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INTRODUÇÃO 
 

 

Este Plano apresenta as principais propostas dos candidatos Márcio Couto e 

Cibele Machado oriundos da coligação “Itabira em Boas Mãos” compostas pelos 

partidos Avante e CIDADANIA para a administração municipal no período 2021-

2024.  

O objetivo deste é expor as propostas que foram desenvolvidas através da 

vivência do cotidiano de um Itabirano e de uma Itabirana a qual o Márcio Couto 

como um administrador impecável destacou-se como um empresário bem 

sucedido e através das vivências externas técnicas de sua vice Cibele Machado. 

O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida 

com a população Itabirana em todas as suas vertentes. Vem daí o slogan “Quem 

tem, tem! Quem não tem, tem que ter”. Trata-se de uma proposta de política 

pública na qual se vislumbra um amplo desenvolvimento social. Neste sentido, 

contempla em todos os setores ideias inovadoras que tem como eixo central a 

articulação interinstitucional, conforme organograma anexado a este documento, 

e a busca de parcerias com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito 

Municipal, de forma que estas instituições passem a exercitar a máxima da 

responsabilidade social. 

Neste período, os candidatos, implementarão um nova Gestão na administração 

municipal, propondo um modelo novo e executando projetos em andamento e 

outros que sejam estruturantes para a funcionabilidade dos serviços críticos para 

a população, atendendo a demanda de todos em especial aos menos favorecidos 

e trazendo resultados altamente positivos em todas as áreas de atuação do nosso 

governo. 

No momento atual se observa que um dos maiores anseios da comunidade está 

voltado para o setor da saúde, segurança e falta da diversidade econômica no 

que diz respeito ao âmbito estrutural hospitalar e o direito de ir e vir com 

segurança, como também a preocupação do surgimento de diversas epidemias 

(dengue, chikungunya, zika e covid19) o que tem atingido boa parte da nossa 

população nos últimos tempos e na atualidade, e um bom índice de criminalidade 



que tem ocorrido em nosso município devido a pandemia e a escasses de 

emprego. Dessa forma, pretendemos ampliar os serviços já existentes no 

município e implantar outros, que juntos garantam à comunidade uma assistência 

digna, contínua e igualitária sem distinção de classes, através das estratégias 

constadas do corpo deste Plano. 

 
 
Entretanto, há  que  se  considerar  que  hoje  Itabira  assiste  à  expansão  do 

ensino superior nas mais diversas áreas de formação acadêmica, uma realidade 

que demanda a adoção de estratégias capazes de garantir aos alunos o acesso 

a postos de trabalho. Nessa perspectiva, as estratégias voltadas  à  geração  de  

emprego  para  os  jovens,  a exemplo  do  estímulo  à  implantação  de  

empreendimentos   industriais e tecnológicos no  município,  bem   com o   

implantação   de   programas  de capacitação   e   formação   empreendedora   

com o   intuito   de   criar  sustentabilidade e um   ambiente   de empregabilidade 

que  passam   a   ser   uma   prioridade em nossa gestão. 

Sendo a mineração e o comércio a vocação do município de Itabira, não se 

concebe pensar no desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura, com base 

num desenvolvimento rural sustentável; não há como haver a diversificação da 

geração de empregos sem que haja o aproveitamento desse potencial. Com isso, 

pretende-se fortalecer a relação com instituições como o SEAGRI, EMBRAPA, 

EMATER, SEBRAE e outros que atuam no âmbito municipal/regional para a 

implantação de pequenas empresas (individuais ou cooperativadas) voltadas ao 

aproveitamento e beneficiamento da produção agrícola local, conforme a vocação 

de cada comunidade (milho, feijão, laticínios, hortifrutigranjeiros e outros). Ainda 

pensando na agricultura e no agricultor, a administração centrará esforços na 

manutenção das estradas vicinais por onde se escoará a produção e por onde 

trafegarão os produtores. 

Outra ação de grande impacto da futura administração da coligação Avante e 

CIDADANIA que também com base na formação de parcerias será a construção 

de moradias populares através do sistema de multirão e financiamentos de baixo 

custo. Uma articulação entre a administração municipal, junto a instituições 

privadas à doação de terrenos, a que facilitam a aquisição de materiais; e a 



comunidade, trazendo o povo para a casa do povo através da sua força de 

trabalho onde estará atuando em seu próprio benefício. 

Além de ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas locais a 

adotarem através de estímulos fiscais a assumirem o apadrinhamento da 

conservação dos equipamentos municipais, a exemplo das praças e quadras de 

esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e desportivo. 

Além das parcerias locais buscaremos incansavelmente o apoio de órgãos da 

administração pública nas esferas (federal e estadual) por meio de projetos 

voltados ao desenvolvimento local nas áreas prioritárias da nossa gestão e que se 

encontram alencadas ao longo deste documento ou seja: emprego e renda, 

infraestrutura, saúde, educação, lazer, segurança, habitação e etc.. 

A marca da nossa trajetória política estará atrelada pela honestidade, 

transparência, fiscalização, responsabilidade e acima de tudo planejamento. 

Esses são os princípios de uma administração que promete ser forte e 

verdadeiramente comprometida com os anseios da população. 

