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PREFEITURA EXECUTA OBRAS E AÇÕES VISANDO A
QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

       Aspectos importantes do Plano do Governo do Prefeito Vlamir Sandei vêm ganhando forças e
proporções que já estão atingindo diversas regiões do município.
      Nos últimos meses, nota-se uma significativa evolução de execução prática, de obras focadas na
estrutura viária, de mobilidade urbana, segurança no trânsito, na limpeza e iluminação da cidade,
manutenção das áreas públicas, que transformaram e estão alterando cenários, facilmente
comprovados pelas manifestações da população, nas próprias redes sociais.
        Vencido parte dos meandros burocráticos dos processos licitatórios, Tietê possui obras físicas de
concreto, aço e asfalto, que beneficiará diretamente os cidadãos de toda cidade, além daquelas que
fomentam o desenvolvimento humano e social.
          Seguindo a afirmativa do Prefeito Vlamir Sandei, em diálogo com a população, através do Canal
YouTube, da TV Prefeitura de Tietê e de live no Facebook, que destacou: ... “estamos chegando a
diversos bairros, com o recapeamento asfáltico, por exemplo. Estamos trabalhando muito para
beneficiar e proporcionar melhor qualidade de vida para as pessoas. Foi muito importante todo aquele
trabalho nosso, de pagar a dívida, com honestidade e transparência, para hoje podermos executar, em
dobro, obras em diversos bairros, para chegarmos até você, cidadão, em sua comunidade também! ”,
notamos a manutenção de tom austero na forma de administrar, que salvou o município e a certeza do
impulso progressista para o município.
          O Prefeito Vlamir Sandei discorreu também com relação as ações de investimentos que está
credenciando Tietê como uma das cidades mais seguras, pelas próprias estatísticas oficiais de
Segurança Pública do Estado.
        Procuramos ofertar maior Qualidade de Vida à população, urbana e rural, em todas as áreas do
governo municipal, com vistas a organização de uma cidade limpa, segura, saudável para toda
população, assegurando o desenvolvimento sustentável e programando o progresso com geração de
emprego e renda para os cidadãos residentes em Tietê, finalizou o Prefeito Vlamir Sandei.

01



PREFEITURA INVESTE NA EDUCAÇÃO PARA GARANTIR
RETORNO SEGURO COM RECURSOS DIFERENCIADOS

PARA PROFESSORES E ESTUDANTES

    O Índice de Gestão Municipal Aquila, criado para acompanhar a evolução dos municípios brasileiros,
compilando resultados nas áreas da Eficiência Fiscal, Educação, Saúde, Infraestrutura e
Desenvolvimento, tabulou a educação municipal de Tietê, dentre os 5.568 municípios brasileiros
analisados, entre as 356 cidades brasileiras de educação de excelência, com pontuação entre 80 a
100.
     O Índice desenvolve uma escala de pontuação que varia de 0 a 100. Os valores tabulados superior a
80: revela que os indicadores da cidade desempenham entre os melhores do país, classificando-a
como “excelente”; seguindo vários requisitos da educação municipal, inclusive, seu desenvolvimento,
na última edição do Sistema de Avaliação da Educação Básica Nacional, promovida pelo Ministério da
Educação e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. 
        Investimos em recursos pedagógicos, jogos didáticos, acervo literário, tablets para professores e
estudantes, TVs smart, projetores multimídia, mobiliários, centrais de água refrigerada e
equipamentos de ar condicionado para as salas de aulas do ensino fundamental, buscando garantir
maior ludicidade no processo pedagógico, ser referência na inclusão digital e assegurar conforto
térmico nas salas de aulas, destacou o Prefeito Vlamir Sandei.
       Garantimos recursos para a melhoria dos espaços físicos das escolas, para a promoção das
manutenções, reformas e ampliações, que foram realizadas, que estão em execução ou na fase
burocrática de contratação, ressaltou o Prefeito Vlamir Sandei.
Implantamos os Protocolos Sanitários com equipamentos e itens que serão ofertados a todos os
profissionais que militam na educação e estudantes, em todas as fases da educação municipal,
afirmou a Secretária Nilza Bernardo Coutinho.
          Prevemos iniciar as atividades escolares presenciais no final do mês de setembro, por conta da
decisão judicial que estabeleceu que obrigatoriamente a retomada com os estudantes, nas escolas,
presencialmente, só ocorresse após 15 dias da segunda dose da vacinação contra a COVID-19 dos
Professores. Iremos vencer os percalços ocasionados pela pandemia e continuar avançando em
direção à excelência da qualidade do ensino, finalizou a Secretária Nilza.
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 PREFEITURA VIABILIZA DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
COM LIBERAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS, PARCERIA
COM O CDHU E PROJETO DO DISTRITO INDUSTRIAL II

