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APRESENTAÇÃO 

 

Este programa traz as diretrizes, os projetos e os valores para a cidade de Itapecerica – MG. 

Apresenta propostas e soluções para problemas imediatos com o objetivo de iniciar um novo ciclo 

na história administrativa da cidade. 

Vamos construir, com este programa, uma administração onde debateremos com toda a sociedade, 

de forma democrática, uma administração com gestão participativa. 

Os munícipes anseiam por mudanças, por participação, por voz, por um prefeito que lidere a cidade 

rumo a um projeto de progresso e paz.  

O enfrentamento para uma cooperação sistemática, entre sociedade civil e administração 

municipal, para uma nova concepção de governabilidade que tem como fio condutor, uma gestão 

que planeja, formula, decide e executa ouvindo e contando com a colaboração dos cidadãos. 

Esta forma de governança que prioriza a gestão participativa, afirma um compromisso que permite 

a parceria entre poder executivo e sociedade civil em ações relacionadas à problemática da saúde, 

segurança, educação, saneamento básico, geração de emprego e  renda, meio ambiente, assistência 

social, cultura,, esporte e demais áreas. 

Nosso slogan: L.I.M.P.E.! Por um Novo Tempo de Progresso e Paz, traz os Princípios Constitucionais 

da Administração Pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, que 

nortearão nossa gestão.  

Com muito amor por Itapecerica, muita vontade política e uma gestão participativa, seremos 

capazes de transformar os planos em realidade, a responsabilidade e a ética em objetivos e, 

sobretudo, a tirania em paz. 

 

 

 

Itapecerica, agosto de 2016 
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EXPEDIENTE PROGRAMA DE GOVERNO 

 

Coligação: L.I.M.P.E.! Para um novo tempo de progresso e paz! 

TEKO (Wirley Rodrigues Reis) - Candidato a Prefeito 

Gilberto Marcolino - Candidato a Vice-prefeito 

 

PARTIDOS DA COLIGAÇÃO 

 

Partido dos Trabalhadores – PT  

Democratas - DEM 

Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB 

Partido Humanista da Solidariedade - PHS 

Partido Popular Socialista - PPS 

Partido Social Democrático - PSD 

Partido da República - PR 

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 

Solidariedade 

Partido Socialista Brasileiro - PSB 
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SAÚDE 

 

Motivo prioritário de preocupação para a população, a saúde pública enfrenta uma série de desafios 

deixando clara a necessidade do fortalecimento e ampliação dos serviços para uma cidade como 

Itapecerica. Os programas apresentados estão disponíveis no governo federal e, uma vez pactuados, 

retirarão Itapecerica do rol das cidades mais atrasadas na área da saúde. 

 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 

 Ampliar a parceria com a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Sant’ana de Itapecerica, 

melhorando a qualidade assistencial, dos serviços e a ambiência do pronto atendimento; 

 

 Reforçar a gestão dos serviços públicos municipais de saúde e a capacitação dos 

profissionais, fortalecendo a participação dos trabalhadores da saúde,  e dos Conselhos 

Gestores nos processos decisórios; 

 

 Firmar parcerias com médicos itapecericanos residentes fora do município; 

 

 Contratar empresa para a manutenção periódica dos equipamentos médicos e hospitalares, 

minimizando perdas e tempo; 

 

 Desenvolver política de comunicação que informe adequadamente a população sobre os 

serviços e ações ofertados pelo sistema municipal e suas prioridades, de modo a propiciar 

melhor utilização dos serviços de saúde e maior participação e controle; 

 

 Ampliar as especialidades médicas (obstetrícia, cardiologia, urologia, neurologia); 

 

 Ampliar as ações de promoção à saúde com a comunidade, em articulação com as áreas de 

esporte, lazer, cultura, educação, assistência social e meio ambiente; 

 

 Implantar o programa “Saúde na Escola” visando a integração permanente da educação e da 

saúde, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população itapecericana; 

 

 Integrar programas e linhas de cuidado, especialmente para a saúde dos  idosos, mulheres e 

crianças, bem como  portadores de hipertensão arterial, diabetes, asma, lombalgia e 

obesidade. 

