione uma opção: Mobilidade

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Quanto a mobilidade, deverá ser prevista
mais pontes, pois apenas 2 não comportam todo o tráfego de Tietê. Poderia haver
mais ligações entre bairros. Ruas estreitas deveriam ser não única ou proibido o
estacionamento.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Tietê

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Verônica

Campo - E-mail: veronica.benedini@outlook.com

Campo - Selecione uma opção: Habitação

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Destinar os loteamentos de interesse social
para as famílias que comprovem não ter imóvel registrado em seus nomes.
Garantindo assim que os lotes irão para as famílias que realmente necessitam. Hoje
em dia fazem propagandas com loteamento de interesse social como “Excelente para
investir”. Outro ponto, é garantir loteamentos de interesse social em lugares próximos
a uma infraestrutura existente, garantindo acesso fácil, tendo em vista que fazem
loteamentos onde não existe sistema viário próximo, nem linha de transporte público.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Tietê

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Mateus Demarchi Germano

Campo - E-mail: demarchigermano@outlook.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Olá, boa tarde, venho através desde deixar
aqui a mi8nha sugestão, como membro desta cidade maravilhosa. Um problema que
identificados todos os dias em nosso cotidiano é a precariedade e falta de
responsabilidade civil do Sr. Prefeito e anteriores, e responsáveis pela manutenção
das ruas da cidade para com os cidadãos; estão em estado deplorável, com buracos
a cada canto nas ruas e avenidas, causando acidentes e gerando prejuízo financeiro
para as pessoas, com desgastes nos veículos resultantes dessas desumanas
condições civis básicas no século XXI. Outra pauta que gostaria de relacionar com
minha propostas, é o problema evidente que está se tornando uma epidemia na
cidade, quando a SAMAE cava um buraco, a equipe de "engenharia de tráfego"
responsável por refazer o asfalto faz com muito relaxo, isso é uma falta de respeito
muito grande, e eu sinceramente venho através deste canal, para propo r uma
mudança nesse sentido, para o bem de todos, cumprindo, assim, o artigo 193 da
nossa Carta Magna.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Tietê

Recebidas dia 06/08/2021

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Pedro Foltran Nicolosi

Campo - E-mail: pedronicolosi@hotmail.com

Campo - Selecione uma opção: Meio Ambiente

Campo - Escreva sua mensagem aqui: 1- Regularização de todos os loteamentos
que existem em Tietê, em relação a soterramento de nascentes, destruição de mata
ciliar e/ou nativa 2- Todos os loteamentos novos devem estar 100% regularizados e
não ter soterramento de nascentes, destruição de mata virgem, ciliar e outros tipos 3Todos os loteamentos devem possuir sistema de água e esgoto encanado. 4Reativação e construção de novas centrais de tratamento de esgoto. 5- Punição para
os atuais e passados gestores que aprovarem ou não tomarem ações para tais
correções.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Pedro Foltran Nicolosi

Campo - E-mail: pedronicolosi@hotmail.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: 1- Passar toda a fiação de postes e
distribuição de energia para o subsolo, deixando a cidade mais bonita esteticamente.
Fazer isso dando uma contraproposta à concessionária para prolongar o contrato de
distribuição e ela arca com os custos da modifição. 2- Fazer os novos loteamentos
com fiação subterrânea. 3- Nas áreas residenciais novas, considerar recuo de 2m
para plantação de árvores, depois mais 1,5m para calçadas e depois iniciar o terreno
para construção (como é feito em Vancouver/CA) 4- Considerar áreas verdes/praças
em locais onde não seja possível existir um lote padronizado nos novos loteamentos
5- Definir um largura e comprimento mínimo para novos loteamentos que seja
considerável uma boa habitação. Nada de terro de 5 x 7

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Pedro Foltran Nicolosi

Campo - E-mail: pedronicolosi@hotmail.com

Campo - Selecione uma opção: Mobilidade

Campo - Escreva sua mensagem aqui: 1- Exigência de todos os ônibus possuírem
entrada e saída para cadeirantes 2- Exigência de todos os ônibus possuírem arcondicionado. 3- Implantar bilhete único

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

Recebido dia 09/08/2021
NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Carlos Andre Salvadeo Junior

Campo - E-mail: carlosandrejr@yahoo.com.br

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Sugiro que o lago da serra seja aterrado
com água/esgoto sendo canalizada e feito um parque sobre ele com pista de
caminhada, quiosque, árvores, pista de skate, quadras poliesportivas, etc. Ele seria
totalmente fechado com grades em volta e aberto em horários específicos. Nossa
cidade não tem parques públicos na zona urbana.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Tietê

13/08/2021

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Verônica

Campo - E-mail: veronica.benedini@outlook.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Lei de uso e ocupação do solo. Como a
nossa lei é de 1986, houveram inúmeras alterações em relação aos recuos, para
bairros considerados “populares”, sendo assim existe zona que está inserido bairros
com particularidades e outros próximos ou até vizinhos que não apresentam a
mesma característica. Ocorrendo construções irregulares e desacordo com a zona.
Sugestão: organizar as zonas com bairros de mesma característica, assim facilita
tanto a aprovação destes imóveis irregulares quanto melhor ordenamento urbano.
Outro ponto é inserir na lei de parcelamento de solo, condomínio e loteamento
fechado, para se adequar a lei federal de 2017.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tiete