           A grande oferta de mais de 2.600 lotes que se encontra ou estará à disposição da população,
resultado da liberação de loteamentos autossuficientes na captação de água e tratamento de esgoto,
gerando inclusive, investimentos e benefícios de contrapartida dos empreendedores, para o
município, projeta o progresso otimista de Tietê, na habitação popular, de médio e alto padrão.
         O grande investimento no desenvolvimento da habitação, além de ampliar os horizontes da
cidade, aquecerá o enorme cenário da construção civil, culminando no comércio de materiais de
construção, salientou o Secretário Municipal de Obras e Planejamento Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz.
   Nossa cidade está crescendo, com significativa expansão habitacional, que está geograficamente
fatiando o município em quatro grandes regiões, da gigante COHAB a SP 300 – Rodovia das Laranjas;
do Jardim da Serra a também SP 300 – Rodovia das Laranjas; do grande São Pedro a SP 113 – Rodovia
Cornélio Pires; do Terras de Santa Maria a SP127 – Rodovia Marechal Rondon, e, em direção a
Cerquilho, através da estrada do Mato Dentro; além dos empreendimentos que     interligarão bairros
com novos acessos, considerou o Prefeito Vlamir Sandei.
      Estamos atuando na área submetida ao Governo do Estado, que abrigará as 100 casas populares
do CDHU, conquistadas e com convênio assinado, assim como, estamos aguardando o êxito do
processo licitatório realizado pelo Estado, para a construção de mais 30 unidades, do Programa Vida
Longa, destinados ao público idoso, destacou o Prefeito Vlamir Sandei.
         Ainda tratando de desenvolvimento planejado, o Secretário Álvaro relatou sobre importantes e
inovadores acessos, inclusive por avenidas separadas por canteiros centrais, que levarão urbanização
diferenciada à diferentes áreas da cidade.
           Nossa Tietê progressista irá crescer, com excelente alicerce, juntamente com a expansão da
oferta de emprego, com os trabalhos, em andamento, para atrair novas indústrias e empresas, com as
tratativas avançadas para a criação do Distrito Industrial II, através de projeto que prevê a liberação
de mais 100 lotes de 1000 metros quadrados, para doação às indústrias que venham se instalar no
município, gerando emprego e renda, finalizou o Prefeito Vlamir Sandei.
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          A cidade de Tietê está entre os 770 municípios brasileiros, das 5.570 cidades existentes no
Brasil, selecionadas pelo Programa Cidades Sustentáveis, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Organização das Nações Unidas.
         Ontem, 09/09/21, o Prefeito Vlamir Sandei recebeu as informações oficiais dos resultados de
políticas públicas desenvolvidos no município de Tietê, para análise e planejamento de ações para
implementação da Agenda 2030, de sustentabilidade urbana, pautada pelo enfrentamento às
desigualdades e às mudanças climáticas, pela promoção dos direitos humanos, pela participação
social e pela transparência, ações que fundamentam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas.
         O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasileiras foi elaborado com base em 88
indicadores de gestão e cobre os diversos temas preconizados pela Agenda 2030. Neste primeiro
momento, foram coletados dados de 770 municípios brasileiros, incluindo as 26 capitais estaduais,
cidades de todas as regiões metropolitanas e biomas do país, além daquelas que têm mais de 200 mil
eleitores.
      Tietê recebeu a pontuação 65,72, classificando-se, na seleção, como 33º município brasileiro,
dentre os 770 analisados pelo Programa Cidades Sustentáveis, correspondendo ao perfil dos objetivos
da Agenda 2030. Esta pontuação mede o progresso total das cidades para a realização de todos os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma pontuação 100 indica a realização ótima dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
         O programa é uma oportunidade de integrar a gestão municipal a uma agenda global, por permitir
o alinhamento do planejamento da cidade a uma avançada plataforma de desenvolvimento sustentável
e à Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas, afirmou o Prefeito Vlamir Sandei.
         “Estamos muito satisfeitos e orgulhosos por nossa Tietê estar selecionada e credenciada por uma
instituição séria e apartidária, que terá a missão de transformar cenários em busca do cumprimento
das metas brasileiras da Agenda mundial 2030”, discorreu o Prefeito Vlamir Sandei. “Não mediremos
nossos esforços, a frente da condução das políticas públicas municipais, para mantermos nossa
cidade em destaque e elevarmos as ações focadas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
pilares administrativos de nosso governo”, finalizou o Prefeito Vlamir Sandei.