Em consonância com a legislação (federal, estadual e municipal vigentes) 

alcançaremos com a execução das nossas propostas a sustentabilidade 

econômica e socioambiental. 

Com a execução deste plano de governo desta coligação ( Avante e 

CIDADANIA), estabeleceremos metas e analises de desenvolvimento para um 

planejamento de médio e longo prazo para viabilizar o desenvolvimento rural e 

urbano com o avanço da tecnologia e diretrizes de sustentabilidade continua. 

Assim colocaremos Itabira no seu patamar de direito dentro do Estado de Minas 

Gerais. 

Com este Plano de Governo queremos reestabelecer a participação do cidadão e 

retornando o povo para sua casa de direito. As propostas contemplam objetivos e 

projetos ambiciosos, que demandarão uma administração extremamente 

dedicada a Itabira. 

 
 
 



 
 
 

Propostas de Governo 
 

 

 

Desenvolver um planejamento/projetos onde  serão  apresentadas propostas para  

as  principais  áreas  de  foco deste Plano de Governo e consistindo nele  

diagnóstico de cada áreas com as suas diretrizes, metas e os projetos que as irão 

compor. 

 

 Diagnóstico:  analisa  os  avanços  observados  na  cidade  e  os principais 

desafios a serem enfrentados nos próximos anos para a área em tela. 

 Diretrizes:   apresentam   o   desdobramento   dos   Objetivos   Centrais   do 

Governo para a área em questão. 

 Metas:  detalham  os  objetivos  táticos  a  serem  perseguidos  em  cada  área 

alinhados com as diretrizes. 

 Projetos:  são  as  ações  práticas  que,  em  conjunto,  permitirão  atingir  as 

metas. 

EDUCAÇÃO - O futuro começa pelas crianças 

 

 Objetivo: 

Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de 

Ensino, independente das suas condições social, econômica, étnico-racial e 

cultural da população, ampliando o bem estar do profissional de educação através 

de sua valorização, capacitação, profissional e motivacional, e ampliar os 

recursos junto ao aluno em conjunto a sua família através de interatividade e 

acolhimento personalizado a cada região pré estabelecida. 

 Metas: 

Propor recuperar o título de cidade educativa e transformar Itabira em referência 

nacional no ensino fundamental. 

Alcançar uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior a 

6,0 para os anos iniciais e igual ou superior a 5,0 para os anos finais do IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 2022; 



Proporcionar  que  pelo menos  95%  das  crianças com  7  anos  de  idade  

estejam alfabetizadas; 

Inserir projeto Escola cidadã/educativa. 

Ampliar o número de vagas para educação infantil em 20%. 

Implantar Ouvidoria educacional; (0800/itinerante) 

Aumentar o número de monitores para os alunos PNE nas salas de aula em 30%. 

Ampliar em 40% as escolas com período integral. 

Reduzir  para  menos  de  5%  a  taxa  de  analfabetismo  funcional  entre  os 

alunos do 4º e 6º ano; 

Ampliar os recursos financeiros para a educação, mobilizando e efetivando uma 

política para jovens e adultos que gere uma taxa de alfabetização próxima de 

90%. 

Garantir que 96% dos alunos da rede municipal tenham a oportunidade de se 

formarem no 2º grau até aos 16 anos; 

Construir no mínimo 03 (três) quadras cobertas em escolas municipais. 

Realizar a análise e a revisão dos Planos de Cargos e Salários dos profissionais 

da educação.  

Aumentar os números de laboratórios de informática. 

Assegurar o acesso à educação especializada aos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

 

 Projetos: 

 

Valorizar quem ensina TDR (Treinamento, Desenvolvimento e 

Reconhecimento): 

Revisar o Plano de Carreira dos Professores e adequações de funções ; 

Promover a realização de cursos de formação continuada para os professores; 

Promover melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e creches; 

Ensino Digital: 

Implantar biblioteca digital municipal (centro de pesquisa); 

Implantação do Programa de Informática nas escolas; 

 

 



Chegar com segurança: 

 

Garantir o transporte  digno  e  eficiente  aos  estudantes  que  se  deslocam dos 

povoados para a sede municipal; 

Disponibilizar transporte para os pais quando assim houver a necessidade da 

participação familiar em reuniões de pais e eventos culturais dos alunos. 

A escola é meu futuro: 

Introduzir o plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o conteúdo 

curricular básico e outras atividades como reforço escolar, ensino 

profissionalizante, esporte e cultura.  

Implantar projetos de intensificação de melhoria da educação básica. 

 

Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas 

pautadas no continuo crescimento da qualidade, com garantia da oferta a todas 

as crianças de quatro a cinco anos e ampliação na faixa de zero a três anos. 

Criar programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho voltado 

para jovens concludentes do ensino médio com premiações dos alunos que mais 

se destacarem onde receberão bolsa e auxílio transporte para as instituições  

universitárias  da  rede privada, publica.  

 

Participação ativa: 

Projeto de gestão democrática baseado na eleição direta dos diretores e 

coordenadores educacionais; 

Implantação da assembleia geral de educação que tem por objetivo organizar e 

integrar os processos educacionais em Itabira; lançando e analisando propostas, 

planejando,  junto  aos  líderes  escolares,  projetos  e planos de ação para o 

desenvolvimento educacional; 

Calendário escolar voltado à realidade local, com o objetivo de diminuir a evasão 

escolar em períodos de implantação; 

Ouvidoria educacional. 

