
	  

PROPOSTA DE GOVERNO 
 

 

1- ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

•  Buscar sempre as melhores práticas de governança pública para que o Município seja uma 

referência em “conformidade legal”; “TRANSPARÊNCIA”; “controles internos 

robustos e independentes”; “sustentabilidade” na gestão municipal e todas as demais 

boas práticas de gestão; 

•  Aprimorar sempre a nota fiscal eletrônica, disponibilizada pela atual Administração 

Municipal; 

•  Racionalizar e sempre aprimorar todos os PROCESSOS ADMINISTRATIVOS de compras 

e licitações; 

•  Preservar a reconhecida e elogiada INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL dos servidores 

municipais que compram, licitam (inclusive pregoeiros) e fiscalizam os atos do Executivo; 

•  Seguir facilitando o AMPLO ACESSO à execução orçamentária no Portal do Município de 

Itapecerica (meios eletrônicos), democratizando a FISCALIZAÇÃO dos atos e fatos e 

tornando o processo amigável (navegação mais fácil e intuitiva); 

•  Combater e criar a CULTURA de, sempre, evitar o desperdício em todas as Secretarias 

Municipais e Superintendências; 

•  Modernizar, sempre, o processo TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, para que esta racionalização 

tributária seja capaz de evitar a criação de novos impostos, taxas e contribuições de 

melhorias, ou mesmo evitando sua majoração (aumento). A regra é: não aumentar a 

carga tributária municipal que incide nas empresas e mesmo no cidadão 

itapecericano. 

•  Avançar nas políticas públicas para desburocratizar os processos internos do Poder 

Executivo do Município de Itapecerica, tornando-o REFERÊNCIA em todos o Estado de 

Minas Gerais. 

•  Seguir combatendo de forma intensa qualquer tentativa de CORRUPÇÃO e malversação 

do dinheiro público. Da mesma forma, nenhum tipo de direcionamento de licitação ou 

conluio em compras será tolerado, sendo que o controle interno tem TOTAL AUTONOMIA 

para agir em prol do interesse público; 

•  Oportunizar e facilitar, sempre, o envolvimento do cidadão itapecericano na formulação de 

políticas públicas, oferecendo condições para que possa participar como protagonista com 

sugestões concretas; 



•  Seguir no processo de avanço na utilização de ferramentas de TI (Tecnologia da 

Informação) para que os processos e procedimentos do Município fiquem a cada dia mais 

modernos, confiáveis, transparentes e democráticos. 

 

 

2- SAÚDE 

 

• Manter o vínculo do Município com o CISVI – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale 

do Itapecerica; 

• Manter o convênio com o Hospital do Câncer de Divinópolis – ACOM; 

• Manter a Farmácia Municipal com estoque de medicamentos necessários e suficientes 

para o atendimento às demandas da população; 

• Ampliar o número de especialidades ofertadas pelo “Centro de Especialidades Médicas”; 

• Fortalecer o sistema de combate à dengue, à chikungunya, à zica e à Doença de Chagas; 

• Manter as Unidades de Saúde em plenas condições de funcionamento; sempre acatando 

as determinações legais, do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde; 

• Manter o contrato com a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Sant’ana, para o 

atendimento de urgências, emergências, perícia, anestesia e obstetrícia e ampliar esta 

parceria sempre em prol do interesse público ; 

• Ampliar o programa de Atendimento Odontológico gratuito no Município; 

• Manter o exitoso “Programa de Transporte de Pacientes para Consultas e Exames 

Especializados”, fora de Itapecerica; 

• Preservar todos os inegáveis avanços nas ações e políticas públicas de saúde, avançando 

nos vários indicadores mensuráveis; 

• Incentivar o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde como mecanismos de 

boas práticas de Governança e valorizar sua atuação como órgão de assessoramento e 

formulação da política pública de Saúde Municipal, que representa, na verdade, um 

apoderamento da Sociedade Civil Organizada de Itapecerica; 

 

 

3- EDUCAÇÃO 

 

• Manter o programa de fornecimento de material escolar completo para os estudantes da 

rede municipal de educação, política pública exitosa reestabelecida pelo atual Governo 