33º MUNICÍPIO BRASILEIRO ALINHADO AOS
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
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           Tietê, município com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elevado, está em destaque entre
os municípios brasileiros de maior longevidade, e qualidade de vida para os idosos. Longevidade é
duração da vida mais longa que o comum, e, Qualidade de Vida é a percepção do indivíduo de sua
inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus
objetivos, expectativas, padrões e preocupações. A cidade de Tietê, agrega valores importantes que
garante a elevação da qualidade de vida, longevidade e envelhecimento sadio, de sua população, que
somados atinge, aliados às questões ambientais, saúde pública, segurança, educação e lazer, segundo
a Fundação João Pinheiro e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Índice próximo a
0,900, que se aproxima a 1, como índice máximo.
         Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Índice de Desenvolvimento
Urbano para Longevidade (IDL), dimensões sociais como cuidados de saúde, bem-estar, finanças,
habitação, educação e cultura, além de indicadores gerais de desemprego, expectativa de vida e
violência são preponderantes para credenciar uma cidade que assegura políticas públicas focadas na
longevidade humana, da qual o município de Tietê, se destaca por ser uma das Terras Brasileiras da
Longevidade. “Uma cidade que está preparada para oferecer qualidade de vida a uma população com
mais idade, está muito preparada para oferecer isso a qualquer idade”, afirmou Henrique Noya
(Instituto de Longevidade MAG).
       “Estamos recebendo ultimamente, só boas informações e notícias com relação ao importante
ranking de projeção positiva que Tietê está ocupando no cenário estadual e nacional, por conta do
esforço administrativo realizado em nossa última gestão, saneando as contas públicas e investindo no
alicerce, que na maioria das vezes não é palpável e aparente”, destacou o Prefeito. “Hoje, temos a
certeza absoluta que cumprimos com nosso dever e que estamos no caminho certo. O reconhecimento
da importância da cidade de Tietê voltou a ser realidade, com a saúde bem cuidada, a educação em
evidência, a segurança pública certificada com uma das menores taxa de roubo do estado, a política
pública de promoção e desenvolvimento social como exemplo estadual e o verde existente em todo
entorno de nossa cidade, com o novo reconhecimento do Governo, por lei, credenciando Tietê como
Área de Proteção Ambiental do Estado”, finalizou o Prefeito Vlamir Sandei.