Dia 17/8/2021

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Arrovani Luiz Fonseca

Campo - E-mail: arrovani@hotmail.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Acho muito importante Tietê que é uma
cidade pequena com seus mais de 42000 habitantes se preocupar em organizar seu
plano diretor. Vivendo nessa cidade há muitos anos elenco aqui algumas sugestões
para a cidade para futuro crescimento. • A avenida Amélio Schincariol que termina no
bairro Jardim da Serra poderia ser prolongada até o centro no início da ponte da Rua
Santa Cruz ou se não fosse possível ao menos até o bairro seis irmãos. Isso
possibilitaria integrar Centro e Bairros de forma a criar um corredor para automóveis
e ônibus e mesmo uma larga calçada para servir de caminhada para as pessoas. •
Prolongamento da Avenida Fernando Costa Lobo (Popular Beira-Rio) até a SP-330. •
Criação de uma avenida saindo da Rua Miguel Elias Themer Lulia até a rotatória da
Rodovia Cornélio Pires em direção a Piracicaba. • Integração seria a dos bairros São
Pedro, Cornélio Pires, Bertola com o Povo Feliz por meio de uma avenida. • Outra
questão muito importante visando uma melhor eficácia do Plano Diretor seria
repensar as ruas de mão dupla da cidade. A rua Francisco de Toledo é insuportável
em certas horas do dia e também inviável ao longo do dia devido as sinalizações de
estacionamento em um dos lados. Isso faz ônibus e automóveis se engasgarem
numa via muito apertada para tamanho fluxo. Acho nesse sentido a Avenida Guiomar
Fleury de Camargo muito subutilizada embora seja fundamental. A Rua São Benedito
é outra via muito complicada quando ela se torna de mão dupla. • No que diz relativo
ao processo de verticalização da cidade vejo necessário espraiar esse processo nos
bairros. O centro tende a ser um lugar ruidoso porque se expande em termos de
atividade. Não veria graça em morar num lugar com barulho. • Os prédios antigos
dessa cidade precisam ser preservados e tombados para respeito a história da
cidade e do patrimônio visual da cidade. Sugerimos um IPTU nulo para essa
condição. Isso visa de repente a incentivar os donos a preservar, recuperar e colocar
em uso. • Com relação aos espaços culturais da cidade já passou do tempo de se
organizar um arquivo histórico e uma biblioteca pública descente, informatizada, com
atividade integradas as escolas estaduais e municipais. Tietê é terra de Marcelo
Tupinambá, Cornélio Pires, Camargo Guarnieri, Itamar Assumpção, e tantos outros,
mas não possuem um lugar apropriado para guardar suas memórias de vida. • Por
fim, urge colocar mais verde nessa cidade. Os tempos de mudança climática que se
avizinham pedem da humanidade maior consideração e respeito pelo verde. Para
cada bairro novo que for surgindo deve ser obrigatório no traçado do projeto uma
praça. A lógica do capitalismo urbano onde vender terrenos é mais interessante que
uma área verde dentro do bairro precisa ser fortemente regularizada. Praça é local de
distração, lazer, convívio quem nega que isso é ruim. Espero ter contribuído para a
minha cidade ao menos com essas palavras de positividade. Desejo ao prefeito e a
sua secretaria de obras sucesso nessa fundamental discussão sobre o planejamento
da cidade.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Tietê

NOVO CONTATO RECEBIDO

Campo - Nome: Joao Oliveira

Campo - E-mail: souza_oliveira18@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Boa Noite Prezados Como tudo na vida,
sempre temos pontos a melhorar, e sendo o Município um Estado menor, é muito
importante que as políticas estejam sempre voltadas para aquilo que podemos
chamar de tripé da sociedade, isto é, Saúde, Segurança e Educação, sem esquecer
é claro dos quesitos Sustentabilidade e Respeito ao Meio Ambiente, procurando
ainda sempre equilibrar a balança das desigualdades sociais. Com base nesses
princípios, quero aqui contribuir não apenas com um plano diretivo, mas sim com
indagações e sugestões, as quais acredito que podem fazê-los refletir sobre novos
projetos e formas de governo. Atualmente trabalho com projetos e tenho por
experiência a certeza de que bons planejamentos levam a excelentes resultados,
geram boa fama e garantem satisfação a todos os envolvidos, e aí? Vamos fazer
dessa gestão a melhor? SAÚDE Nossos postos de saúde contam com profissionais
capacitados e que oferecem aos munícipes atendimento humanizado? Os médicos
atendem da mesma forma as consultas no público e no privado? Existe uma
avaliação desses atendimentos? Eles possuem a estrutura necessária? Os prazos de
atendimento estão em níveis aceitáveis ou geram ainda mais sofrimento aos menos
favorecidos? Os medicamentos necessários à população chegam nos prazos certos?
Existe fiscalização da distribuição? SEGURANÇA Nossa guarda civil conta com um
efetivo necessário à cidade? Eles possuem os equipamentos e a estrutura necessária
para garantir a segurança dos patrimônios? Eles são proativos? Existem programas
de incentivo e acompanhamento de todas as tarefas realizadas? Por que a base da
guarda fica próxima a base da Polícia Militar? Não seria importante a criação de
outras bases em pontos estratégicos que possam garantir maior agilidade nos
atendimentos? Embora a Polícia Militar esteja na tutela estadual, as viaturas e
policiais que aqui atuam são capazes de cobrir a demanda da cidade? É possível
medir a eficácia das ocorrências? EDUCAÇÃO Nossa população recebe uma
educação de qualidade? Existe algum programa de acompanhamento das atividades
que ocorrem no interior de uma escola? Como tem sido o comportamento e
comprometimento de alunos e professores para com o futuro da cidade? Sendo a
educação o principal meio de evolução da espécie humana, será que não está na
hora de termos programas que garantam Tietê como cidade modelo nesse quesito?
Por que a Faculdade da cidade teve que encerrar as operações? A Prefeitura poderia
ter oferecido algum apoio? Como está a atuação da ETEC em Tietê? Será que é
mais uma instituição que em breve deixará a cidade ou podemos fazer algo para
mantê-la, caso precise? MEIO AMBIENTE E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE
LAZER Alguns pontos da cidade merecem total atenção, como por exemplo, o Lago
da Serra. O que é depositado naquele ambiente? Existem empresas que fazem
descarte irregular? Quem fiscaliza e o que a cidade vai fazer para recuperar esse que
poderia ser nosso cartão postal? Sendo a Cidade Jardim, como esta o cronograma

