
 

 

PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - ITAPETININGA  

PLANO DE GOVERNO ELEIÇÕES 2020 – PROFESSOR VINICIUS 

PREFEITO E DIRCEU CAMPOS VICE. 

ITAPETININGA 

Itapetininga se situa na parte Sudoeste do estado de São Paulo, possui área de 

1.792,08km², a terceira maior extensão territorial do estado, com 81,72km² de área urbana 

e 1.710,36km² de área rural. O município apresenta-se hoje constituído de 7 distritos: 

Itapetininga, sede urbana, e os distritos rurais de Conceição, Gramadinho, Morro do Alto, 

Rechan, Tupy e Varginha (IBGE). 

A maior parte do território do município está inserida na bacia hidrográfica do 

Alto Paranapanema, em uma altitude de 656m acima do nível do mar (SEADE). A rica 

malha hidrográfica do Município constitui um dos fatores de seu desenvolvimento. O 

principal rio que banha o município é o Itapetininga, afluente do Paranapanema, que corre 

na direção leste‐oeste, nascendo nas proximidades da serra de Araçoiaba e tendo um 

percurso de 72 km dentro do município. A importância deste manancial levou o 

Município a criar a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Itapetininga através da 

Lei Municipal 4.445 de 12 de setembro de 2000. (DEMACAMP, 2010, p60). 

Sua origem histórica de desenvolvimento se deu através do tropeirismo, local era 

um ponto de passagem e descanso dos tropeiros que se dirigiam a São Paulo, ou em 

direção ao Sul do País. De vocação agrária destaca-se alguns importantes ciclos 

econômicos: o primeiro da pecuária, o segundo da cultura da cana-de-açúcar, o terceiro 

do algodão e o quarto do café. 

Com uma produção agrícola bastante forte e diversificada que vai da laranja, cana-

de-açúcar, batata, milho, feijão e grama, e de se destacar no setor de aves bem como na 

pecuária leiteira e silvicultura, que são os principais responsáveis pelo seu PIB agrícola, 

porém ao contrário dos setores industrial e de serviços, em que a geração do valor 

adicionado é alta, a agrícola tem pouca importância no PIB total da cidade R$253 milhões 

em 2017 segundo o IBGE, correspondente a 6,32% do total acumulado em todos os outros 

setores no ano. 

O município está entre as regiões consideradas de médio desenvolvimento 

humano (IDH entre 0,5 e 0,8), Itapetininga ocupa a posição 272ª entre os 645 municípios 



 

 

de São Paulo. De acordo com o IBGE em 2017, o salário médio mensal era de 2.1 salários 

mínimos. Apenas 23.7% pessoas estão ocupadas em relação à população total (esses 

números são anteriores à crise provocada pela Pandemia). Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 33.5% da população está 

nessas condições. Embora com números pouco animadores nas últimas décadas, 

observou-se uma redução da desigualdade de renda como mostra a série histórica do 

Índice de Gini, que passou de 0,53, em 1991, para 0,55, em 2000, e para 0,49, em 2010, 

essas melhoria se deu principalmente por ações do Estado em programas sociais e 

aumentos reais do salário mínimo.  

Itapetininga, sancionou seu plano diretor do ano de 2007 que foi atualizado em 

2015, como previsto no Estatuto da Cidade como obrigatoriedade de implementação do 

Plano Diretor para as cidades com mais de 20 mil habitantes plano que é pouco lembrado 

pelos gestores da cidade, que continuam apostando em um “crescimento” desorganizado 

e que acarreta em novos problemas para o município. 

PLANEJAMENTO E GESTÃO  

A democracia brasileira vive uma crise de representatividade, com forte distância 

entre o poder público e a sociedade civil. Falta transparência, acesso à informação, 

controle social, e meios para que a população seja ouvida e participe das decisões da 

cidade. Essa situação fica ainda mais evidente nas cidades, porque é no espaço urbano 

que a maioria das pessoas sente as consequências desses problemas no dia a dia. 

