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        Itatinga é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a
uma latitude 23º06'06"sul e  a  uma longitude48º36'57" oeste,  estando  a  uma
altitude  de  845  metros.  Sua  população  estimada  em 2015 era  de  21.142
habitantes.

Toponímia

"Itatinga" é um termo tupi que significa "pedra branca", a partir da junção dos
termos itá ("pedra") e tinga ("branca")

História

 Fundação: 24 de julho de 1896 (119 anos)

Antônio Francisco da Silva e José Pinto de Oliveira em 1881 ergueram no local
um  cruzeiro.  Em 1884,  os  senhores  Major  João  Pinto  de  Araújo  Novaes,
Antônio Cocco e Jacintho Nunes erigiram uma capela onde hoje se encontra a
igreja matriz.
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Em 1891, por lei estadual do dia 1º de abril, foi criado o Distrito de Paz de São
João  de  Itatinga.  Em 24  de  julho de 1896,  pela  Lei  nº  415,  foi  elevada  à
categoria de município.

Em 1954,  coroando  o  sonho  do Abade Dom  Afonso  Heum,  foi  inaugurada
a Abadia cisterciense de Nossa  Senhora  da  Assunção,  vinda
da Alemanha para  Itatinga.  Um monastério sobre  a  proteção  de São
Bernardo onde os monges praticam a caridade e fazem votos de pobreza.

Geografia

Hidrografia
 Rio Novo

 Rio Pardo

 Rio de Santo Inácio

 Rio Paranapanema

 Represa de Jurumirim

 Diversos ribeirões.

Transporte
 Empresa de Ônibus Rápido Campinas 

 Empresa Anatur

 Empresa Vale do Sol

Rodovias
 SP-280

Limites do município
 Norte: Botucatu

 Leste: Pardinho e Bofete

 Oeste: Avaré

 Sul  : Angatuba e Paranapanema

Demografia

Dados do Censo - 2012

População total: 21 142

 Urbana: 18 959

 Rural: 2 183

 Homens: 10 780

 Mulheres: 10 362
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 Densidade demográfica (hab./km²): 15,76

 Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 16,47

 Expectativa de vida (anos): 70,90

 Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,85

 Taxa de alfabetização: 88,57%

 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,759

 IDH-M Renda: 0 672

 IDH-M Longevidade: 0,765

 IDH-M Educação: 0,840

(Fonte: IPEADATA)

 INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta algumas das propostas que queremos discutir com
a comunidade itatinguenses, estabelecer diretrizes e estratégias para execução
do Plano de Governo do Município de Itatinga, que contemple as soluções para
os  problemas  da  população  de  forma  democrática,  garantindo  o
desenvolvimento integrado e sustentável, ao longo da campanha, juntamente
com os candidatos a vereador de nossa coligação.

Pois  ser  prefeito  não é  ficar  sentado atrás  de  uma  mesa de  escritório,  e  sim
arregaçar as mangas e lutar pelas melhorias para o povo.
Portanto,  trata-se  de  um  documento  preliminar,  sobre  nossa  candidatura  à
Prefeitura Municipal de Itatinga.

Desde já obrigado a todos, esse projeto/propostas não é demagogia, é realidade, e
da para fazer/executar e ajudar os cidadãos de nosso município.

Este  Plano  de Governo consolida  as  propostas  para  mais  um mandato  do
PSDB frente à Prefeitura de Itatinga, constituindo o compromisso do candidato
Jose Geraldo Celestino de Oliveira e seu vice-prefeito Waldemar Novaes dos
Partidos que formam a coligação que os apoiam. 

Neste  documento  são  explicitadas  as  prioridades  de  governo  e  as
características da gestão, assim como as principais ações propostas em cada
setor de atividade.

A razão  básica  de  atuação  de  qualquer  administração  pública  deve  ser  a
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

4

https://pt.wikipedia.org/wiki/IPEA
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_fecundidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mortalidade_infantil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demogr%C3%A1fica


 Em todas as  unidades organizacionais  da  Prefeitura  vamos garantir  maior
transparência. 