de manutenção e cuidados com as praças e parques da cidade? As empresas são
incentivadas na adoção de espaços públicos? Por que algumas obras e atividades só
ocorrem em vésperas de eleição? Não é vergonha utilizar-se desse tipo de
comportamento? URBANIZAÇÃO, MOBILIDADE E HABITAÇÃO Cadê o tão
almejado projeto de Casa Popular? Esse projeto leva em conta toda infraestrutura do
local que será implantado ou está sendo planejado para um ambiente que necessita
de novo posto de saúde, nova creche, etc... A Prefeitura fiscaliza a manutenção das
propriedades privadas? Por que existe tanto mato em lotes e locais públicos? Onde
estão as calçadas necessárias à mobilidade urbana? Por que falta tanta iluminação
nos bairros? Por que continuamos a fazer essas operações tapa buraco? Um
trabalho "porco" (e não tem relação com o trabalhador), mas sim com a atividade, a
qual não resolve nada! Por que não existe um trabalho completo para arrumar essas
ruas destruídas? INFRAESTRUTURA A Prefeitura conta com áreas, equipamentos,
carros e máquinas eficazes? Todos eles passam pelas devidas manutenções no
tempo certo? Por que a garagem da Prefeitura parece um ambiente tão abandonado?
Será que existe motivação para trabalhar naquele tipo de local? As rodoviárias são
locais de responsabilidade da Prefeitura? Se sim, por que chegaram a aquele
estado? As companhias de transporte teriam alguma responsabilidade para com
esses locais? Enfim, temos tantos outros pontos para melhorar que de fato é
impossível fazer tudo em 4 anos, aliás, deveria ser crime prometer tanto nas
campanhas e realizar quase nada no período de atuação, e isso numa visão geral,
sobre o que ocorre nas esferas federais, estaduais e municipais. Agradeço a
oportunidade de poder fazer esse relato e peço a Deus que ilumine e fortaleça toda
gestão e trabalho realizado na administração da cidade, afinal, bons exemplos de
administração estão por aí mundo a fora, basta querer e ter energia para fazer.
Abraços João

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Tietê, Exemplo de
Administração - TIETÊ/SP

18 de agosto de 21
NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: VERA LUCIA LOPES MARTINS

Campo - E-mail: veralucialopesmartins@yahoo.com.br

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Quero pedir que tenha um olhar especial
para igrejas evangélicas. Mandar as igrejas que não tem prédio próprio para o Distrito
industrial é inviável. Lutaremos para que isso não ocorra.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Tietê

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Paulo

Campo - E-mail: paulovbertolla@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Meio Ambiente

Campo - Escreva sua mensagem aqui: O plano deveria ter como uma das
diretrizes possibilitar a arborização urbana, como tendo calçadas mais largas,
canteiros mais largos no meio de avenidas, etc. Falar sobre a necessidade de um
plano de arborização municipal e seus benefícios

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Paulo

Campo - E-mail: paulovbertolla@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Habitação

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Uma boa ideia seria a implantação de IPTU
progressivo, para que lotes sem construção paguem um valor maior ao longo dos
anos, o que incentivaria mais residências próximas ao centro, diminuindo a
necessidade de morar cada vez mais longe, diminuindo o trânsito, diminuindo o valor
de aluguel, incentivando os jovens a permanecerem na cidade e até aumentando os
residentes no município.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Paulo

Campo - E-mail: paulovbertolla@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Mobilidade

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Seria fundamental a existência de ciclovia
ligando toda cidade ou pelo menos nas principais vias de acesso, pois já há diversos
ciclistas que precisam disputar espaço com os carros e incentivaria um melhor
trânsito, mais sustentável, mais saudável, etc.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Carlos Andre Salvadeo Junior

Campo - E-mail: carlosandrejr@yahoo.com.br
Campo - Selecione uma opção: Outros
Campo - Escreva sua mensagem aqui: Sugiro que o lago da serra seja aterrado com
água/esgoto sendo canalizada e feito um parque sobre ele com pista de caminhada, quiosque,
árvores, pista de skate, quadras poliesportivas, etc. Ele seria totalmente fechado com grades
em volta e aberto em horários específicos. Nossa cidade não tem parques públicos na zona
urbana.
Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Tietê

10/09/2021

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Pedro Foltran Nicolosi

Campo - E-mail: pedronicolosi@hotmail.com

Campo - Selecione uma opção: Meio Ambiente

Campo - Escreva sua mensagem aqui: 1- As calçadas onde não houver fiação de
energia acima, devem possuir árvores de pequeno-médio porte, suficientes para
fazer sombra em carros e pedestres, que não estraguem a calçada e que sejam
frutíferas 2- Deve ser proibido a utilização de plantas do tipo Sansão do Campo como
"muros" defronte as calçadas. Se assim o fizer, deve-se respeitar a distância do
plantio até a linha do terreno como metade do diâmetro da espécime.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Pedro Foltran Nicolosi

Campo - E-mail: pedronicolosi@hotmail.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: 1- Tietê deve adquirir um ou mais caminhão
varredor de rua, para ser usado diariamente na limpeza da cidade e proibir o uso de
mão de obra humana para tal trabalhado desumano, haja visto nossas condições
climáticas, principalmente no verão 2- Tietê deve adquirir um caminhão de pintura
automatizada de rua, para ser usado com frequência na pintura de sarjetas e faixas
das vias de rodagem da cidade e proibir o uso de mão de obra humana para tal
trabalhado desumano, haja visto nossas condições climáticas, principalmente no
verão

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

24/09/2021

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Vinícius da Cruz Silveira

Campo - E-mail: vih_silveira@hotmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Como artista, sinto a falta de um teatro na
cidade, capaz de acolher as mais diversas manifestações artísticas. Não possuímos
hoje um lugar fechado para que tais manifestações se deem, e pode ser de grande
valia para a população a criação de um.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

27/09/2021

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: SERGIO FILIPE TOZZI DE LACERDA GALLO

Campo - E-mail: sergiofgallo23@hotmail.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Conforme já protocolado numero:
7913522092021 na data de 22/09/2021 as 11:35:19 e conversado com o secretario
de Obras e Planejamento o senhor, Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz, me foi indicado
pelo mesmo efetuar o procedimento de protocolar o pedido na prefeitura A/c senhor
secretario de Segurança e Transito, Nilson Bertola e enviar por meio deste o PLANO
TIETE... solicito por gentileza um e-mail para envio das fotos e documentos anexos,
já protocolados na prefeitura de Tiete. Abaixo segue sem os anexos: Caro, Sr.
Prefeito, e autoridades correspondentes. Venho por meio desta solicitar-lhes
melhorias na Rua Francisco de Toledo, sendo a mesma uns dos “portões de entrada”
da cidade de Tietê, de grande destaque... Irei primeiramente, do mais possível em
questão de “tempo & gastos”, para as mais complexas... 1° - Serem implantadas
faixas brancas nas respectivas vagas e amarelas nos portões de garagens, onde não

