
Plano de Governo

Saúde:

-  contratação  de  mais  médicos  para  suprir  a  falta  de

especialidades (otorrino, pediatra, geriatra).

- implantação do e-sus.

- readequar e manter a lista de medicamentos.

- manter e ampliar os atendimentos nos distritos do Serra e Lobo.

- reativar o PACS. (Programa de Agentes Comunitários de Saúde) faz parte do

programa saúde da família. Consistindo em um agente comunitário em campo, com o

objetivo de informar e encaminhar pessoas para atendimento ambulatorial.

Educação:

-  discutir  a  viabilidade  da  implantação  do  ensino  em  período

integral (estudantes em dois períodos na escola).

- valorização e capacitação continuada dos demais cargos.

- aquisição de novos ônibus para o transporte escolar.

- total apoio aos deficientes junto à APAE.

-  Realizar a escolha do diretor (a)  e coordenador da educação

através de uma votação, junto aos professores do município.



-  Creche  Noturna  em  parceria  com  as  empresas  da  inciativa

privada  (realizar  uma  parceria,  com  as  empresas  empregadoras  das  mães  que

deixarem seus filhos no período noturno). 

Segurança:

-  aumentar o efetivo da GCM, para estender o patrulhamento

noturno.

- unificar as instalações da GCM e do Corpo de Bombeiro para

garantir uma maior agilidade no atendimento.

-  intensificar  o  patrulhamento preventivo no distrito  do Serra,

Lobo e Cambarás.

- aumentar o quadro do efetivo do corpo de bombeiros, visando

a implantação do SAMU (atendimento emergencial), bem como

regularizando os vencimentos da categoria que nos dias atuais

encontra-se em desacordo com a lei. 

- Instalação de Câmeras de Monitoramento no centro da cidade,

interligando a Guarda Municipal e a Polícia Militar, visando obter

os resultados de um centro de comando e controle avançado.

Promoção Social:

- intensificar as visitas da assistente social, visando aprimorar a

entrega de cestas básicas, cestas de frutas e leite.



- integrar a promoção social ao PAT.

Esporte, Lazer e Cultura:

-  criação  do  programa  de  incentivo  aos  esportes,  tanto  aos

jovens, quanto à adultos e a terceira idade.

-  criação  do  terceiro  tempo  ao  jovens  em  idade  escolar

promovendo competições esportivas entre as escolas.

- estimular e apoiar as competições municipais e regionais.

- criar a feira do sábado com comerciantes da cidade e atrações

musicais e teatrais, em parceria com a ACE (Associação Comercial

e Empresarial de Itatinga).

Desenvolvimento econômico:

- regularização das dividas da caixa de previdência e assinatura

do TAC.

- incentivar a instalação de novas indústrias e agroindústrias.

- buscar nova área industrial em continuação das instalações já

existentes na Rodovia José Sab. 

-  prestigiar  o  comércio  local  e  o  terceiro  setor  (prestação  de

serviço), pedreiros, pintor, vidraceiro, serralheiro entre outros.



-  prestigiar  o  comércio  local  nas  compras  realizadas  pela

Prefeitura Municipal (comprar um pouco em cada comércio).

- apoio e infraestrutura para os distritos industriais.

- apoiar a horta comunitária e a agricultura familiar.

- cobertura digital da cidade.

- fortalecer o trabalho da casa do cidadão, dando oportunidade

ao menor aprendiz.

-  buscar  parcerias  entre as  empresas do setor  privado,  com o

intuito de proporcionar vagas para estagiários.

Desenvolvimento urbano e rural:

- buscar parcerias para recape das vias urbanas e vicinais.

- atender os chamados para revitalização de estradas rurais em

prazo  máximo  de  7  (sete)  dias  úteis  (em  condições

meteorológicas normais).

- Reimplantar o loteamento social em nosso município e buscar

novas moradias através do CDHU.

-  Pronta  aquisição  de  um veículo  destinado a  manutenção da

iluminação pública, com capacitação de 2 servidores municipais.

Troca de lâmpadas em 72 horas,  após solicitação do munícipe



através do telefone ou site. Bem como, determinar a estes, que

percorram  a  cidade  no  período  noturno,  visando  reparar

lâmpadas queimadas.

Funcionalismo Público:

-  estudar a possibilidade de extensão do vale alimentação aos

servidores inativos.

-  reduzir  os cargos em comissionados hoje existentes,  para no

máximo 10 pessoas, divididas em suas especialidades.

-  negociar  com  as  farmácias  do  município,  objetivando  um

desconto nos medicamentos para os servidores municipais.

Gestão Municipal

- Garantir a prestação dos serviços municipais durante todos os

dias do ano, guardando os finais de semana e feriados.

-  Construção  de  calçadas  nos  terrenos  de  propriedade  do

município. 

- Instalação de um posto de atendimento avançado da Prefeitura

nos bairros do Serra e Lobo.

Bem Estar Social



- Cabine fechada nos pontos de ônibus (beneficiar o cidadão que utiliza o

transporte coletivo, propiciando que, enquanto aguarda o ônibus, esteja protegido das

intempéries climáticas).

- Aquisição de uma máquina para varrer rua.

Relações Institucionais

- Diálogo eficaz com os Vereadores.

- Estabelecer um diálogo produtivo com os setores da sociedade

civil.

PROGRAMAS DE GOVERNO

Itatinga Transparente

- Criação de um conselho, com mandato de 01 (um) ano, sem

remuneração, de participação facultativa, pela escolha mediante

sorteio,  de  pessoas  que  se  inscreverem  em  época  própria,

visando  orientar  o  prefeito  e  trazer  a  ele,  os  anseios  da

comunidade  local.  Pessoas  de  vários  segmentos,  metade

homem/mulher,  deficientes,  adolescentes,  idosos,  faixa  etária

16/24, 24/29, 29/35, 35/50, 50/60, acima de 60.

- Publicação da execução orçamentária mensal, com linguagem

de fácil compreensão no site da Prefeitura.

- Criação da Ouvidoria Municipal.



Empreenda Itatinga

- Incentivo ao micro empresário.

-  Destinação de um terreno para construção de um prédio do

SENAI.

Itatinga Cidade Humana

-  Investir  na  reforma  das  calçadas,  tornando-as  acessíveis  e

garantindo plena mobilidade aos cidadãos com e sem deficiência.

-  Isenção de IPTU para  pessoas  com moléstia  grave e  doença

degenerativa.

- Reserva nos concurso públicos municipais de vagas destinadas

as pessoas portadoras de necessidades especiais (inciso VIII do

artigo 37 da Constituição Federal de 1988).