Precisamos democratizar a vida urbana: Itapetininga atingiu a marca histórica de ter um 

orçamento anual de MEIO BILHÃO de reais, porém a população pouco é estimulada para 

debater o orçamento público e fazer parte das decisões de onde esses recursos devem ser 

investidos, e são as pessoas que pegam ônibus que verdadeiramente sabem quais são os 

principais problemas do transporte público e têm sugestões para mudar a situação. Quem 

precisa dos postos de saúde públicos sabe o que está faltando. Os educadores e estudantes 

conhecem muito bem suas escolas e têm muitas propostas para melhorá-las. Quem vive 

em Itapetininga tem muito a dizer sobre a nossa cidade e seus bairros, mas a prefeitura 

não quer ouvir. Essa falta de diálogo e meios de participação é o centro da crise que 

vivemos. Democracia de verdade é poder decidir sobre a política de transporte, saúde e 

educação, é discutir as prioridades do orçamento e ter acesso às informações de interesse 

público aos mecanismos de transparência, das políticas setoriais à gestão dos bairros, dos 



 

 

pequenos departamentos às secretarias municipais, queremos transformar a forma de 

fazer gestão na cidade.  

ITAPETININGA CONECTADA 

Imagine Itapetininga mais colaborativa, inovadora e conectada. Propomos tornar 

Itapê um lugar onde a tecnologia e a criatividade ampliem a democracia, a qualidade dos 

serviços públicos e a garantia de direitos. 

Isso será possível através da interligação da Prefeitura com Faculdades públicas e 

particulares, Centro de Formação Técnica e Profissionalizante, Escolas Municipais, 

Estaduais e Particulares, chegando é claro na iniciativa Privada (indústria, produtores e 

comerciantes), ou seja, tudo aquilo que já está presente em Itapetininga, mas como não 

existe um projeto de Cidade proposto por quem governa não existe sinergia para 

aproveitar nossas potencialidades e melhorar a qualidade dos serviços públicos e de vida 

da população. 

SAÚDE PÚBLICA 

O Sistema Único de Saúde (SUS) surge a partir do processo chamado Reforma 

Sanitária Brasileira que teve como resultados mais significativos o Relatório da VIII 

Conferência Nacional de Saúde em 1986 e sua aprovação na Constituição de 1988 que 

deu o arcabouço legal para a construção do SUS. Desde o nascedouro esse processo tem 

sido alvo de ataques tanto dos setores mais atrasados do patrimonialismo brasileiro 

quanto dos defensores do neoliberalismo, casamento perfeito que encontrou moradia no 

Governo Bolsonaro, que vem acelerando no desmonte do SUS, que mesmo assim foi 

fundamental para conter uma crise sanitária ainda mais grave em nosso país, nesse 

momento de Pandemia. 

Precisamos acabar com a lógica punitiva do “choque de ordem” que vem 

invadindo todas as esferas da administração pública, transformando as políticas de saúde 

mental em instrumentos policialescos de controle da população em situação de rua. 

Entendemos que a saúde tem relação direta com a classe social e as condições de vida de 

cada cidadão. Ou seja, a saúde está relacionada às circunstâncias de trabalho, ao 

saneamento básico, à qualidade do transporte, às políticas de educação, ao direito ao lazer, 

entre outros pontos. Queremos contribuir para o fortalecimento da luta por um sistema de 

saúde com acesso universal, integral, gratuito e igualitário.  



 

 

Em Itapetininga o maior problema do sistema de saúde é a baixa cobertura da rede 

básica que deixa descoberto mais de 50% da população, acarretando em demandas 

reprimidas, serviços sobrecarregados, demora nos agendamentos, além de excluir a 

população do atendimento que lhe é de direito e alguns dos nossos principais “postinhos 

de saúde” não são conveniados com o Programa de Saúde da Família, o que faz que a 

cidade deixe de receber recursos do SUS para ajudar nos custeios do funcionamento dos 

Postos, uma demonstração clara de falta de gestão inteligente. 

O Hospital Regional de Itapetininga, que na última gestão passou a se chamar Dr 

Leo Bernardes Orsi apesar de atender toda a região, é administrado financeiramente pelo 

município, e tem sérios problemas para atender a demanda de cirurgias eletivas, tem baixa 

capacidade física e de equipamentos para atender toda a região, obrigando o 

deslocamento dos usuários para outras regiões de saúde no estado. Itapetininga precisa 

liderar um movimento da região de saúde de Itapetininga, para implantação de serviços 

resolutivos, evitando desta forma gastos excessivos com transporte de usuários, bem 

como o sofrimento desses e de suas famílias. 