são respeitados por boa parte da população; 2° - Cruzamento, que necessita o
quanto antes de uma atitude, para: -Redução de velocidade (colocando-se radar,
placas, lombada eletrônica); -Sobre a placa de “contorno”, que não é obedecida(um
exemplo a Fiat Strada branca) entrar naRua Prefeito Elias de Moura; -Já presenciei
também veículos, caminhões “costurarem” o lado da contramão desde a loja Appex
camisaria, para entrarem na Rua Prefeito Elias de Moura; -E para quem sobe a
situação é pior ainda, da Rua Prefeito Elias de Moura para a Francisco de Toledo...
Não é dada a devida passagem, os carros brigam entre si... ocasionando assim
tantos e diversos acidentes que presenciei... Em minha opinião, a colocação de
“Grandes Tartarugas” resolveria uma boa e grande parte dos problemas, mas
observando a seguinte informação: “Contran proíbe o uso de olhos de gato e
tartarugas em sentido transversal de todas as ruas e estradas do país”, ou seja,
travessando a via, como maneira de reduzir a velocidade. Mas referente ao caso de
coloca-las em cima da faixa amarela do meio da rua não existe proibição... A situação
de velocidade também é observada neste cruzamento: 3° Outra opção seria
aumentar a “bifurcação” deixando maior o canteiro.... Bom, de resto é somente, por
enquanto.... rsrs Grato, desde já de sua atenção Abraços e sucesso Atenciosamente
__________________________________ SERGIO FILIPE TOZZI DE LACERDA
GALLO TIETE-SP, 16 DE SETEMBRO DE 2021

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

29/09/2021
NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Cleber Reis

Campo - E-mail: cleberfdosreis@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Habitação

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Ter uma campanha de casas populares

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Cleber Reis

Campo - E-mail: cleberfdosreis@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Arrumar nossas áreas de lazer, como
nosso parque ecológico.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Tietê

29/09/2021

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Cleber Reis

Campo - E-mail: cleberfdosreis@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criar uma praça de recreação no bairro São
Pedro.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : TIETÊ

01/10/2021
NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Sandra Cristina Bassi

Campo - E-mail: sandracbassi@yahoo.com.br

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Utilizar espaços livres nos bairros para
implantação de áreas de recreação, playground para crianças (primeira infância)
proporcionado na convivência e iteração social sem haver a necessidade de
deslocamento para regiões centrais. No Bairro Terra Nova tem locais que poderiam
ser aproveitados com praças e parques para as crinças na região.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Tietê

10/10/2021

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Dulcineia Elizabete Foltran

Campo - E-mail: dulcineiafoltran@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Urgente adequar as estradas rurais em
termos de controle de erosão e saídas das águas de chuva. Além disso, precisa
manter a pavimentação adequada ao longo do ano. É preciso que engenheiro
capacitado oriente e acompanhe os trabalhos pois is motoristas das máquinas nem
sempre fazem o que deveria ser feito e da melhor forma, pro serviço durar mais
tempo.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Tietê

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Dulcineia Elizabete Foltran

Campo - E-mail: dulcineiafoltran@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Meio Ambiente

Campo - Escreva sua mensagem aqui: É preciso correr as propriedades agrícolas
e demarcar nascentes que estão sendo envenenadas com uma quantia imensa de
defensivos, principalmente herbicidas usados no cultivo de cana e soja. É preciso
fiscalizar a manutenção da vegetação próxima das nascentes, onde muitas vezes
correm enxurradas.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Tietê

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Dulcineia Elizabete Foltran

Campo - E-mail: dulcineiafoltran@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Habitação

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Toda nova edificação deveria ter
obrigatoruamente coleta de água da chuva para ser usada em épocas de estiagem
em ações domésticas que não exigem água tratada.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Tietê

NOVO CONTATO RECEBIDO

Campo - Nome: Dulcineia Elizabete Foltran

Campo - E-mail: dulcineiafoltran@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Habitação

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Deve ser obrigatória a limpeza do mato das
calçadas, com a possibilidade de uso de herbicida devidamente orientado pelo
Técnico da secretaria responsável pela área .

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Tietê

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Dulcineia Elizabete Foltran

Campo - E-mail: dulcineiafoltran@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Habitação

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Obrigar os proprietários a manter cercas
vivas podadas, não invadindo as calçadas, para não imoedir o pedestre de circular
livremente.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Tietê

11/10/2021
NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Lucas Gabriel Bom de Pádua

Campo - E-mail: lucasgbom@hotmail.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Tietê está carente de um parque próximo a
região central, e devido a expansão urbana a construção de um novo parque
arborizado se torna inviável, sendo assim, a minha sugestão é que a Prefeitura
realize um acordo com a administração do Seminário Santa Terezinha, para que o
parque que existe atrás desta igreja seja aberto a população diariamente ou ao
menos aos finais de semana. Lembro que a escola ia todo ano a este parque, e é
muito bonito e grande lá, muitas pessoas nem sabem sequer que ele existe, pois ele
sempre esteve fechado para a visitação publica, o que é um desperdício total, além
de que poderia estar gerando receita para a igreja com a instalação de pontos de
alimentação lá dentro.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

12/10/2021

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: MARIA ISABEL BATTISTUZZI COAN

Campo - E-mail: belisa.coan@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Melhorias no sistema de drenagem urbana
pluvial, especialmente das áreas centrais e bairros mais antigos da cidade que não
contam com um sistema de drenagem eficiente

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

18/10/2021

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Angela Augusta Pantojo Marcuz

Campo - E-mail: ne13marcuz@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Quero que haja participação da população
na elaboração do plano, levando-se em consideração a poluição sonora no envolto
dos bairros que comportam mais casas residenciais do que estabelecimentos
comerciais ou industrias. Caso da Rua Francisco de Toledo que comporta "
industrias" que percorrem toda extensão das Ruas Augusta Morelli e Antonio Marcuz,
ou seja, o endereço ( entrada) é na Rua Francisco de Toledo e todo o trabalho e todo
o barulho vão diretamente para os estes bairros comerciais. Espero que seja visto
tanto o lado do desenvolvimento da cidade, como o lado do marador/contribuinte, que
precisa de seu lar livre dos barulhos advindos desses estabelecimentos, pois acredito
que o plano diretor também deve levar em consideração o direto do morador ( caso

dos decibíes emitidos pelos estabelecimentos próximos às residências, horários de
funcionamento, tipos de estabelecimentos, mais clareza na emissão de alvarás de
funcionamento e mais destreza e clareza, também, na resposta dada aos moradores
e participação mais efetiva dos fiscais da Prefeitura.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Tietê