Aplicar orientação vocacional voltados ao ensino superior e também nos cursos 

técnicos; 



Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a 

sociedade civil, conselho municipal de educação e dos conselhos escolares. 

Escola e o Campo: 

Plano de ensino ao produtor rural; 

Implantação da disciplina (optativa) técnicas e cultura agrícola; 

Ampliação e revisão do projeto PREDU (Distribuição de bolsa de estudos através 

de permutas) 

Implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, aos sábados, como 

carga horária extra ( vendas, compras, orçamentários e inicio de start’ups) 

Cursos técnicos em parceria com empresas; 

 

Cursos de administração voltado a agricultura ; 

Público-alvo: Famílias do campo. 

Reativar escolas rurais atualmente fechadas ou destruídas visando manter os 

alunos próximos de casa e valorizar as comunidades; 

Construção de quadras esportivas nas escolas rurais e abri-las para o uso da 

comunidade, principalmente no fim de semana. 

Projeto Quem planta esforço, colhe sucesso: 

A secretaria de educação oferecerá cursos preparatórios para ENEM direcionado 

a alunos do 3ª ano ensino médio; 

Curso profissionalizantes com duração de 6 meses em horário noturno; 

Escola para todos: 

Assegurar o acesso à educação especializada aos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

“Propor” a criação de ambientes para a diversidade de género com sanitários 

específicos 

Esporte na Educação: 

Garantir que as escolas disponham de bibliotecas e de quadras poliesportivas 

cobertas nas áreas disponíveis. 

Ampliar a educação integral através de escolas em tempo integral, contra turno ou 

via expansão da carga horária dos alunos, com uma forte articulação com as 

áreas do esportes, ciência e cultura. Baseando no desempenho esportivo com o 

incentivo de bolsas estudantis. 



 

SAÚDE 

 

Objetivo:  

Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 

especializada. 

Metas: 

Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças 

crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo 

 Reduzir o tempo de espera para consultas médicas 

Continuar a implantação das UPA’S. 

Aumentar em 15% a capacidade de atendimento dos hospitais. 

Aumentar o atendimento de Pronto atendimento em 20% na zonas rurais. 

Criar linha de comunicação comunitárias dos distritos junto ao Samu através de 

telefones de emergência gratuitos. 

Garantir que os equipamentos que foram inseridos devido a pandemia 

permaneçam em nossa estrutura já que os recursos adquiridos foram para 

hospitais de campanha. 

Reduzir a idade de 42 anos para 38 para atendimento aos exames de 

mamografia. 

Reduzir a idade de 50 anos para 42 para atendimento aos exames de próstata . 

 

Garantir que não haja pacientes em leitos não cadastrados em nenhuma das 

unidades da rede hospitalar municipal; 

Buscar uma unidade de coleta de doação de sangue em nossa cidade unidade 

hemominas. 

Melhorar o acolhimento dos pacientes para atingir a meta de 70% de aprovação 

da população. 

Ampliar a lista de remédios disponibilizados gratuitamente entre 5 a 15%. 

Ampliar a capacidade do numero de atendimentos nos PSF em 40% 

Zerar a lista de espera de exames oftomologicos e odontologicos. 



Disponibilizar 4 centrais intinerantes de atendimento rurais e periféricos de 

odontologia e oftomologia. 

Ampliar o atendimento do CEO em 20% de atendimento emergencial e que  já 

saiam conduzidos para um tratamento definitivo na unidade de pronto 

atendimento. 

Ampliar em 40% o atendimentos residenciais das pessoas acamadas. 

Adquirir mais 5 unidades de ambulância com capacidade de 3 serem UTI’s 

móveis. 

Criar parceria de ampliação de serviços especializados entre cidades 

circunvizinhas criando um polo regional de saúde. 

Elevar Itabira ao nome de Cidade Saudável entre boca e olhos. 

Criar atendimento psicológico aos pacientes e familiares que recebem  resultados 

de doenças terminais 

Criar atendimento psicológico as vítimas e familiares que sofreram agressão física 

e ou sexual. 

Disponibilizar cirurgias plásticas a população ´provenientes de algum tipo de 

acidente onde possam interferir em sua mobilidade e ou estética facial no mesmo 

período de atendimento no pronto socorro. 

Criar Ouvidoria de atendimento clínico 

 Projetos: 

Saúde na roça Também: 

Criação de uma central de ambulância visando facilitar o deslocamento dos 

enfermos residentes nos povoados, bem como adquirir veículos equipados para 

situações emergências; 

Implantação de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) nos distritos. 

Cursos  intensivos  para  capacitação  na  atuação  dos  agentes  de  saúde  e 

agentes de endemias nos distritos e povoados; 

Expansão de cursos de primeiros socorros nos povoados criando agentes de 

saúdes fixos. 