UMA DAS CIDADES CONSIDERADA TERRA DA
LONGIVIDADE POR SUA TRANQUILIDADE E SEGURANÇA
PECULIAR E ALTA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
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Tietê foi palco de importantes lideranças do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa,
recebendo a visita oficial do Vice-Governador Rodrigo Garcia, para assinatura de autorizos,
representando o Governador João Dória. O primeiro autorizo foi referente a PRODESP (Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo), para as providências necessárias para instalação
de unidade do POUPATEMPO Tietê; o segundo autorizo foi direcionado à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional, no sentido de adotar providências para liberação de 700 mil reais para
investimentos em infraestrutura da cidade; seguido pelo autorizo destinado à Secretaria de Estado da
Agricultura e Abastecimento, para inserção de Tietê no Programa Rota Rural, que ofertara às
propriedades rurais localizadas no município, o endereço rural e o reconhecimento do mapeamento
google.
Na oportunidade, o Governo do Estado de São Paulo oficializou o anúncio da liberação da licitação para
pavimentação da Estrada Frederico Zambianco, investimento do Estado, de aproximadamente 23
milhões de reais. Com participação de Prefeitos de dezenas de municípios, além de anúncios
importantes para o Estado.
Também foi evidenciada, por Rodrigo Garcia, a licitação do Estado, para a construção em Tietê, pelo
CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), de 28 residências adaptadas, do
Condomínio do Idoso (Programa Vida Longa), também pelo CDHU, a construção de 100 Casas
Populares, que se encontra em fase de aprovação das áreas apresentadas pela Prefeitura.
O Diretor da PRODESP Murilo Macedo, em discurso, destacou acordo selado com o Prefeito Vlamir
Sandei, para entrega do POUPATEMPO, ainda neste ano, chamando a atenção do Vice-Governador,
para seu retorno em Tietê, até o próximo dia 31 de dezembro, para a inauguração. O Prefeito Vlamir
Sandei apresentou anterior ao evento, à PRODESP, documentos com a planta do prédio que deverá
abrigar a unidade Tietê do POUPATEMPO.
Itamar Borges, Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento destacou a importância do
Programa Rota Rural, que vai mapear, apresentar um diagnóstico de identificação da propriedade
rural, da estrada, nominando ou confirmando o nome da estrada, identificando a porteira da
propriedade, e apresentando o CEP Rural, o endereço da propriedade com reconhecimento do Google. 

RESPEITO SOCIAL E RESPONSABILIDADE POLÍTICA
EVIDENCIA UMA PARCERIA DE RESULTADO COM O

GOVERNO ESTADUAL
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O Rota Rural para Tietê, será, Prefeito Vlamir Sandei, o reconhecimento comercial e cidadão da
residência dos munícipes que vivem no campo, afirmou o Secretário Itamar Borges.
Prefeito, sabemos de sua adesão ao Programa Ronda Rural 24 horas, que somado a Rota Rural e ao
novo Programa Melhor Caminho, que será lançado no próximo dia 14/10, para as estradas rurais, em
recuperação e drenagem das estradas de terra, deixará sua grande área de extensão rural, em
excelentes condições, finalizou o Secretário Itamar Borges.
Durante o evento, foi entregue simbolicamente algumas cestas verdes, com verduras, legumes e
frutas, provenientes de produtores rurais, para a Santa Casa. O Programa Cesta Verde irá beneficiar a
Santa Casa de Tietê com 648 cestas, fornecidas por 12 produtores do Programa Cesta Verde.
O Prefeito Vlamir Sandei destacou a grande emoção, com muita gratidão ao Governo do Estado de São
Paulo, por disponibilizar a quantidade de recursos financeiros e obras em licitação, que elevará o
padrão da cidade, neste momento único, jamais vivenciado na história política e administrativa de
Tietê. Vice-Governador, Deputados, quero cumprimentar publicamente também, nossos vereadores,
que deram um exemplo de cidadania, votando e aprovando, nesta semana, projeto de lei, que
remetemos à Câmara Municipal, autorizando a Prefeitura utilizar recurso financeiro, do orçamento
municipal, para aquisição de terreno para a construção das 100 unidades habitacionais para
beneficiar 100 famílias. A população de Tietê está ganhando hoje, com a presença de nosso Vice-
Governador e com todos os anúncios, fruto de projetos de demanda que apresentamos, com
comprovada necessidade, finalizou o Prefeito Vlamir Sandei. 