22/11/2021

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Marcus Vinicius Maimoni

Campo - E-mail: mvmaimoni@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Boa Tarde, como morador da cidade
gostaria de sugerir os seguintes itens s serem inclusos no Plano Diretor: 1) Proteção
das áreas verdes existentes, com fechamento e plantio massivo de mudas nativas a
fim de recuperar estas áreas que estão sofrendo com a degradação gradativa. 2)
Proteção dos lagos nas áreas verdes existentes no Bairro Parque dos Lagos, com
fechamento e plantio massivo de mudas nativas a fim de recuperar estas áreas que
estão sofrendo com a degradação gradativa e os lagos estão secando em boa parte
do ano. 3) Criação do Centro Histórico, com a revitalização e conservação dos
casarões e fazendas de Tietê, trazendo ao município turistas e valorizando nossos
comerciantes. 4) Criação do parque das abelhas, valorizando a preservação das
abelhas nativas, desenvolvendo educação e preservação do meio ambiente, uma vez
que as abelhas são responsáveis pela maior parte de nossa alimentação e pela
polinização de nossa flora, assim, também fortalecemos os comerciantes apicultores
e meliponicultores de nossa região, levando educação ambienta para as futuras
gerações.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: João Francisco C. Cacoci

Campo - E-mail: jfcacoci@hotmail.com

Campo - Selecione uma opção: Meio Ambiente

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Não faz sentido nenhum o Samae cobrar
tarifa de esgoto e não trata, jogando in natura no Rio Tietê. Total incompetência dos
governantes deixar o ribeirão da serra com esgoto a ceu aberto e varios investidores
com loteamentos parados, e outros deixando de investir em Tietê por conta desses
fatores.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Tietê

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: João Marcelino Brandolise

Campo - E-mail: jmarcelinobrando@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Mobilidade

Campo - Escreva sua mensagem aqui: as calçadas deveram ter um mínimo de 1,5
m livre para os transeuntes, sem qualquer impedimento, como postes árvores, e
demais bloqueios. E também uma declividade máxima entre o imóvel e a sarjeta de
8%

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : plano para as calçadas de
Tietê

23/11/2021

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: EDENILSON FOLTRAM

Campo - E-mail: edenilsonfoltram@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: quero estar presente nestas elaborações
como faço?

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : TIETÊ

30/12/2021

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Roberto Foltran

Campo - E-mail: foltrann@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Revisar índices urbanísticos e estimular
adensamento populacional em áreas consolidadas do município. Sabemos que a
rede atual de água-esgoto em alguns bairros não suporta demandas maiores mas
podemos usar do adensamento com contrapartida do construtor para melhorias
nisso.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rodolfo Santos Pereira Reges

Campo - E-mail: rodolforeges@outlook.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Minha sugestão quanto a infraestrutura é a
reestruturação do parque ecológico e também da FAIT, atualmente Tietê não tem
sequer um local de lazer, devemos levar em conta também a importância histórica
que ambos os locais representam. Com a reestruturação destes locais a cidade
naturalmente aumentará suas arrecadações com o turismo e lazer.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor - Tietê

NOVO CONTATO RECEBIDO

Campo - Nome: Daniela SerafimCoelho

Campo - E-mail: dserafimcoelho@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Meio Ambiente

Campo - Escreva sua mensagem aqui: POR QUE AINDA SE GASTARÁ TANTO
DINHEIROS EM DESCARTAR OS RESÍDUOS DO NOSSO MUNICIPIO EM
ATERROS? POR QUE NÃO IMPLANTAR O CONCEITO LIXO ZERO, QUE
COMPOSTA O LIXO ORGÂNICO E RECICLA O LIXO SECO? POR QUE NÃO
TORNAR TIETÊ UMA CIDADE VERDE? AQUI EM TIETÊ NÃO CONSIGO IR EM
UM MERCADO COMPRAR PRODUTOS A GRANEL COM RECIPEINTE QUE
LEVO DE MINHA CASA.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : TIETÊ CIDADE VERDE

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criação de um calendário cultural contando
a história das personalidades tieteenses e datas importantes para o município.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Tietê

30/1/2022
NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Meio Ambiente

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criação de pontos de coleta de lixo
reciclável em todos os bairros.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

30/1/2022

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Habitação

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Implementação do IPTU progressivo para
imóveis sem uso social, com desapropriação final para a construção de moradias
populares, inclusive no Centro e em imóveis da Prefeitura.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criação de Núcleos de Atenção da Saúde
da Família (NASF) nas UBS do município, para desafogar e acompanhar os casos de
saúde nos bairros.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criação de um Centro de Reabilitação da
Saúde do Trabalhador - CEREST, conforme ocorre em outros municípios.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Implementação do piso salarial do
magistério, conforme o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do
Magistério Público da Educação Básica (PSPN).

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Maior transparência em relação ao
FUNDEB, seguir o Manual de Orientação do FUNDEB para escolha dos
conselheiros, atualmente desrespeitada.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Implementar o rateio da verba do FUNDEB
entre os trabalhadores da educação, similar a outros municípios da região.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO

Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Garantia de equipe multidisciplinar
completa para atendimentos no CIREPEM, atualmente defasada e com falta de
funcionários (como outros órgãos de educação do município).

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criação e manutenção de um Teatro
Municipal, em local acessível para usufruto da população.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO

Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Retomada e criação de um calendário
em homenagem a artistas tieteenses, bem como atividades culturais gratuitas
mensais.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Realização de atividades culturais,
artísticas e incentivo culturais nos bairros, especialmente nas periferias da cidade,
não só no Centro.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

31/01/2022
NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Reforma e reativação do Luiz Antunes, para
que o patrimônio não fique abandonado enquanto se paga um aluguel exorbitante
para a iniciativa privada.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Convênio para manutenção e reforma dos
casarões históricos do município.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Revitalização e criação de praças nos
bairros, especialmente os que não contam com tais instrumentos, como o São Pedro.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Revitalização e criação de praças nos
bairros, especialmente os que não contam com tais instrumentos, como o São Pedro.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criação de um calendário de jogos da
juventude, entre escolas, entre bairros e fomento à práticas esportivas.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criação e implementação de cozinhas,
padarias ou outros empreendimentos solidários nos bairros carentes do município.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Convênio com a agricultura familiar para
facilitar o comércio dos produtos cultivados na região, a preço justo e de forma a
garantir segurança alimentar para a população.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Mais transparência no Plano Diretor e
outras audiências públicas, com ampla divulgação em rádios, jornais e carros de
som.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO

Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Mais transparência e democratização dos
conselhos municipais, reativação dos inativos, garantia de horário para que haja
participação efetiva da sociedade civil organizada.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Implementação do Orçamento Participativo,
com representantes de todos os bairros para a decisão de como serão gastas as
verbas do município, com ampla divulgação e participação popular.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Incentivo e reativação das Associações de
Moradores dos bairros, criação de centros comunitários e viabilização de
assembleias e plenárias populares para a discussão e efetiva participação política da
população.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Mobilidade

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Implementação de ciclofaixas para
desafogar e melhorar o tráfego urbano, não apenas para lazer como atualmente.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Mobilidade

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Construção de bicicletários para prender as
bicicletas dos munícipes em pontos estratégicos, como a Praça Dr. Elias Garcia,
parques, etc.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Felipe Milanesi

Campo - E-mail: femilanesi@live.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Reativação e manutenção de espaços
públicos culturais do município como Parque e Museu Cornélio Pires, a Casa da
Memória (Fuzilo), o Luiz Antunes e outros.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Domenica dos Reis Almeida

Campo - E-mail: domenicaalmedia@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: MEIO AMBIENTE: Criação de pontos de
coleta de lixo reciclável em todos os bairros. HABITAÇÃO: Implementação do IPTU
progressivo para imóveis sem uso social, com desapropriação final para a construção
de moradias populares, inclusive no Centro e em imóveis da Prefeitura. SAÚDE:
Criação de Núcleos de Atenção da Saúde da Família (NASF) nas UBS do município,
para desafogar e acompanhar os casos de saúde nos bairros. Criação de um Centro
de Reabilitação da Saúde do Trabalhador - CEREST, conforme ocorre em outros
municípios. EDUCAÇÃO: Implementação do piso salarial do magistério, conforme o
Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da
Educação Básica (PSPN). Maior transparência em relação ao FUNDEB, seguir o
Manual de Orientação do FUNDEB para escolha dos conselheiros, atualmente
desrespeitada. Implementar o rateio da verba do FUNDEB entre os trabalhadores da
educação, similar a outros municípios da região. Garantia de equipe multidisciplinar
completa para atendimentos no CIREPEM, atualmente defasada e com falta de
funcionários (como outros órgãos de educação do município). CULTURA: Criação e
manutenção de um Teatro Municipal, em local acessível para usufruto da população.
Retomada e criação de um calendário em homenagem a artistas tieteenses, bem
como atividades culturais gratuitas mensais. Realização de atividades culturais,
artísticas e incentivo culturais nos bairros, especialmente nas periferias da cidade,
não só no Centro. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUITETÔNICO, PAISAGÍSTICO E
CULTURAL: Reforma e reativação do Luiz Antunes, para que o patrimônio não fique
abandonado enquanto se paga um aluguel exorbitante para a iniciativa privada.

Convênio para manutenção e reforma dos casarões históricos do município.
Revitalização e criação de praças nos bairros, especialmente os que não contam com
tais instrumentos, como o São Pedro. SEGURANÇA: ESPORTES: Criação de um
calendário de jogos da juventude, entre escolas, entre bairros e fomento à práticas
esportivas. ABASTECIMENTO: Criação e implementação de cozinhas, padarias ou
outros empreendimentos solidários nos bairros carentes do município. Convênio com
a agricultura familiar para facilitar o comércio dos produtos cultivados na região, a
preço justo e de forma a garantir segurança alimentar para a população.
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: Mais transparência no Plano Diretor e outras
audiências públicas, com ampla divulgação em rádios, jornais e carros de som. Mais
transparência e democratização dos conselhos municipais, reativação dos inativos,
garantia de horário para que haja participação efetiva da sociedade civil organizada.
Implementação do Orçamento Participativo, com representantes de todos os bairros
para a decisão de como serão gastas as verbas do município, com ampla divulgação
e participação popular. Incentivo e reativação das Associações de Moradores dos
bairros, criação de centros comunitários e viabilização de assembleias e plenárias
populares para a discussão e efetiva participação política da população. TURISMO:
Implementação de ciclofaixas para desafogar e melhorar o tráfego urbano, não
apenas para lazer como atualmente. Construção de bicicletários para prender as
bicicletas dos munícipes em pontos estratégicos, como a Praça Dr. Elias Garcia,
parques, etc. Reativação e manutenção de espaços públicos culturais do município
como Parque e Museu Cornélio Pires, a Casa da Memória (Fuzilo), o Luiz Antunes e
outros. Plano Tietê

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : São Paulo

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: José Luís Belato Gardenal

Campo - E-mail: agrimensor@terra.com.br

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Apresento como sugestão ao novo Plano
Diretor, a implantação de Rede de Referencia Geográfica, destinada aos mais
diversos órgãos públicos e privados. Servindo a mesma, como base ao sistema GIS

(futuro), havendo então uma correlação as diversas secretárias, bem como, órgãos
privados, profissionais às diversas áreas e aos demais cidadãos com necessidades
pelas informações ao território deste município.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Tietê

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Meio Ambiente

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criação de pontos de coleta de lixo
reciclável em todos os bairros.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Meio Ambiente

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Realização de convênio entre a prefeitura,
cooperativas de coleta seletiva e produtores rurais para realizar trocas mensais de
material reciclável por alimentos. Existem exemplos em outras cidades do país, como
o programa Feira Verde na cidade de Ponta Grossa, Paraná.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Habitação

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Implementação do IPTU progressivo para
imóveis sem uso social, com desapropriação final para a construção de moradias
populares, inclusive no Centro e em imóveis da Prefeitura.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO

Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Habitação

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criação de casas que ofereçam aluguéis
sociais para famílias em situações de risco e pessoas em situação de rua.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criação de Núcleos de Atenção da Saúde
da Família (NASF) nas UBS do município, para desafogar e acompanhar os casos de
saúde nos bairros.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criação de um Centro de Reabilitação da
Saúde do Trabalhador - CEREST, conforme ocorre em outros municípios.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Implementação do piso salarial do
magistério, conforme o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do
Magistério Público da Educação Básica (PSPN).