Promover  melhorias  da  estrutura  física,  dos  equipamentos  e  dos  serviços 

nos hospitais municipal, garantindo atendimento preventivo de saúde a toda 

população que precisa; 

 



 

 

Treinando para Atender TD (treinamento e desenvolvimento): 

 Programa  de  capacitação  continua  para  profissionais  atuantes  na  saúde 

visando  à  prevenção  de  doenças  sexualmente  transmissíveis  e  cânceres 

comuns; 

Cursos  intensivos  para  capacitação  na  atuação  dos  agentes  de  saúde  e 

agentes de endemias; 

Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde. 

Participar diretamente da implementação de um novo modelo de gestão mais 

participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável. 

Qualificar os instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de 

produtividade e eficiência. 

Gerenciar a qualidade da atenção à saúde tendo como proposta básica a 

avaliação de desempenho de serviços e prestadores de serviços de saúde, 

gerando ganhos de produtividade e eficiência. 

 

Farmácia mais humana: 

Distribuição  gratuita  de  medicamentos  para  doenças  como  pressão  alta, 

diabetes, colesterol e outros; 

Ampliar diversidade de remédios de distribuição gratuita. 

Reestruturar para Atender: 

Recuperação da estrutura dos equipamentos de saúde (postos) já existentes que  

atualmente  encontram-se  em  mau  estado  de  conservação  e  com serviços 

deficitários; 

Equipar  o  hospital  como  estrutura  básica  para  realização  de  exames  e  de 

pequenas cirurgias. 

Aprimorar a rede de urgência e emergência, com expansão e adequação de 

unidades de pronto atendimento (PFS), e serviços de atendimento móvel de 

urgência/Samu, de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras 

redes de atenção. 

 



 

 

Saúde não tem Idade:  

Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso); 

Ampliar a faxetária de quem tem direito ás vacinas. 

Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança com 

ênfase nas áreas maior vulnerabilidade 

A saúde tem que chegar: 

Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoados, voltadas a exames 

oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos; 

Reduzir o tempo de espera para consultas médicas no hospital da prefeitura, 

contratando mais profissionais de saúde; 

Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência 

de crack e outras drogas. 

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 

promoção e vigilância em saúde. 

Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde. 

Participar diretamente da implementação de um novo modelo de gestão mais 

participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável. 

Qualificar os instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de 

produtividade e eficiência. 

Gerenciar a qualidade da atenção à saúde tendo como proposta básica a 

avaliação de desempenho de serviços e prestadores de serviços de saúde, 

gerando ganhos de produtividade e eficiência. 

Menina mãe não! 

“Propor” a implantação do Dil para garotas acima de 14 anos que já tenham 

relação sexual com autorização dos pais. 

Ampliação de palestras e distribuição de preservartivos. 

 

 

 

 



 

 

 

INFRAESTRUTURA 
 
 Objetivo: 

Realização de obras de pavimentação em bairros periféricos,  

Aumentar a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto; 

Construção de calçamento nas principais ruas dos povoados; 

Reforma da feira municipal com a construção de um moderno centro de 

abastecimento que garanta higiene e qualidade nos produtos oferecidos aos 

consumidores, bem como condições de armazenamento e comercialização para 

os agricultores familiares; 

Melhoria no Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com direcionamento correto 

do lixo, reciclagem; 

Reforma e ampliação dos cemitérios; 

Iluminação das vias de acesso entre os povoados e sede municipal; iluminação 

nos trevos com iluminação solar. 

Construção de casas populares em regime de multirão; 

Iluminação publica para o povoados de macacos e outros. 

Otimização de recursos para atender a zona rural. 

Manutenção das estradas do município, sobretudo as estradas que interligam os 

municípios e povoados. 

Asfaltamento de ruas de acesso e das praças para a feira livre; 

Reforma e modernização das praças públicas transformando-as em espaços de 

convivência e lazer o que  implica  em implantar  equipamentos  esportivos  e  

recreativos,  bem  como  na  arborização  e embelezamento; 

Reestruturação e direcionamento correto da frota municipal. 

Construção de canil e a volta da carrocinha.  

Recolhimento de animais em geral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

AGRICULTURA 

 
 

 

Objetivo: 

Ampliar a diversificação ecônomica através das técnicas da agricultura, valorizar a 

produção e o produtor rural e melhorar a qualidade de vida para todos com os 

seus próprios recursos. 

Metas: 

Realizar cursos voltados à aplicação á agricultura, cultivos, Comercialização 

(importação e exportação) dos produtos. 

Criar Plano de ensino ao produtor rural; 

Implantação da disciplina (optativa) técnicas e cultura agrícola; 

Cumprir a Legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos municípios de 

aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores locais; 

Implantar Programa de extensão rural (assistência técnica e capacitação) de 

acordo com a aptidão de cada povoado; 

Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e descarte dos seus 

respectivos recipiente; 

Pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para aproveitamento no 

período de ociosidade do solo; 

Estímulo  à  constituição  de  microempresas  e  associações  para  autogestão,  

por meio de cursos de capacitação voltados aos produtores rurais, 

Criação de cooperativas e associações para beneficiamento e venda da produção 

agrícola; 

Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na 

agricultura familiar, 

Criação de escola técnica agrícola. 

Inserção    dos    mini    e    pequenos    produtores    rurais    no    Programa    

“Mais Ambiente”/MMA; 

Perfuração de poços artesianos em todos os povoados do município. 
 