A realidade da Maternidade e do Pronto Socorro também são tristes e 

preocupantes, novamente não tivemos a capacidade de conveniar os leitos para as 

gestantes na Rede Cegonha e deixamos de receber dinheiro do estado para ajudar na 

manutenção e melhorar a qualidade do atendimento. 

A realidade é clara falta recursos, mas também falta gestão, que não consegue 

obter recursos possíveis e tem dificuldade para executar emendas conquistadas, o PSOL 

Itapetininga agiu com rigor para garantir recursos ao Hospital Regional que o Governo 

do estado estava deixando de repassar e conseguiu R$300 mil reais para a reforma do 

Posto de Saúde do Taboãozinho que levou dois anos para ter suas obras finalizadas. 

Com gestão técnica, valorização dos profissionais da área é possível ampliar a 

rede de atenção primária, no curto prazo aumentando o número de equipes do Programa 

de Saúde da Família em postos que já estão funcionando e em uma segunda fase construir 

novos postos em regiões que necessitam de um Posto de Saúde como o Cambuí, Jardim 

Brasil e adjacências. 

EDUCAÇÃO  



 

 

Assim como acontece com a cidade, a crise na educação é de “pertencimento”. 

Pertencer é ser parte da construção de um projeto que envolva toda a comunidade escolar 

e dialogue com a realidade dos estudantes e suas famílias, que garanta a autonomia dos 

educadores. Podemos mudar essa situação através da valorização do salário e da carreira 

dos educadores, do diálogo com a comunidade escolar, que participará junto com seus 

diretores e definirão suas prioridades juntos, respeitando a singularidade de cada escola e 

do local onde está inserida. 

A galinha de ovos de ouro da Prefeitura não pode ser utilizada apenas para garantir 

contratos milionários com compras de apostilas e fornecimento de merenda, o dinheiro 

da educação tem que ser utilizado como um investimento no futuro, pois crianças bem 

educadas transformarão para melhor sua própria realidade e por consequência nos 

contribuirão para uma sociedade melhor e mais próspera atraindo investidores e 

melhorando nossa qualidade de vida. 

SEGURANÇA PÚBLICA  

Há muito tempo que, em nome do já envelhecido discurso da “ordem”, o poder 

público subordinou o debate sobre a garantia de direitos ao tema da segurança pública, 

ao mesmo tempo em que reduziu a política de segurança à questão policial e à matéria 

prisional. Contudo, ao contrário do que se costuma ler e ouvir, segurança não é nem 

sinônimo de polícia, nem de prisão. Segurança pública é o resultado da articulação de 

diversas políticas sociais visando a defesa, garantia e promoção da liberdade. Uma cidade 

cheia de prisões e repleta de policiais não é uma cidade segura, muito menos livre. Uma 

cidade livre é a que se organiza em torno de uma cultura de direitos. É por isso que, no 

lugar de defender a imposição da ordem, acreditamos na promoção da liberdade para 

construirmos juntos uma sociedade mais segura.  

MORADIA  

Viver em Itapetininga está cada vez mais caro! O crescimento da cidade e a 

especulação imobiliária aumentam o problema da habitação na cidade. O déficit 

habitacional tem aumentado nos últimos anos, se tornando uma grande contradição, já 

que ao mesmo tempo novos empreendimentos são lançados a todo o momento. A 

prefeitura precisa garantir que a Lei Municipal de Habitação de Interesse Social, funcione 

de fato, para que a população mais pobre não fique refém do aluguel, que é um dos 

maiores gastos mensais das famílias sem casa própria. 



 

 

Sem construir nenhuma nova casa e com menos de 1% do orçamento anual é 

possível garantir moradia digna para 500 famílias com renda de até 3 salários mínimos, 

além disso, a cidade precisa de outra lógica de mobilidade urbana é inaceitável que em 4 

anos de gestão não se tenha conseguido operacionalizar o serviço de estacionamento 

rotativo (zona azul) e que os serviços ruins e caros do transporte público tenham piorado 

ainda mais. 