RESPEITO SOCIAL E RESPONSABILIDADE POLÍTICA
EVIDENCIA UMA PARCERIA DE RESULTADO COM O

GOVERNO ESTADUAL
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O Governo do Estado de São Paulo, publicou no Programa Parcerias Municipais, as principais
características econômicas dos municípios paulistas, trabalhando a gestão por evidências e com foco
em resultados, demostrando dados que destaca o desenvolvimento da cidade de Tietê, respeitando
sua região administrativa, compreendida entre os 27 municípios da Região Metropolitana de
Sorocaba.
A cidade de Tietê, destacou-se na 7ª posição do PIB per capita (mede a produção, por habitante, do
conjunto dos setores da economia), somente abaixo dos municípios de Araçariguama (1º), Alumínio
(2º), Salto (3º), Sorocaba (4º), Boituva (5º) e Itu (6º). Com relação a posição financeira da população
residente em Tietê, somente a de Sorocaba (1º), Itu (2º) e São Roque (3º), apresentaram renda
domiciliar per capita superior a tieteense.
       Na mensuração de Desigualdade e Renda da população, Tietê aparece, juntamente com a cidade
de Ibiúna, com o Índice GINI 0,480 (o índice obedece a uma escala que vai de 0 a 1, que são dois
números cujos valores jamais serão alcançados por nenhum lugar, pois representam extremos ideais).
Ao considerar a Geração de Receita Própria (fruto do desenvolvimento da cidade), no percentual
superior a 20% e inferior a 30% da renda municipal, Tietê apresenta-se na colocação de liderança, em
1º lugar. Na receita municipal per capita (soma do total dos recursos obtidos por meio de tarifas de
licenças, de uso de serviços urbanos e impostos arrecadados unicamente com fins municipais, dividida
pelo número de habitantes), Tietê ficou atrás somente de Porto Feliz (1º) e Sorocaba (2º),
considerando os municípios com população acima de 40 mil habitantes. O município de Tietê é o 11º
com a maior área territorial, o 15º com maior população e o 16 º com maior Densidade Populacional
(mais de 100 habitantes por KM²).
“Os números demonstram a importância da cidade de Tietê para a Região Metropolitana de Sorocaba,
uma das regiões mais promissoras e desenvolvidas do Brasil, segundo apontou o Comitê Regional de
Desenvolvimento Econômico. Voltamos a ocupar colocações de destaque no cenário da Região
Metropolitana de Sorocaba, do Estado de São Paulo e do Brasil, garantindo-nos maior respeito,
condições de aporte financeiro em programas destinados aos municípios em desenvolvimento, além
de investidores para as mais diversas áreas do mercado”, considerou o Prefeito Vlamir Sandei.

REFERÊNCIA NO AVANÇO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO NA REGIÃO METROPOLITANA DE

SOROCABA
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Representando o Prefeito Vlamir Sandei, na última reunião do Comitê Regional de Desenvolvimento
Econômico, em Sorocaba, no dia 1º, o Secretário Municipal de Finanças Everton Ricardo de Almeida
Miguel destacou o clima de otimismo visando o crescimento socioeconômico de cidades que fazem
parte da Região Metropolitana de Sorocaba, para a captação de investimentos, geração de renda e
amplo crescimento, principalmente entre as cidades mais promissoras, na qual Tietê se destaca.
As cidades que constituem a Região Metropolitana de Sorocaba são: Alambari, Alumínio, Araçoiaba da
Serra, Araçariguama, Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Itapetininga,
Itu, Jumirim, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo,
São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí, Tatuí, Tietê e Votorantim.