 



 
 

SEGURANÇA  
 

 

 

Objetivo: 

Melhorar a qualidade de vida do cidadão restaurando o seu direito de ir e vir 

com segurança e conservando sua integridade fisica e psicológica. 

 

 

 

Metas: 

Abaixar o indice de violencia de furtos e roubos em 70% 

Aumentar o imdicie de confiabilidade da população no setor de segurança 

publica em 70%. 

Resgatar o titulo de cidade segura e hospitaleira. 

Implantar a rede de vizinhos protegidos em 100% dos bairros. 

Projetos: 

Segurança cidadã: 

A Secretaria Municipal de Trânsito será direcionada a orientar o cidadão em 

suas faltas, claro com uma margem de tolerância onde haverá primeiro o 

respeito e o amor a nossa terra. Não queremos uma indústria de multas.  

Trazer os conselhos tutelares e comunitários de segurança para ações 

preventivas no transito.  

Junto com a sociedade promover discussões visando coibir a violência e a 

criminalidade. 

Fazer com que o conselho de segurança Publica Municipal seja ATIVO.  

Criar a Guarda Municipal  em Itabira com uma atuação efetiva, com respeito e 

na preservação do patrimônio e da vida, seja usada como forma de coibir a 

marginalidade em nosso município. 

Criação de Guarda Municipal; 

 

Implantação de vigilância comunitária nas localidades mais populosas; 

 

 Apoio de intensificação  juntos as  policias  (civil  e  militar) para  combate a 

furtos e roubo de motocicleta; 



Solicitação de implantação de uma Companhia Independente da Polícia Militar 

no município; 

Participação Ativa gera segurança: 

Rede de vizinhos protegidos: 

Ampliar o sistema vídeo monitoramento 24 horas vigiado junto com Policia 

Militar.   

Instalação de câmeras em torres de observação nas principais vias de acesso, 

que enviarão  imagens  de  toda  cidade  em  tempo  real  para  uma  central  

da  Guarda Municipal; 

Intensificar a ação da comunidade junto aos militares Modernizar  e integrar 

ações visando a Segurança Pública de forma participativa buscando a garantia 

de qualidade de vida. 

Traçar planos e metas com os devidos representantes da sociedade, 

buscando melhorar nossa Segurança Publica. 

Implantação de vigilância comunitária nas localidades mais populosas; 

Apoio de intensificação  juntos as  policias  (civil  e  militar) para  combate a 

furtos e roubo de motocicleta; 

 

 

 
 

CULTURA, ESPORTE E LAZER/TURISMO  - Revitalizar o passado e 

construir novas histórias 
 

  

 
Objetivo: 

Resgatar a alegria do cidadão Itabirano, valorizando a sua cultura, explorando 

o seu potencial turistico e reativando as atividades esportivas para transformar 

Itabira em uma cidade boa de se viver. 

Metas: 

Resgatar o titulo de cidade hospitaleira 

Transformar Itabira numa cidade de excelência no turismo. 

Divulgar nacionalmente a cultura Itabirana. 

Implemetar concursos artisticos públicos intermunicipais 

Valorizar artistas Itabiranos nas suas diversas vertentes. 

Investir no turismo ambiental e histórico junto aos distritos e povoados. 

 



Criação uma assessoria regionalista entre os povoados e distritos 

Reativar clubes esportivos.  

Fomentar a economia através de ações . 

Criar turismo socioreligioso ( viabilizar romarias e montes.evangélicos). 

Buscar incentivo Privado. 

Criar parque Ecológico em conjunto com a Vale 

 

 

 

Projetos: 

Itabira nas praças: 

Criar eventos semanais nas praças dos bairros em planejamento escalonado. 

Criação  do  moderno  programa  “Cidade  Conectada”  para  instalação  de  

WIFI (internet móvel) nos principais pontos e praças da cidade para facilitar 

comunicação e interação da população acompanhando as novas tecnologias. 

Cinema no campo: 

Realizar sessões de cinema ao ar livre nos campos de futebol. 

Folclore da minha terra: 

Incentivar os eventos anuais de turismo além de se criar outros eventos. 

Criar um plano de divulgação do nosso Turismo em nosso Estado.  

Resgatar os festejos de manifestações culturais (carnaval, natal, réveillon, 

marujadas, cavalgadas, procissões e etc..). 

 

Comida que dá certo: 

Concursos gastronômicos e circuito de comidas típicas em calendário fixo. 

 

Participação ativa: 

Elaborar e executar políticas públicas integradas visando melhorar  nosso 

turismo. 

Reativar a TV Cultura. 

Criação do festival da agricultura para promoção dos agricultores e da cultura 

rural; 

Criação do centro de tradição cultural e do programa municipal de valorização 

dos artistas da terra; 

Criação de um clube para entretenimento e lazer social; 

Criar conselhos do esporte lazer, turismo e cultura e diversificação econômica. 



Esporte é a minha vida: 

Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos 

esportivos (passeios ciclísticos, maratonas, torneios e competições entre 

escolas); 

Criar campeonato de queimada brincadeiras de rua. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 Objetivo: 

Trabalhar pela inclusão social. Tratar junto com os governos competentes essa 

questão com humanidade e respeito. Situações de risco serão avaliadas e 

soluções deverão ser encontradas. 