Os  serviços  nas  áreas  da  saúde,  da  educação,  do  transporte  coletivo,  da
manutenção de ruas e praças etc., serão buscando aperfeiçoar em qualidade
em quantidade. 

O relacionamento com todos os servidores deverá ser franco e transparente. A
intenção é propiciar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional
aos servidores municipais.

Abaixo são apresentadas algumas linhas gerais que entendemos que devam
orientar as próximas decisões político-administrativas de nosso município.  A
partir  delas,  apresentaremos  as  propostas  que  queremos  discutir  com  a
população de nossa cidade. 

Interlocução  entre  os  órgãos  de  controle  TCE/SP,  órgãos  concessores
Regionais, órgãos centrais secretaria de Estado. 

Melhorar o diálogo (comunicação) com os órgãos regionais e centrais no que
diz respeito à execução de procedimentos que geram repasses de recursos
públicos.

São elas:

PROPOSTAS 

1 SAÚDE

          Propiciar saúde a todos implica uma série de ações de promoção e
prevenção e de tratamento e recuperação de doenças,  de  forma universal,
integral e equânime.
         Porém, como há uma grande demanda, tudo isso só é possível com
agilidade, se o governo investir todas as verbas corretamente. 
O Gestor municipal enfrentará o desafio de mudar não somente os processos
de trabalhos centrados no médico e na medicalização, mas também na forma
de como se faz a gestão do sistema e dos serviços de saúde. A saúde, direito
constitucionalmente assegurado a todos, é o bem maior de qualquer pessoa,
proporcionar uma saúde de qualidade, são deveres dos Governos da União, do
Estado e do município. O governo do Estado e da União, através da Secretaria
de  Estado  da  Saúde  e  do  Ministério  da  Saúde  realiza  a  transferência  de
recursos  financeiros  para  os  municípios  para  dar  apoio  na  melhoria  de
estrutura da saúde pública, como apoio a infra-estrutura da atenção básica e
média complexidade, assistência farmacêutica, vigilância em saúde, gestão do
SUS e investimentos para construções de unidades de saúde e aquisição de
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equipamentos  e  materiais  permanentes.  

A seguir nossas propostas.

 Acesso a serviços de saúde públicos, gratuitos, de qualidade e 

resolutivos; 
 Fortalecimento  das  ações  promovendo  atendimento  integral  à

população;
 Implantar o Programa de Saúde Escolar com Atendimento odontológico

e  oftalmologista  nas  escolas,  incluindo  fornecimento  de  óculos  aos
alunos carentes,

 Fortalecimento  da  gestão  e  da  prestação  do  Sistema  Municipal  de

Vigilância  em  Saúde,  no  que  se  refere  à  vigilância  alimentar  e
nutricional, epidemiológica, sanitária, ambiental;

 Contratação de nutricionista para acompanhamento dos Programas do

Ministério da Saúde, como de hipertensos, diabéticos, obesidade entre
outros, com o objetivo de trabalhar a reeducação alimentar  e melhorar a
qualidade de vida da população do município;

 Manter as unidades de saúde de forma a melhorar a qualidade dos 

serviços com ampliação de ações e garantindo material de consumo e 
recursos humanos.

 Reformar e/ou ampliar e reequipar centros de saúde que necessitam de 

adequações, em parceria com o Ministério da Saúde e Secretaria de 
Estado da Saúde;

 Garantir a todas as gestantes do município, no mínimo, sete consultas 

de pré-natal e os exames necessários com rapidez;
 Implantar Programa de Atenção Domiciliar, promovendo a saúde, 

prevenindo e tratando de doenças em domicílio, integrado às redes de 
atenção à saúde;

 Implantar um sistema moderno que agilizar o atendimento e garante ao 

usuário um acompanhamento completo de toda sua ficha médica 
sempre que ele retornar às unidades de saúde, integração que monitor 
ao paciente desde a sua entrada no posto de saúde e se estende 
durante todo o tratamento, implantado todas as informações das 
Unidades de Saúde, segurança para o médico na hora de efetuar o 
prontuário eletrônico

 Ampliar a prevenção de doenças imune preveníeis, como a poliomielite, 

sarampo, gripe etc.; através de buscas de faltosos com a ajuda do 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde e/ou Estratégia de Saúde 
da Família;