CULTURA  

A riqueza e diversidade da cultura popular sempre foi uma marca do interior. 

Apesar de resistir, essa beleza está sufocada, e a cultura segue tratada como mercadoria. 

O papel do poder público é incentivar a pluralidade, porque através da cultura falamos de 

nós mesmos e preservamos nossa memória. Por isso, o papel da prefeitura é garantir que 

cada pedaço da nossa cidade, seus bairros, praças e escolas, seja um palco de expressão 

cultural. 

MULHERES  

A violência contra a mulher sempre esteve presente e infelizmente faz parte de 

nossa história, temos poucas iniciativas para diminuir o abismo de oportunidades 

causados pelo machismo. Os índices de violência em nossa cidade são alarmantes. Dados 

da Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) de Itapetininga revelam que os casos de 

agressão aumentaram ainda mais nesse período de isolamento social e as Mulheres 

vítimas agora voltaram a passar pelo constrangimento de ter que se submeter ao Plantão 

Policial, depois do fechamento para atendimento ao público da DDM, numa política 

desastrosa de contenção de gastos do Governo Dória. Só depois de uma “triagem” a 

vítima é encaminhada a Delegacia da Mulher. 

Essa violência além de tudo, não se dá apenas fisicamente, afinal quando faltam 

vagas em escolas de educação infantil (creches), a mulher fica impossibilitada de 

trabalhar ou fica dependendo da ajuda de outras pessoas é uma violência, quando uma 

gestante procura o posto de saúde para fazer o pré-natal e não consegue é uma violência. 

As mulheres não se sentem amparadas pelo poder público, pensando nisso que propomos 

a criação da SECRETARIA DA MULHER, para possibilitar a promoção de políticas 

públicas para as mulheres e voltada as condições femininas, atuando de forma transversal 

com as outras pastas do município.  



 

 

LGBTS  

Queremos viver em uma cidade em que as pessoas sejam livres para transitar em 

qualquer espaço sem se sentirem oprimidas e inseguras. Uma cidade em que todas as 

pessoas sejam livres para expressar seus amores e desejos. Em que a violência 

LGBTfóbica não seja uma realidade cotidiana. Queremos viver em uma cidade em que 

haja políticas públicas ara que nenhuma pessoa Trans seja assassinada, nenhuma Lésbica 

sofra estupro “corretivo”, nenhum gay seja espancado e nenhuma pessoa bissexual seja 

invisibilizada.  

ASSISTÊNCIA SOCIAL  

A prefeitura precisa criar uma política de Estado, que seja democrática e 

comprometida com a dignidade humana. Para isso, é essencial o diálogo com os 

profissionais de serviço social. Queremos elaborar um programa de ação que reúna 

especialistas de diferentes áreas, crie uma ampla rede de atendimento, identifique as 

regiões com maior demanda e dialogue com as necessidades e as culturas de cada bairro.  

ESPORTE E LAZER  

A cidade do Vôlei Um não investe nem incentiva a prática de esportes de maneira 

sistematica. Por aqui, em vez de ajudar a promover a saúde, o lazer e a cidadania, o esporte 

é tratado como mercadoria de luxo. Das escolas municipais que possuem quadras, poucas 

são realmente utilizadas, a regra é portão fechado. Os poucos espaços públicos (Ginásio 

Mário Carlos Martins, por exemplo) foi entregue só agora às vésperas das eleições. E não 

há programas comunitários que incentivem a prática de exercícios entre jovens e idosos. 

Os atletas amadores e de alto rendimento para conseguirem treinar depende mde uma 

série de situações, muitas vezes constrangedoras e até mesmo parecendo ser um favor do 

gestor da pasta. 

Uma equipe de excelência como a nossa, que disputa a maior competição nacional 

tem que ser melhor aproveitada pela gestão do Esporte para que esses bons ares 

respinguem nas demais modalidades, profissionalizando e levando o nome da nossa 

cidade para mais esportes. 