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Maior transparência em relação ao
FUNDEB, seguir o Manual de Orientação do FUNDEB para escolha dos
conselheiros, atualmente desrespeitada.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Implementar o rateio da verba do FUNDEB
entre os trabalhadores da educação, similar a outros municípios da região.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Garantia de equipe multidisciplinar
completa para atendimentos no CIREPEM, atualmente defasada e com falta de
funcionários (como outros órgãos de educação do município).

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criação e manutenção de um Teatro
Municipal, em local acessível para usufruto da população.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Retomada e criação de um calendário em
homenagem a artistas tieteenses, bem como atividades culturais gratuitas mensais.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Realização de atividades culturais,
artísticas e incentivo culturais nos bairros, especialmente nas periferias da cidade,
não só no Centro.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO

Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Reforma e reativação do Luiz Antunes,
para que o patrimônio não fique abandonado enquanto se paga um aluguel
exorbitante para a iniciativa privada.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO

Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Convênio entre o poder público e os
proprietários para manutenção e reforma dos casarões históricos do município.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO

Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Infraestrutura

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Revitalização e criação de praças nos
bairros, especialmente os que não contam com tais instrumentos, como o São
Pedro.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO

Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criação de um calendário de jogos da
juventude, entre escolas, entre bairros e fomento à práticas esportivas.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Criação e implementação de cozinhas,
padarias ou outros empreendimentos solidários nos bairros carentes do município.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Convênio com a agricultura familiar para
facilitar o comércio dos produtos cultivados na região, a preço justo e de forma a
garantir segurança alimentar para a população.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Mais transparência no Plano Diretor e
outras audiências públicas, com ampla divulgação em rádios, jornais e carros de
som.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Mais transparência e democratização dos
conselhos municipais, reativação dos inativos, garantia de horário para que haja
participação efetiva da sociedade civil organizada.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Implementação do Orçamento Participativo,
com representantes de todos os bairros para a decisão de como serão gastas as
verbas do município, com ampla divulgação e participação popular.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Incentivo e reativação das Associações de
Moradores dos bairros, criação de centros comunitários e viabilização de
assembleias e plenárias populares para a discussão e efetiva participação política da
população.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Mobilidade

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Implementação de ciclofaixas para
desafogar e melhorar o tráfego urbano, não apenas para lazer como atualmente.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Mobilidade

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Construção de bicicletários públicos
gratuitos para prender as bicicletas dos munícipes em pontos estratégicos, como a
Praça Dr. Elias Garcia, parques, etc.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rafael Marcon

Campo - E-mail: rafael.sid.vandal@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Reativação e manutenção de espaços
públicos culturais do município como Parque e Museu Cornélio Pires, a Casa da
Memória (Fuzilo), o Luiz Antunes e outros.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : Plano Diretor de Tietê - SP.

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Rodolfo

Campo - E-mail: rodolfomq@yahoo.com.br

Campo - Selecione uma opção: Mobilidade

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Desenvolver avenidas espaçosas em todos
os bairros que viabilize o deslocamento de um ponto a outro da cidade. Tendo em
vista que as ruas, inclusive dos bairro mais recentes, são estreitas o que dificulta o
deslocamento do trânsito.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO DIRETOR DO
MUNICÍPIO DE TIETÊ

01/02/2022

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Luciana Ribeiro

Campo - E-mail: lucianaribeiro66@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Sugestão de fomento ao Turismo em Tietê,
de transformar o município em uma estância turística. O Turismo é um vetor de
desenvolvimento social e econômico que gera um milhão de empregos diretos e dois
milhões de empregos indiretos no Estado de São Paulo. A indústria do turismo é
extremamente eficaz no combate ao desemprego, na geração de recursos e integra
uma economia sustentável. Além disso, uma cidade pronta para receber o turista
certamente também trata melhor seus próprios habitantes, oferecendo novas
oportunidades de trabalho e opções de lazer. Entre 2011 e 2016 o Governo do
Estado de São Paulo por meio do DADETUR - Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento dos Municípios Turísticos - repassou mais de R$ 1.163 bilhão às
estâncias turísticas para a realização de obras de infraestrutura. O primeiro passo
para ser uma estância turística é se tornar um Município de Interesse Turístico. À
nossa volta temos Laranjal Paulista, Cesário Lange, Boituva e Tatuí como Municípios
de Interesse Turístico. Tietê faz parte do “Roteiro dos Bandeirantes” ao lado de Porto
Feliz e Itu, mas não explora seu potencial turístico nem é classificado como Município
de Interesse Turístico. Cesário Lange tem o parque aquático Castelo e o resort
Mavsa. Boituva se transformou em um polo de paraquedismo e balonismo. Tatuí tem
o Conservatório Musical e a tradição dos doces. Laranjal Paulista tem o kartódromo,
a feira dos pequenos produtores e núcleo de artesãos, o festival de inverno e eventos
como cavalgada rural, romaria Pirapora, Encenação da Paixão de Cristo, além de
várias outras festas religiosas. Segundo o artigo 4º da lei complementar nº 1.261, de
29 de abril de 2015, que estabelece condições e requisitos para a classificação de