 Promover o controle de animais abandonados na cidade e combater os 

maus tratos e abandono de animais, fortalecendo as ações de bem-estar
animal, em parceria com a Diretoria do Meio Ambiente;

 Ampliar a oferta de consultas e exames especializados;

6



 Participar efetivamente do Conselho Municipal de Saúde, apoiar o 

Conselho Municipal de Saúde: Capacitar os conselheiros, incentivar a 
participação em eventos de saúde pública, apoiar as iniciativas dos 
conselheiros

 Remédios Reorganização de toda a assistência farmacêutica;
 Implantação do Programa Remédio em Casa através do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde.

 Fazer  gestões  junto  ao  Governo  do  Estado  para  regularizar  o

fornecimento de medicamentos de alto custo;

 Desenvolver  juntamente  com a secretaria  de saúde um  programa  de

atenção  ao  idoso:  Atendimento  em  instituição  asilar,  prioritariamente
idosos sem família, com serviços nas áreas sociais, psicológica, médica,
de fisioterapia, enfermagem, odontologia e outras atividades específicas
para o segmento.

 Saúde  Bucal:  Reorganização  da  Saúde Bucal nas escolas e implantar

novos consultórios e  profissionais cirurgiões dentistas e auxiliares de
consultório  dentário  em  uma  única  Unidade  como  Centro  de
Odontologia, com ações de atenção básica e especializadas.

 Manter e ampliar os serviços de fisioterapia
 Ampliar  o  número  de  medicamentos  do  programa  de  assistência

farmacêutica.
 Procurar  através de parcerias ampliar os atendimentos para Raios-X,

Ecografias e exames complementares.
 Buscar  alternativas  para  aumentar  o  número  de  consultas  de

especialidades.

 Estimulo para o Trabalhador: Criar Prêmio Incentivo ao bom 

desempenho do funcionário nas unidades de saúde, visando melhorar o
atendimento ao cidadão;

 Implementar  CENTRO  DE  REGULAÇÃO  PARA  CONSULTAS  E

EXAMES.

 Firmar convênio com hospital, para manter e melhorar a estrutura física

do hospital, para oferecer um bom atendimento à população, inclusive
com cirurgias da baixa complexidade.
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2 EDUCAÇÃO

(Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para
a sua própria produção ou a sua construção.)

Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de educação, de
forma a garantir o bom atendimento a todos os alunos, sem restrições.

 Plano de Cargos e de Carreira para os Professores;
 Garantir  melhoria  do  ensino  das  escolas  municipais  de

Educação  Infantil  e  fundamental,  através  de  cursos  de
aperfeiçoamento para os profissionais da área,

 Implementação do programa de verificação da qualidade da
merenda  escolar,  procurando  o  seu  enriquecimento  com  a
merenda escolar de boa qualidade, fornecidos pela agricultura
familiar do município,

 Permanência do transporte de alunos fora do município, para
cursos  não  existentes  em  nosso  município  e  garantindo  a
permanência para ETEC e EMBRAER.

 Manutenção das bolsas de estudos no ensino superior para
alunos de baixo poder aquisitivo,  com revisão de legislação
Vigente,

 Manutenção do transporte escolar em todas as linhas rurais,
nos distritos Serra e Lobo.

 Implementação de cursos Profissionalizantes no antigo prédio
do hospital (Professora Magali).

 Restauração do prédio EMEF “Paulo Thomaz da Silva”.
 Implantação do reforço no ensino fundamental,
 Construção de mais creches,
 Melhorar  as  condições  de  trabalho  dos  professores  e

funcionários  da  educação,  reestruturando  o  número  de
funcionários e o espaço físico de cada unidade escolar,

 Criar uma equipe de manutenção exclusiva e permanente para
as  unidades  escolares  com  jardineiro,  encanador,  pintor,
eletricista e pedreiro,

 Apoio a todas as Instituições de ensino do município, para que
se enriqueça a educação através de incentivos aos eventos
culturais, tais como teatro, dança música.   