ACESSIBILIDADE  

Para centenas de itapetininganos com deficiência que vivem na cidade a realidade 

é muito difícil: não há acessibilidade nos ônibus, nas calçadas, em prédios públicos e em 



 

 

prédios particulares de uso coletivo. O sistema de educação também precisa melhorar e 

muito! – no que tange às crianças com necessidades especiais.  

MOBILIDADE 

Queremos abrir a caixa-preta dos transportes e estabelecer formas de reduzir 

progressivamente o preço da passagem. As linhas devem ser reorganizadas para facilitar 

a circulação, não impedi-la. As políticas públicas devem ser decididas em diálogo com a 

população, não por interesses de empresários. Defendemos a ampliação de ciclofaixas e 

implantação de bicicletários públicos.  

MEIO AMBIENTE  

No âmbito da gestão dos recursos hídricos por bacias hidrográficas, e em conjunto 

com o comitê da bacia hidrográfica do Alto Paranapanema (CBH-14), bem como dos 

municípios que possuem trechos do rio Itapetininga, e/ou de seus formadores, a saber, rio 

Pinhal Grande e Turvo, ou de um de seus contribuintes, elaborar um plano conjunto de 

Gestão da bacia hidrográfica do rio Itapetininga, com ênfase na recuperação das matas 

ciliares, e norteado pela priorização dos usos mais nobres deste recurso hídrico bem como 

pela solidariedade aos demais usos múltiplos da água pelas populações localizadas a 

jusante. Ainda no que diz respeito ao rio Itapetininga, estabelecer, no intuito de atuar de 

forma complementar, respeitando as atribuições de competência dos órgãos estaduais 

responsáveis pela proteção do meio ambiente, uma fiscalização periódica permanente em 

todas as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) presentes no município de 

Itapetininga, em especial a ETE localizada às margens da rodovia Raposo Tavares, 

SP270, responsável pelo tratamento do esgoto da área urbana de Itapetininga. Dentro da 

área urbana a elaboração de diagnóstico ambiental contemplando o nível de arborização 

urbana, índice de áreas verdes por habitante, estado fitossanitário das árvores e 

mapeamento das espécies nativas em idade adulta para posterior coleta de sementes, com 

vistas à produção de mudas no viveiro municipal; Plantio emergencial de mudas nativas 

com pelo menos 1,8 metros de altura nas ruas e bairros onde o índice de áreas verdes for 

menor que 6 m2/habitante; Plantio de mudas nativas com altura entre 1,2 e 1,5 metros nas 

ruas e bairros onde o índice de áreas verdes por habitante for maior que 6 e menor que 12 

m2/habitante; Criação de pequenas hortas comunitárias em canteiros de vias públicas e 

em terrenos ociosos onde não haja construção, após anuência do proprietário; Em relação 

a coleta de lixo criar um diagnóstico da coleta seletiva contemplando a abrangência desta, 



 

 

bem como os tipos de materiais coletados, e quais são os responsáveis pela coleta além 

da Cooperita. 

Investir na modernização, melhoria da infraestrutura e ampliação da Cooperita, 

visando a melhora das condições de trabalho e o aumento da quantidade de material 

reciclável coletado, passando das 40 toneladas por mês atualmente, para no mínimo 160 

toneladas. 

Viva Itapetininga! 

E se nós o povo, que enfrentamos todos os dias os ônibus lotados, as filas nos 

hospitais e sofremos com escolas sucateadas, vencêssemos e pudéssemos opinar e decidir 

sobre todas as políticas públicas? Imagine como seria Itapetininga se o transporte, a 

educação e a saúde fossem dos donos de fato, o povo. Essas perguntas unem todas as 

pessoas que acreditam que a cidade é feita por aqueles que vivem nela, que se divertem, 

estudam, trabalham, amam e sonham. Queremos uma Itapetininga, mais humana, em que 

o lucro não esteja acima da vida. É deste sentimento que surge nossa candidatura com o 

tema "Viva Itapetininga", que é o contraponto à política oligarca e coronelista do 

município, que mata a cidade. Para retirar Itapetininga do atraso, é preciso mudar a 

dinâmica de poder, que vem se alternando e mantendo as “coisas” como sempre foram.  

Resistir, Reagir e Viver!!! 

 

Itapetininga, 6 de setembro de 2020. 