Municipal; 

• Manter o programa de oferta de uniformes escolares para os estudantes da rede municipal 

de educação. Da mesma maneira, é uma Política Pública exitosa reestabelecida pelo atual 

Governo Municipal; 



• Incentivar e apoiar o Programa de Capacitação do corpo docente da rede municipal de 

educação; 

• Implantar métodos e critérios – com apresentação de indicadores - para aprimorar a 

qualidade do ensino praticado na rede municipal de educação; 

• Manter e aprimorar, constantemente, o “programa municipal de Transporte Escolar”, 

sempre buscando aperfeiçoar, também, o seu controle interno; 

• Manter a política de trabalhar em sintonia com o Conselho Municipal de Educação, 

valorizando sua atuação como importante instrumento de controle social, bem como ente 

de assessoramento e de formulação da política educacional do Município; 

• Garantir e aperfeiçoar, sempre, a ajuda financeira para o transporte dos estudantes 

universitários; 

• Articular junto à Federação de Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) e SENAI a ampliação 

de ofertas de cursos técnicos de nível médio formais e cursos profissionalizantes de curta 

duração; 

• Construção de creches escolares e viabilização de suas atividades; 

• Ampliar o exitoso programa “SEGUNDO TURNO” para contemplar alunos do 2º e 3º ano 

das escolas municipais, prevendo a oferta de atividades variadas à tarde para alunos 

matriculados no turno da manhã e de manhã para os alunos matriculados no turno da 

tarde. Essas atividades são: 

o Aulas de música, na Escola Municipal de Música recentemente restaurada, onde o 

aluno poderá aprender violão, flauta, piano, fanfarra e instrumentos de sopro; 

o aulas de xadrez; 

o aulas de dança; 

o aulas de teatro; 

o aulas de informática; 

o aulas de esportes terrestres (futebol de salão, vôlei, basquete e peteca), no Centro 

de Eventos para os alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro e na Quadra 

Poliesportiva do Bairro Bom Jesus, para os alunos da Escola Municipal Cônego 

Cesário. 

O programa “SEGUNDO TURNO”, em pleno funcionamento para os alunos do 4º e 5º ano 

das escolas municipais, prevê a oferta de “lanche”, no intervalo das atividades. 

 

 

4 – CULTURA E ESPORTE 

 

• Manter apoio a todas as entidades municipais dedicadas às artes, à cultura e ao esporte; 

• Recuperar integralmente o “Centro Cultural” para que cumpra sua função de suporte a 

todas as manifestações artísticas e culturais; 



• Manter a política de incentivar o pleno funcionamento do Conselho Municipal do 

Patrimônio Cultural - COMPAC; 

• Manter e aperfeiçoar o projeto “Música na Praça”, discutindo a possibilidade de extensão 

para os distritos; 

• Buscar novas parcerias e aprimorar a qualidade dos eventos de grande repercussão, 

criados em nossa Administrações Municipais anteriores, como o Carnaval Itabeleza, o 

Festival de Inverno e o Festival de Gastronomia Rural, que, a cada ano, aumentam em 

qualidade, número de turistas e mesmo em divisas que entram no Município – garantindo 

mais renda empregos formais e temporários; 

• Implantar na área da Praça de Esportes, cujo patrimônio hoje pertence ao Município, 

graças a aprovação de uma lei estadual viabilizada pelo atual Prefeito junto à Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais, que autorizou o Governador do Estado doá-la ao Município, 

um projeto denominado “PRAÇA DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS”; 

• Aprimorar sempre, a gestão dos recursos do Fundo Municipal de Cultura, para que a 

Transparência sempre seja a regra a ser buscada; 

• Manter o incondicional apoio ao Campeonato de Futebol de Itapecerica e à Copa Rural; 

• Apoiar as organizações do Terceiro Setor (privadas, sem fins lucrativos, autogeridas, de 

interesse público, fora do aparato do Estado e que desenvolvem atividades relevantes) 

dedicadas às práticas desportivas e culturais, especialmente aquelas de caráter social, que 

trabalham com crianças e jovens em risco social; 

• Manter e incrementar apoio às organizações das nossas tradicionais festas de Reinado, 

na cidade, distritos e zona rural. 