 Manter o sistema de ensino Apostilado,
 Promover  palestras  juntos  as  outras  diretorias  municipais  e

entidades como a polícia militar, o conselho tutelar, bombeiros
e  promotoria  para  a  conscientização  dos  educadores  e  da
sociedade,

 Concurso  para  professores  e  processos  seletivo  para
substituição,
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 Contratação  de  estagiários  para  atender  eventuais
necessidades e para o próprio aprendizado em sua área de
estudo.  

 Fornecer  de  material didático,  manter  o  fornecimento  e
merenda  de  boa  qualidade  a  todos  os  alunos  da rede
municipal de ensino,

 Criar  o  Programa  de  Formação  Continuada  para  os
funcionários de apoio administrativo;

 Aperfeiçoar a rede de ensino fundamental do município;

 Eliminar  o  déficit  de  vagas  na  educação  de  0  a  05anos,
atendendo plenamente a demanda atual.

 Criar  o  Programa  de  Apoio  ao  aluno  como  orientações
oftalmologista,  dentista,  fonoaudióloga,  psicológico  e
psicopedagoga,

 Garantir sala de aula com material adequado além de espaço
de recreação ao ar livre, suporte pedagógico ao professor.

 Criar via decreto o comitê gestor transporte escolar,

 Criar  nas  escolas  de  ensino  infantil  bibliotecas  e
brinquedotecas;

 Garantir  investimentos  em:  Materiais  pedagógicos,  merenda
escolar  com  qualidade,  tecnologia  da  informação  e  na
manutenção e ampliação nos espaços escolares

 Construir uma biblioteca moderna e com livros atualizados e
computadores para acesso à internet,

 Reativar o laboratório da EMEF Aristeu Pedroso de Almeida e
sala de informática.

3. CIÊNCIA E TECNOLOGIA

É preciso criar pessoas que se atrevam a sair das trilhas aprendidas, com 
coragem de explorar novos caminhos, pois a ciência construiu-se pela ousadia 
dos que sonham e o conhecimento é a aventura pelo desconhecido em busca 
da terra sonhada. (Rubens Alves)

 Instituir  política  de  recursos  humanos  que  valorize,  respeite  e

reconheça  os servidores, em todos os setores com  investimento  em
capacitação  e  na  qualificação  profissional,  sempre  com  vistas  a
melhoria da qualidade do serviço prestado;

9



 Prover internet em escolas, demais órgãos públicos e a população;

 Organização  da  página  oficial  da  prefeitura  e  da  cidade

disponibilizando prestação de contas online, e diversos serviços úteis
a população;

 Criar  mecanismos  para  enxugar  despesas  para  haver o  aumento  na

arrecadação municipal;
 Democratização da Gestão Pública criação de relacionamento e 

internet para sugestões e solicitação de serviços da Prefeitura, modelo 
de participação democrática que leva em conta os anseios e as 
reivindicações das comunidades;

4. INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA

 Estimular Cooperativas para pequeno produtor;
 Apoio ao conselho tutelar,
 Criar conselhos populares, nos bairros com cada munícipe,
 Programar programas de qualificação profissional em diversas áreas
 Capacitar  e  sensibilizar  profissionais  para  a  prevenção  e  detecção de

violência contra pessoas idosas e pessoas com necessidades especiais.
 Estudar  a  possibilidade  da  implantação  da  guarda  mirim  dentro  da

legislação atual.

5. ESPOR  T      E

O jogador vence o jogo. A equipe conquista o título.

Investir  no  esporte  significa  investir  na  saúde,  combater  a  violência,
promovera  inclusão social e a  qualidade  da vida  urbana. Programa  enfoca
esporte como fator de cidadania e inclusão social.

 Formalizar  Centros  de  Excelência  Municipal  nas  mais  diversas

modalidades desportivas.

 Reforma  do ginásio poli esportivo, melhorias e conservação do Centro

Esportivo dando mais oportunidades de lazer e melhores condições nas
práticas esportivas

 Reforma do campo de futebol do ginásio poli esportivo;
 Construção  e  manutenção  de  quadras desportivas nos

bairros;
 Realização do circuito escolar,
 Construção  de  Pistas  de  skate  em  locais  escolhidos  pela

comunidade;
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 Realização de campeonatos em diversas modalidades;
 Introdução de escolinhas esportivas com acompanhamento de

profissional
 Incentivo  para  a  equipe  de  atletas  itatinguenses  para

representarem o município em competições regionais;
 Utilização da academia  ao ar  livre  para  aulas  de  atividades

físicas,  orientadas  por  um  profissional  de  educação  física,
voltadas para a terceira idade.