A Secretaria Social terá um trabalho relevante buscando responder com ações as 

questões que a pasta exige, seja na educação, no trabalho, e principalmente na 

saúde dando uma resposta eficaz a essas pendências.  

 

Metas: 

Instalar dois CFI (centro familiar intensivo). 

Sustentar e empoderar a InterAssociação. 

Ampliar a comunicação dos lideres comunitários com o governo. 

Assegurar a sobrevivência das associações de bairros. 

Capacitar os funcionários com cursos visando uma, melhoria no trato com a 

comunidade. 

Fortalecer as associações de cada bairro dando-lhes espaço para buscar 

soluções básicas que lhes são de direito com apoio irrestrito do poder Municipal.   

Fazer uma gestão compartilhada com conferências e os fóruns de assistência 

social  

Indentificar o líder comunitario como um prestador de serviço público. 

Garantir repasses a associações em situação de falência patrimonial e finaceira. 

Implantar 3 unidades da justiça intinerante. 

Implantar 4 unidades sáude intinerante. 

Projetos: 

Criação do Asilo Municipal; 

Criação de centro de recuperação jovens infratores e viciados em drogas; 



Programa de orientação para prevenção de alcoolismos e drogas; 

Combate e erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual; 

Capacitação  dos  conselheiros  tutelares  para atuação  e efetiva  e  correta  de  

suas funções; 

Implementação  de  plano  para  erradicação  de  casas  sem  condições  mínima  

de moradia; 

Vigilantes do patrimônio: 

Fortalecer as associações de cada bairro dando-lhes espaço para buscar 

soluções básicas que lhes são de direito com apoio irrestrito do poder Municipal. 

Dando-lhes os recursos mínimo para gerenciar, fiscalizar e desenvolver sua 

comunidade. 

Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais fazendo a 

busca ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos programas pela falta 

de acesso à informação; 

 

Justiça Intinerante: 

Objetivando a ampliação do acesso à Justiça por populações distantes das 

comarcas sede. O TJMG incentivou magistrados a se unirem a representantes  

locais do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do 

Brasil/Seção Minas Gerais e do Poder Executivo estabelecer convênios com a 

Prefeitura do Municípios de Itabira. 

 

Saúde intinerante: 

 

CFI: centro familiar intensivo. Creche geriátrica com creche pediátrica. 

 
 
 
 
 

Visão de longo-prazo para a Cidade 
 
 
Meta: 

Este Plano de Governo considera um posicionamento de liderança para Itabira a 

longo-prazo.  A Visão que orientará o Governo, com alcance para 2035, posiciona 



Itabira como uma das melhores cidades de Minas Gerias para se conhecer, viver 

e trabalhar. 

No campo social posiciona a cidade em nível nacional, como a cidade que reúne 

simultaneamente a melhor qualidade de vida, um sistema de saúde básico 

eficiente e que promove hábitos e costumes mais saudáveis para uma população 

integrada à educação e cultura. Para isso, seremos: 

uma cidade referência na educação pública do País. 

Uma cidade cujo sistema básico de saúde apresenta eficiência, tanto na 

qualidade do atendimento, quanto do número de beneficiados; 

Referência nacional em redução de déficit habitacional; 

Uma cidade sem pobreza extrema, sem desigualdades extremas e mais integrada 

cultural e socialmente;  

No campo econômico, a visão objetiva uma cidade de reconhecido destaque pela 

alta atratividade de negócios, reduzida taxa de desocupação e contínuo 

crescimento da renda média dos seus trabalhadores. Para isso, posicionamos 

Itabira como: Referência regional na excelência do ambiente de negócios com  

destacada  liderança  na  atração e manutenção  de  investimentos produtivos. 

No campo da sustentabilidade, posiciona a cidade como referência regional em 

desenvolvimento sustentável com a preservação de seu patrimônio ambiental. 

No campo político, colocamos a cidade como um dos principais centros políticos e 

culturais do cenário regional. Para isso, Itabira será: 

Reconhecida pela realização de grandes eventos e sede de fóruns decisórios 

para assuntos de sustentabilidade regional e desenvolvimento econômico; 

Referência regional em gestão pública de alto desempenho; 

Reconhecida pela produção cultural de alto valor e influência regional; 

 
 
 
 
 

Objetivos e Princípios de Atuação do Governo 
 
 
Meta: 

Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos 

municipais; 



Transformar a cidade, dotando-a de equipamentos urbanos mais adequados  às 

demandas e ao crescimento da população; 

Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do 

patrimônio natural, cultural e histórico no processo de desenvolvimento da cidade; 

Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças Itabiranas; 

Contribuir para a formação de um ambiente de negócios altamente competitivo e 

para o crescimento econômico sustentável; 

Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia Itabirana 

Tornar Itabira uma das cidades mais integrada do ponto de vista urbanístico e 

cultural; 

Reduzir os indicadores de pobreza na cidade; 

Posicionar Itabira como importante centro político e cultural no cenário regional. 