REFERÊNCIA NO AVANÇO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO NA REGIÃO METROPOLITANA DE

SOROCABA
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        Os números e as ações na saúde municipal relatam a importância da área para a Administração
Pública, que investiu no primeiro mandato do Prefeito Vlamir Sandei e neste primeiro ano do segundo
mandato, muito mais que os percentuais exigidos pela lei, repercutindo em considerável aumento na
prestação de serviço, atendido pela Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, como
também na significativa ampliação de repasses de recursos próprios do município, para a Santa Casa
de Misericórdia de Tietê.
         ANÁLISE DA PANDEMIA EM TIETÊ: Se focarmos na Pandemia, as estatísticas dos órgãos oficiais do
governo, demonstram os bons números do município de Tietê, no combate e enfrentamento a Covid-
19. Tietê mantem-se na liderança da vacinação, rápida e segura, com efetivação de registro no
sistema de acompanhamento do governo, a cada munícipe imunizado; é o município que teve menor
número de infectados e de internações, maior número de pacientes curados e menor número de
óbitos pela Covid-19, durante a Pandemia, tendo como base os municípios de seu porte, da Região
Metropolitana de Sorocaba.
        REPASSES FINANCEIROS PARA A SANTA CASA: De março a dezembro de 2020, período do
primeiro ano da pandemia, a Santa Casa de Tietê recebeu R$11.781.389,41 (onze milhões, setecentos
e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos) de repasse financeiro da
Prefeitura, dos quais R$5.813.499,77 (cinco milhões, oitocentos e treze mil, quatrocentos e noventa e
nove reais e setenta e sete centavos) foram provenientes de Recursos Próprios do Município. Neste
ano (2021), a evolução significativa de recursos repassados para a Santa Casa ultrapassarão o
montante já investido de R$13.688.626,96 (treze milhões seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e
vinte e seis reais e noventa e seis centavos), até 22/10/2021, apresentando o crescimento de 16%
(dezesseis por cento) no repasse geral, dos quais R$9.829.477,04 (nove milhões oitocentos e vinte e
nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quatro centavos) foram oriundos dos Recursos
Próprios da Prefeitura, solidificando o percentual de evolução de investimento da receita financeira da
Prefeitura para a Santa Casa, em 69% (sessenta e nove por cento), comparado ao ano anterior,
realizados até 22/10/2021, tendo ainda mais dois meses de repasses não contabilizados. É
importante destacar que os investimentos realizados na Saúde Pública, durante os dois anos da
pandemia, somente para a Santa Casa de Tietê, ultrapassarão a casa dos 25 milhões de reais, entre
recursos próprios da prefeitura e transferências da União e do Estado.
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AUMENTO DE 100% DA LISTA DE MEDICAMENTOS OFERTADOS PELA FARMÁCIA MUNICIPAL: A lista
habitual de 120 tipos de remédios ofertados pelas Farmácias Municipais, em Tietê, foi ampliada para
240 tipos de remédios, consolidando o aumento de 100% (cem por cento) do número de
medicamentos essenciais destinados à população residente em Tietê. Segundo informou a Secretaria
Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, foram atendidas a média diária de 371 receitas integrais ou
parciais, no primeiro quadrimestre de 2021, sendo, 15.798 originárias das Unidades Básicas de Saúde
(UBS), 4.706 provenientes de Consultas Particulares, 3.809 da Santa Casa Tietê, 823 dos
Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) da região, 275 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
e 6.761 Receitas Controladas.   
CONSULTAS MÉDICAS NAS UBS: Entre os meses de janeiro a abril deste ano, as três especialidades
médicas (Clínica Geral, Ginecologia e Pediatria) mais utilizadas pela população, somaram exatamente
12.844 consultas agendadas, divididas em 1.747 da UBS São Pedro, 3.481 da UBS COHAB, 1701 da
UBS Jardim da Serra, 2.193 da UBS Povo Feliz, 1936 da UBS Jardim Bonanza e 1786 da UBS Terras de
Santa Maria, com 839 faltas de pacientes, representando 6,53% dos agendamentos.
CENTRO ODONTOLÓGICO: O Centro Odontológico Municipal, considerando os quatro primeiros meses
deste ano, com a oferta de tratamento de prótese dentária, radiografia, exodontia, drenagem de
abscesso, restauração, raspagem, remoção de placa bacteriana, aplicação de flúor, além de outros
serviços e orientação de higiene bucal, atendeu 1.413 consultas agendadas. O Centro Odontológico,
recebeu novos equipamentos para possibilitar procedimentos novos no tratamento dentário para a
população.  
LABORATÓRIO MUNICIPAL: O Laboratório Municipal passou a realizar todos os tipos de exames e
pesquisas laboratoriais, com média diária de 430 exames e atendimento aproximado de 60 pacientes
dia. Com base nos dados oferecidos pelo Laboratório Municipal, no primeiro quadrimestre de 2021,