Estâncias e Municípios de Interesse Turístico e dá providências correlatas, são
condições indispensáveis e cumulativas para a classificação de Município como de
Interesse Turístico: I - ter potencial turístico; O potencial turístico de Tietê é claro: - a
cidade é nomeada e cortada pelo principal rio do Estado, a esta altura já livre da forte
poluição existente no trecho da capital paulista e cidades próximas; - a cidade possui
ainda casario antigo, de forte interesse histórico e arquitetônico; - a cidade fica em
uma Área de Proteção Ambiental; - a cidade tem fortes tradições culturais que
remontam a Cornélio Pires e passam pelas festas religiosas do Divino Espírito Santo
e de São Benedito, entre outras; - poucas ações podem incrementar esse potencial
turístico. II - dispor de serviço médico emergencial e, no mínimo, dos seguintes
equipamentos e serviços turísticos: meios de hospedagem no local ou na região,
serviços de alimentação e serviço de informação turística; A cidade já dispõe desses
serviços e equipamentos e entre as ações aqui propostas está o incentivo à
instalação de novos restaurantes, pousadas e hotéis. III - dispor de infraestrutura
básica capaz de atender às populações fixas e flutuantes no que se refere a
abastecimento de água potável e coleta de resíduos sólidos; A cidade já dispõe
dessa infraestrutura. IV - possuir expressivos atrativos turísticos, plano diretor de
turismo e Conselho Municipal de Turismo, nos mesmos termos previstos nos incisos
II, VI e VII do artigo 2º desta lei complementar. Tietê já os possui nas categorias de
turismo cultural e religioso e, com poucas iniciativas, pode se enquadrar também nos
atrativos de ecoturismo, turismo de esportes, náutico e rural. Algumas ações de
incentivo ao Turismo no município: Preservação e tombamento da fachada dos
casarões históricos que ainda restam na cidade, notadamente os da rua do Comércio
e os da praça Dr. J.A. Corrêa. Ainda que o interior dessas edificações possa ser
modificado, é importante que as fachadas sejam preservadas. O melhor exemplo de
como fazer isso de maneira primorosa é o restaurante Maggiorana, que cumpre
exemplarmente essa função turística na cidade, atraindo visitantes de vários
municípios. Revitalização do Parque Ecológico Cornélio Pires e abertura da Casa
Cornélio Pires. Cornélio Pires nos deixou um legado riquíssimo, que pode ser
explorado turisticamente não apenas com visitas à sua casa, mas também com
apresentações musicais e teatrais, a serem realizadas não só na Casa Cornélio
Pires, mas em outros equipamentos do município, como a Oficina Cultural, o coreto
da Praça e o teatro do Seminário Santa Terezinha, durante a Semana Cornélio Pires
e em outras datas. Valorização da tradição do batuque de umbigada não só durante a
Festa de São Benedito, mas durante todo o ano, ao promover aulas práticas para a
população e apresentações periódicas em locais públicos a fim de preservar essa
importante manifestação cultural. Valorização das suas principais festas religiosas:
Divino Espírito Santo - com a especial atração do encontro das canoas - e São
Benedito. Valorização do aeroclube como local para a prática de esportes de aviação.
Criação de piers às margens do rio Tietê com concessão de serviço de passeios
turísticos pelo rio em embarcações adequadas. Do mesmo modo que há a
navegação de pequenas lanchas no rio durante o encontro das canoas na Festa do
Divino, poderia haver passeios para turistas, com visita à Pedra do Curuçá, ao
Parque Ecológico e outros pontos próximos de interesse e serviços de locação de
barcos. Incentivo à instalação de restaurantes, pousadas, hotéis, parques temáticos,
hotéis-fazenda e resorts no município. Assim como busca empresas para se
instalarem no município, o poder público deve voltar seus esforços para
investimentos no setor de turismo. O fluxo de turistas naturalmente traz também
divisas ao comércio local, que deve se preparar para novos horários de
funcionamento, de maneira a atender esse público. Explorar atrações de ecoturismo,
como trilhas, cavalgadas e observação de aves, na APA Tietê. Criação de um grande
festival de bandas das cidades do interior de São Paulo. Ampliação do evento

realizado durante a Semana Camargo Guarnieri, com um grande encontro das
tradicionais bandas e corporações musicais de São Paulo e convites para grupos de
outros Estados e países. Ao invés de pulverizar as atrações da Semana Camargo
Guarnieri, focar nesse festival. Vale ressaltar a existência de outros atrativos
turísticos de Tietê a serem explorados: - Igreja Matriz Santíssima Trindade - Igreja de
São Benedito - Seminário Santa Terezinha - Praça Dr. Elias Garcia - Ponte de Arco
Criação de um plano de divulgação da cidade de Tietê como atração turística para o
público da capital e de outras cidades do interior do Estado.
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NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Luciana Ribeiro

Campo - E-mail: lucianaribeiro66@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Meio Ambiente

Campo - Escreva sua mensagem aqui: A elaboração e implementação de plano de
arborização urbana é urgente em Tietê. Nos últimos anos dezenas de sibipirunas e
outras espécies nativas que faziam parte da arborização do centro da cidade foram
derrubadas. Algumas por problemas vitais, outras simplesmente para dar lugar à
entrada de estacionamento de comércios. Essas espécies, frondosas, foram
substituídas por mirrados resedás que mal fazem sombra, são arvoretas e não árvores.
Com o calor a cada ano mais forte é fundamental que a cidade seja sombreada, além
de todos os outros benefícios que a boa arborização traz para uma cidade.

Campo - ESCREVER NOME DO PLANO E CIDADE : PLANO TIETÊ

NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Luciana Ribeiro

Campo - E-mail: lucianaribeiro66@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Outros

Campo - Escreva sua mensagem aqui: Tietê é uma cidade bastante barulhenta
pelo seu tamanho. São motocicletas com escapamento aberto, carros de som
fazendo propaganda certamente num volume acima dos decibéis permitidos, eventos
na praça sempre com alto-falantes em altíssimo volume, bares que resolvem fazer
música ao vivo do lado de fora sem a menor preocupação se estão ou não
incomodando os moradores do entorno. Sendo assim, é imperativo que Tietê tenha
uma Lei do Silêncio bem estabelecida e que haja rigorosa fiscalização, com canais
efetivos de denúncia de irregularidades. O sossego e a tranquilidade fazem parte do
bem-estar, que deve estar incluído no conceito de bom urbanismo.
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NOVO CONTATO RECEBIDO
Campo - Nome: Luciana Ribeiro

Campo - E-mail: lucianaribeiro66@gmail.com

Campo - Selecione uma opção: Mobilidade

Campo - Escreva sua mensagem aqui: O acesso do bairro de Terras de Santa
Maria ao centro e do centro ao bairro Mandissununga pela Rodovia Marechal Rondon
ficou extremamente prejudicado depois das obras de duplicação das pistas. Saindo
do Santa Maria o retorno mais próximo é a 3 km fazendo com que as conversões
proibidas próximas ao posto Rondon sejam corriqueiras e que motoqueiros
simplesmente cruzem a pista, atravessando o canteiro gramado, na frente da saída
do bairro. Quem quer ir para o Mandissununga também faz a conversão proibida. Só
colocar placas de proibição não adianta nada, as pessoas vão continuar se
arriscando. Ignorar isso é esperar que acidentes fatais aconteçam. Assim, obras de
acesso de e para esses bairros são fundamentais dentro de um plano de mobilidade
da cidade.
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