 
 
 

Princípios de Atuação do Governo 
 
Objetivos: 

 
Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, aproximando-

o dos cidadãos; 

Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e 

acompanhamento para toda a máquina municipal; 

Incluir a participação social como diretriz de governo através da implementação 

de diversos mecanismos de diálogo com a população como PPA  Participativo  e 

Criação ou ativação de Conselhos Municipais nas diversas áreas; 

Estabelecer uma  perfeita  integração entre as políticas  públicas  municipais, 

estaduais e federais; 

Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura; 

Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo 

padrão de qualidade em todas as regiões da cidade; 

Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias 

com o setor privado e outras esferas de governo; 

Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao cidadão e  da 

eficiência dos processos da administração municipal. 

 



 

 

 
 

Abastecimento, Segurança Alimentar e Consumo Consciente 

 

Mostrar por meios da imprensa o quanto é prejudicial o consumo desenfreado em 

todos os âmbitos em nossa sociedade.  Trabalhar para que o consumo seja 

passado de forma consciente formulando e implantando atividades nesse sentido. 

Procurar estimular feiras livres em nossa cidade, buscando fortalece-las num 

trabalho visando o anseio de todos. Mostraremos o homem do campo o quanto 

ele é importante em nosso cenário. 

Ampliar os programas de cunho social visando a dignidade do cidadão menos 

favorecido. Programas de segurança e abastecimento alimentar terão prioridade, 

sempre. 

Tratar o dinheiro público com responsabilidade dando as licitações transparência 

e coerência. Visando em primeiro lugar o comercio local.   Exigir qualidade 

ambiental na aquisição desses produtos. . 

Incentivar alternativas científicas com tecnologia visando gerar baixo impacto no 

meio ambiente, na área de produção. 

Fazer um trabalho de reeducação no trabalho eliminando desperdícios em todos 

os setores para sermos exemplos na redução de consumo e reaproveitamento de 

materiais. 

Tratar o homem do campo com o respeito que merece, incentivando-o e 

estimulando-o através de convênios tornando sua terra produtiva. Fortalecendo-

os, usaremos esses produtos orgânicos na merenda escolar e em outros 

programas de abastecimento. Teremos espaço para essa transformação que 

poderá gerar muitos empregos. 

 

Desenvolvimento Econômico 

 
Criar oportunidades para Itabira ser uma cidade polo na indústria, com geração de 

empregos e principalmente na implantação de programas de gestão ambiental.  



Com os empreendedores locais, buscar soluções para nossa área rural que 

representa quase 80% do nosso território. Desenvolver com competência e 

dinamismo, uma economia criativa com melhor aproveitamento desses recursos. 

Buscar junto com as Universidades, implementar e organizar alternativas 

científicas e tecnológicas. Fazer parcerias com essas e outras instituições de 

ensino visando melhorar o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade. 

Apoiar, a implantação de projetos produtivos.  

Contribuir para a vinda de Micro e Pequenas Empresas para o setor industrial 

onde estimularemos a qualificação da população à novas ocupações 

profissionais. 

Estimularemos a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais nos 

mercados de trabalho. Seja na área publica ou privada, buscando sempre dar o 

apoio necessário.    

 

Gestão Pública 

 
Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os Planos de Cargos e Salários. 

Ampliar a participação popular na formulação e acompanhamento das políticas 

públicas. 

Combater a corrupção e praticar a ética por meio de auditorias estratégicas e 

controle interno, dentre outras práticas. 

Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos do 

planejamento estratégico participativo e do conceito de Cidade Inteligente. 

Aperfeiçoar a regulação e monitoramento dos serviços públicos, inclusive os 

terceirizados, de forma transparente e com a participação da cidadania. 

Publicitar e dar transparência aos contratos de serviços terceirizado. 

Resgatar a qualidade da prestação de serviços na área de saúde para os 

servidores ativos e inativos. 

Praticar a integração de nossa sociedade por meio de programas, projetos, 

parcerias e consórcios 

Desenvolver um processo de planejamento urbano sustentável que integre 

efetivamente as ações dos diversos órgãos da prefeitura.  

Distribuir de forma mais homogênea em todo o espaço urbano os serviços 

públicos e privados, empregos e espaços para cultura, esporte e lazer. 

Avaliar as concessões e permissões estabelecidas pela prefeitura 



Desenvolver ações com o governo federal e estadual para aumentar repasse de 

recursos para nossa cidade. 

Implantar políticas para uma Itabira inclusiva e humanizada. 

Utilizar a estrutura e recursos da comunicação social em campanhas educativas e 

preventivas, tais como: uso de drogas, mobilidade, educação ambiental, 

acessibilidade, saúde, prevenção de acidentes domésticos, acidentes funcionais e 

campanha permanente para prevenção de acidentes de trânsito, dentre outros. 

 
Habitação 

 

Priorizar de forma séria e transparente a construção de moradias para população 

com renda familiar de até três salários mínimos 

Acelerar o processo de regularização fundiária das ocupações irregulares e áreas 

de risco, mediante implantação de políticas de urbanização e legalização das 

áreas ocupadas, por meio de gestão democrática e participativa. 

Disponibilizar assessoria técnica e jurídica para desenvolver projetos, 

acompanhar obras e desburocratizar processos em parceria com a sociedade 

civil. 