 Apoiar e aprimorar todas as práticas esportivas, nas diversas

faixas  etárias  (ex.:  futebol  de  campo,  futsal,  atletismo,
basquete, vôlei, handebol e outros).

 Revitalização da quadra de tênis,
 Revitalização da academia do clube Cieel,
 Academia do atleta exclusivo para treinamento em participação

de jogos.

6. M  O      BIL  ID      A  D      E UR  B      A  N      A  /      I  N      F  R      A  -EST  R      UTU  R      A

 Estradas Rurais
 Iluminação publica 
 Construção de loteamento social

 Pavimentação asfáltica

 Apoio administrativo

 Incentivos tributários

 Criação de Ciclovias em Eixos Estratégicos na Cidade

 Criar uma agenda de limpeza pública;

7. ME  I      O  A  MB  I      ENTE

 Criação do Aterro Sanitário
 Implantar o programa “Itatinga Recicla” para coleta seletiva de material

reciclável

 Criar uma agenda de limpeza pública;

8. TURISMO e CULTU  R      A
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 Criar o Conselho Municipal de Cultura. /Leis Municipais de incentivo à

cultura;
 Criar Festivais de música Sertaneja, Gospel, etc.;
 Criar o programa Itatinga Cidade Leitora com melhoramento da biblioteca

municipal
 Festa  Anual CICLISMO,  RALLY,  MOTOCROSS,  CAVALGADA  entre

outras;
 Ampliar os Pontos de Cultura;
 Qualificar a mão de obra, apoiando cursos técnicos em parceria com o

SENAI, SEBRAE, SENAR e outros
 Divulgar o nosso Município para atrair investimentos no setor Comercial,

Industrial e Agroindustrial,

9. SEGU  R      A  NÇ      A

 Equipar  a  guarda  municipal  dando  suporte  para  desenvolver  uma

melhor atividade,
 Implantar a atividade delegada para os agentes,
 Aprimorar os treinamentos do vigia.

1  0  .  A  G      RIC  U  L      TU  R      A

 Prestar  orientação técnica  aos  produtos rurais sobre o  quê, quando e

onde plantar ou criar, visando aumentar a produtividade e lucratividade
 Criar canais de comercialização adequados aos produtos

rurais; 
 Cooperativa pequeno produtor;
 Continuar apoiando as iniciativas e propostas da Agricultura
 Manter as Patrulhas Rurais e buscar recursos para ampliar e renovar

constantemente para atender mais e melhor os agricultores
 Implantar/aprimorar  os  programas  tais  como:  Inseminação  artificial,

apicultura e outros
 Estudar a possibilidade de estar fazendo o beneficiamento do leite em

nosso município,

11. PLANEJAMENTO

 Continuar contratando estagiários através CIEE dar continuidade de 

trabalho e conhecimento ao jovem em sua área de estudo, ajudando na 
renda do estudante.

 Fazer o pagamento de férias, Licenças prêmios nos seus vencimentos,
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 Capacitar os nossos Servidores Municipais e implantar programa de 

qualidade total.

 Garantir a continuidade dos pagamentos dos salários aos Servidores 

Municipais com pontualidade.

 Preparar cada vez mais os nossos funcionários para que os projetos e 

convênios sejam executados.

 Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e 

equipamentos.

 Buscar recursos para construção de casas populares

 Ampliar cursos profissionalizantes para todos os segmentos: mulheres, 

homens, jovens

 Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social tenham

como foco principal a família.

 Criar uma comissão de controle interno (Teste de Integridade) mais 

transparência.

12 OBRAS E URBANISMO

 Manter as máquinas em condições de trabalho.

 Criar uma equipe específica de jardinagem para conservar a 

cidade mais bonita e acolhedora.

 Aquisição de caminhão coletor e compactador de lixo.

 Manter as vias públicas limpas.
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