foram realizados 32.244 exames para 5.229 usuários.
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS: A unidade municipal especializada em saúde mental para
tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental grave e persistentes, para adultos,
adolescentes e crianças, incluindo as enfermidades resultantes do uso de substâncias psicoativas
(álcool e outras drogas), vem ganhando importante evolução na prestação de serviços na saúde
pública municipal, com aumento no atendimento à psiquiatria e psicoterapia, dentre os procedimentos
de responsabilidade do CAPS. Nos últimos meses de janeiro a abril, de acordo com a base de dados do
CAPS Tietê, foram agendadas 469 consultas psiquiátricas e 94 atendimentos individualizados na
psicoterapia.
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        Tietê não deixou de sofrer, como a grande maioria dos municípios, por causa das estiagens dos
últimos anos, mais severa, diante a diminuição dos índices de chuva e das reservas subterrâneas.
Acontece que, mesmo com as dificuldades financeiras assumidas desde 2017, o Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), contando sempre com reforço financeiro da Prefeitura e
contínuas buscas por recursos federal e estadual, conseguiu reerguer-se e estruturar-se, seguindo as
premissas de pagar as dívidas do passado, manter os compromissos financeiros em dia e trabalhar
incisivamente para o aumento de produção e reservação de água potável, pela manutenção e
modernização dos poços artesianos e na abertura de novos poços, que a mais de 20 anos havia
deixado de fazer parte da história do SAMAE.
Novos reservatórios externos de água foram estrategicamente construídos, respeitando as regiões,
conforme necessidade de consumo, que garantirá o abastecimento público de água por pelo menos
uma década, contemplando o grande potencial de crescimento e desenvolvimento progressista que,
atualmente, Tietê vivencia. Com recursos do Governo, 7 reservatórios estão construídos, alguns
servindo a população e outros em tramites para receber o precioso líquido, que é fonte da vida.
Três novos poços artesianos foram perfurados e outro colocado em funcionamento, com recursos
conquistados por convênio e de receita financeira própria da Prefeitura, para reforçar as ações do
SAMAE, para vencer a crise hídrica, além de investimentos na substituição de bombas, limpeza de
poços, implantação de novas instalações elétricas e instalação de filtros especiais que tratam a
coloração da água em regiões do município.
A água potável de Tietê, com qualidade de água mineral, está chegando às residências de seus
moradores, graças aos grandes esforços e a todo profissionalismo que cercou as questões do
abastecimento público.
Outra ação importante, desbravada em conjunto SAMAE e Prefeitura, está realinhando as operações
eficazes das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). A ETE Central, devido a parceria com a iniciativa
privada está com sua capacidade de tratamento dobrada, com todos os procedimentos necessários
em perfeito funcionamento, assim como, está funcionando as ETE’s dos bairros Povo Feliz, Bertola e
Terra Nova.
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        O emissário de esgoto que margeia o Ribeirão da Serra também está em fase avançada,
caminhando para a conclusão das chamadas travessias de esgoto, que servem para interligar o
emissário do Ribeirão da Serra, que por questões técnicas de engenharia, em áreas acompanha a
margem direita do ribeirão e em outras localidades a margem esquerda.
O Diretor Superintendente do SAMAE, engenheiro Reinaldo Martin Camargo, informou que nestes
últimos 11 meses foram investidos, nos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto, R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), sendo que desse montante, 36% foi contrapartida
de empreendimentos imobiliários, sem custos ao município, 31% a través de repasse da Prefeitura
Municipal, 25% com recursos do SAMAE e 8% do Governo do Estado.
O Prefeito Vlamir Sandei destacou que o desempenho do SAMAE é de extrema importância para
assegurar a qualidade de vida de toda população, no abastecimento de água potável e na coleta e
tratamento do esgoto doméstico, serviços sem os quais seriam um caos para qualquer cidadão.
“Nossa missão a frente do Poder Executivo Municipal é possibilitar que o SAMAE se fortaleça a cada
ano, por isso, estamos, inclusive, pagando pelo consumo de água de todos os prédios públicos
(escolas, unidades de saúde, ginásios de esportes, entre outros), que antes eram isentos de
pagamento. Será mais uma fonte de recurso que a autarquia municipal SAMAE terá para manter-se em
sólido crescimento, repercutindo na melhoria da prestação de serviços aos munícipes”, finalizou o
Prefeito Vlamir Sandei.
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