Implementar política pública para a habitação visando garantir o direito à moradia, 

respeitando as prioridades e situações de emergência, com participação popular e 

transparência promovendo uma política integrada de habitação. 

 

 

 

 
Meio Ambiente 

 

Desenvolver um plano integrado sustentável local que contemple, dentre outros, 

uma política efetiva de saneamento ambiental. Procurar incentivar a construções 

sustentáveis, ao consumo racional de energias e uso de energias renováveis. 

Mobilizar a cidadania para, em conjunto com a prefeitura, definir políticas 

articuladas de água, esgoto, áreas verdes, drenagem e resíduos sólidos. 

Implementar uma política de saneamento básico e ambiental, visando o bem estar 

de toda sociedade.  

Identificar, restaurar, conservar e incentivar a conservação de áreas de 

nascentes, regulamentando essas áreas como parte da Reserva Particular de 

Patrimônio Natural Municipal. 



Estabelecer critérios e implantar sistemas de controle da contaminação do 

freático. 

Monitorar e tornar público o volume e a qualidade da água profunda retirada em 

Itabira. 

Apoiar inovações técnicas na captação e uso das águas de chuva. 

Elaborar políticas públicas voltadas para a gestão de resíduos sólidos 

fundamentadas no conceito de consumo consciente, adotando critérios de não 

geração, redução, reutilização e reciclagem para uma melhor qualidade 

ambiental. 

Buscar soluções para aumentar a capacidade de absorção natural da água no 

espaço urbano, bem como os níveis contaminação do solo, identificando pontos 

de riscos e suas causas, com o apoio de instituições de pesquisa. 

Estabelecer meta de desmatamento zero para remanescentes de ambientes 

naturais, criando mecanismos de compensação aos proprietários e criar políticas 

de incentivo para preservação de áreas naturais remanescentes em propriedades 

privadas através de parcerias. 

Avaliar os conceitos utilizados para mensurar as áreas verdes e estabelecer 

indicadores de áreas verdes por bairro. 

Ampliar a arborização de rua, com espécies adequadas e participação de 

moradores no plantio e cuidados dessas árvores. 

Mapear áreas públicas baldias e desenvolver plano de uso conforme suas 

características e com a participação dos moradores do local. 

Elaborar plano de uso dos parques, delimitando áreas importantes para 

conservação, preservação, lazer e convívio. 

Apoiar os serviços da rede de proteção animal, ampliando medidas educativas e 

apoiando de forma transparente essas iniciativas.   

Criar sistema de monitoramento de fauna e flora. 

Estabelecer indicadores de qualidade do ar e implantar sistema de medição e 

divulgação nos principais pontos de poluição atmosférica 

 

Elaborar mapa de risco de acidentes naturais no município e dar ampla 

divulgação aos resultados. 

Trazer a Vale para um debate visando melhorar nossa parceria, com projetos de 

restruturação ambiental.  

 

 



 

 

 
Mobilidade Urbana e Acessibilidade 

 

Garantir transporte coletivo de qualidade, a preços acessíveis e ambientalmente 

corretos. 

Garantir mobilidade urbana de qualidade na cidade priorizando o transporte 

coletivo, com a integração de todos modais de transporte, de modo a enfrentar 

conjuntamente as causas e os efeitos do desenvolvimento urbano no trânsito e no 

transporte urbano. 

Propor projetos e planos específicos para pedestres e bicicletas reconhecendo-os 

como modais de transporte 

Atuar nos gargalos do trânsito de maneira a racionalizar caminhos, minimizar os 

tempos de deslocamento e criar conforto para os usuários. 

Criar zonas de baixo impacto de carbono nos bairros, com ruas de pedestres e 

calçadas ampliadas para atividades de lazer e cultura, limitando a circulação de 

veículos motorizados. 

Formular e implementar atividades voltadas à educação para a mobilidade urbana 

em todos os segmentos da sociedade, com apoio das redes escolares pública e 

privada e redes sociais 

 

 

 

 

Mulheres 

 

Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como condição 

do desenvolvimento do município. 

Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e 

contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Planejamento Urbano 

 

Desenvolver e gerir o planejamento urbano de forma integrada, descentralizada, 

compartilhada e participativa por meio de diálogo efetivo com a população. 

Planejar o território, definindo áreas prioritárias para expansão urbana, uso e 

ocupação do solo, incluindo ações que concorram para a ocupação dos espaços 

ociosos. 

Incentivar o homem do campo para que tenha seu trabalho valorizado, criando 

com isso renda e trabalho para nossa cidade com fornecimento de produtos 

orgânicos dentre outros.   

 

 
Distritos 

 

Elaborar programas junto á sociedade buscando fazer um trabalho de excelência. 

Respeitando os seus desejos e resolvendo de imediato todos os problemas mais 

básicos.  

Promover um debate amplo para que se sintam valorizados e respeitados. Tomar 

ações para que os anseios mais importantes sejam resolvidos o mais breve 

possível.  

Conservar as estradas de forma a assegurar a ida e vinda com segurança.  

Melhoria nas áreas da Saúde, Educação, Lazer, Segurança, Cultural dentre 

outros.  

Tratamento diferenciado ao homem do campo buscando sua valorização.  