 

 

5- ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

• Apoiar todas as instituições do Terceiro Setor e sem fins lucrativos que atuam em 

programas  e políticas públicas que visam a proteção do menor, do adolescente, bem 

como do idoso; 

• Apoiar e estimular os programas do governo que visam o combate ao uso de drogas, bem 

como às iniciativas que visam o atendimento dos usuários de drogas, sempre priorizando, 

também as políticas preventivas que afastam estes itapecericanos das drogas; 

• Manter em pleno funcionamento e sempre aperfeiçoar o CRAS e o CREAS, buscando a 

otimização e a qualidade dos seus serviços prestados; 

• Manter o exitoso “PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E JOVENS 

ATRAVÉS DO ESPORTE” e o não menos importante “PROGRAMA DE ATENÇÃO À 

SAÚDE DO IDOSO ATRAVÉS DO ESPORTE”, que funcionam de 2ª a 6ª feira, de 18:00 

às 22:00 horas, nas Quadras Poliesportivas do Alto Alegre, Magnólia, Bom Jesus, 



Lamounier, Neolândia, Dom Antônio e no Centro de Eventos. Tais PROGRAMAS são 

conduzidos por instrutores especializados; 

• Manter e aperfeiçoar o projeto “GERAÇÃO ITAPECERICANA CONSCIENTE”; 

• Manter, aprimorar e ampliar o “SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS – SCFV”; 

• Manter, aprimorar e ampliar os PROJETOS:  

-     BRINCANDO E CRESCENDO; 

-‐ OUTUBRO ROSA; 

-‐ NOVEMBRO AZUL; 

-‐ GRUPO DE MULHERES (Bordado em Pedrarias). 

 

 

6- ZONA RURAL 

 

• Manter e sempre aprimorar o programa de recuperação de estradas, de pontes e mata-

burros de madeira, substituindo-os, paulatinamente, nas principais estradas da zona rural, 

os mata-burros de madeira por mata-burros de cimento armado; 

• Continuar com o programa de Calçamento dos Povoados, que já beneficiou os Povoados 

de Partidário, Santo Antônio, Sucupira e Sabarazinho; 

• Manter em dia a manutenção da frota adquirida pela atual Administração Municipal, que 

atende todas as comunidades rurais do Município; 

• Modernizar e ampliar, sempre, a iluminação dos povoados garantindo mais segurança a 

este itapecericanos; 

• Manter apoio à criação de cooperativas agrícolas de pequenos produtores, bem como à 

agricultura familiar, em parceria com o Escritório local da EMATER. 

 

 

7- ZONA URBANA 

 

• Manter o programa de ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NA CIDADE E NOS 

DISTRITOS, que já contemplou dezenas e dezenas de ruas; 

• Manter todos os anos a “OPERAÇÃO TAPA-BURACOS” e a correção dos desníveis nos 

calçamentos de pedra; 

• Seguir na aquisição de novos equipamentos, máquinas e veículos diversos, como 

realizado pela atual Administração Municipal, dotando o Município de estrutura para bem 

atender o crescimento de Itapecerica em função da esperada obra do CONTORNO 

RODOVIÁRIO que, de forma inevitável, irá criar novos loteamentos e demandas do Poder 

Público Municipal; 



• Otimizar a coleta do lixo urbano e do lixo reciclável, bem como a sua devida destinação; 

• Aprimorar e fiscalizar com rigor, a empresa que cuida da manutenção e da troca das 

lâmpadas de iluminação pública; 

• Modernizar o sistema semafórico de trânsito da cidade; 

• Ampliar as redes SEM FIO (WI-FI) nas principais praças da cidade e dos distritos; 

• Implantar o Projeto de Mobilidade Urbana, realizado por especialista em trânsito; 

• Viabilizar um PLANO DIRETOR para ser implementado, após a conclusão da obra do 

“CONTORNO RODOVIÁRIO DE ITAPECERICA”, relacionada a todos os 

empreendimentos imobiliários projetados para a região do “CONTORNO”. 

 