 

 Implantar o NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, equipe composta por profissionais 

de diferentes áreas do conhecimento, apoiando os profissionais da equipe da família; 
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 Implantar novas equipes do Programa “Saúde da Família”, visando também a cobertura da 

zona rural e a reativação das unidades existentes e em desuso; 

 

 Implantar o CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial; 

 

 Incentivar a criação de grupos de apoios para usuários de álcool e drogas,  disponibilizando  

suporte para  as internações, caso sejam necessárias; 

 

 Elaborar e aprovar uma estrutura organizacional para a vigilância em saúde, visando a 

adequada execução de ações, atividades e serviços para a preservação da saúde no 

município, com palestras, campanhas preventivas, cursos e seminários; 

 

 Prover os cargos da saúde com pessoal qualificado, contratado mediante concurso público 

ou processo seletivo, promovendo o aperfeiçoamento profissional para as ações de 

gerenciamento, técnicas e apoio; 

 

 Ampliar e melhorar a rede de saúde voltada ao atendimento do idoso, com implantação da 

“Política Municipal do Idoso”, em parceria com instituições sociais voltadas para a terceira 

idade e o Abrigo Frederico Corrêa; 

 

 Promover uma maior integração entre os serviços de vigilância epidemiológica, controle de 

zoonoses, vigilância sanitária e equipes de saúde da família; 

 

 Garantir o acesso da população aos medicamentos necessários, através de uma “Política de 

Assistência Farmacêutica”, com banco de dados atualizado e disponível no site institucional; 

 

 Fortalecer e valorizar o Programa dos “Agentes Comunitários de Saúde” e “Agentes de 

Endemias;” 

 

 Implementar ações voltadas para exercícios físicos nas quadras do município, através do 

NASF; 

 

 Estabelecer parcerias com o Ministério Público para a rápida resolução de conflitos na 

saúde; 

 

 Implantar o CEO – Centro de Especialidades Odontológicas; 

 

 Humanizar o transporte de pacientes que realizam tratamento fora do município, 

possibilitando mais conforto e atenção; 

 

 Implantar o Laboratório Regional de Próteses Dentárias - LRPD, que garante acesso à 

reabilitação oral através de dentaduras e roach; 
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 Aderir ao “Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade” – PMAQ - Este programa 

repassa recursos financeiros significativos para complementar ações da atenção básica, 

inclusive podendo ser utilizado até 50% do valor repassado para pagamento de bônus por 

produtividade às equipes; 

 

 Implantar o Programa “Melhor em Casa”, um programa de INTERNAÇÃO domiciliar 

extremamente interessante, voltado a pacientes em fase terminal, composta por equipe 

multiprofissional com médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos; 

 

 Aderir à “Politica Nacional de Práticas Integrativas e Complementares”, inclui nesta ação 

medicina chinesa, acupuntura, ioga, shantala, farmácia natural etc; 

 

 Implantar o Programa “Academia da Saúde”, programa federal indicado por EMENDA 

PARLAMENTAR, que visa CONSTRUIR, EQUIPAR E CUSTEAR, academias de ginásticas 

modernamente equipadas e com instrutores para públicos alvo específicos; 

 

 Implantar o Programa “Telessáude Brasil Redes”, ação muito simples, sem custos, e que 

propicia atendimento a distancia de várias especialidades, com pareceres técnicos, a 

exemplo da cidade de Camacho que tem implantado e é acompanhado pelo núcleo da UFMG; 

 

 Implantar Integralmente o “e-sus”, que é uma reestruturação dos Sistemas de Informação 

em Saúde do Ministério da Saúde que garante a otimização de recursos e ganho financeiro 

no lançamento da produção. 

 

EDUCAÇÃO 

 

De acordo com a Constituição brasileira, a oferta de educação no País é fruto da cooperação 

financeira e administrativa entre União, estados e municípios. A legislação estabelece um mínimo 

de investimento para cada ente no Ensino Básico, a incidir sobre a receita. A União deve gastar 

nunca menos que 18% e os estados, Distrito Federal e municípios, no mínimo, 25%. 

 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 

 Ampliar a oferta de alternativas de recuperação dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem e realizar formação em serviço a todos os envolvidos no atendimento aos 

estudantes com deficiência, transtornos do espectro autista, altas habilidades e 

superdotação; 
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 Estimular e adquirir  equipamentos para pesquisas laboratoriais e de informática nas 

escolas municipais; 

 

 Cumprir as metas estipuladas no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação, em 

especial as metas de qualidade medidas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

– IDEB; 

 

 Requalificar o espaço escolar, reformando-os e adequando-os às ações pedagógicas, 

equipando-os com computadores, máquinas de xerox, impressoras, material didático tanto 

para o uso dos docentes, quanto para os profissionais da educação, construção de espaço 

para esportes; 

 

 Atualizar as bibliotecas das escolas; 

 

 Oferecer material escolar de qualidade; 

 

 Ampliar parcerias com as redes do Sistema S, e demais cursos estaduais e federais 

disponíveis; 

 

 Implementar programa de alfabetização e leitura, articulado com o MEC, considerando a 

integração entre os diversos recursos pedagógicos existentes: oralidade, escrita e 

multimídia; 

 

 Responder às demandas vindas das escolas, ouvindo os educadores e, juntos, traçarem 

estratégias para a melhoria da educação municipal; 

 

 Integrar o papel do estagiário (segundo professor) na sala com o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência; 

 

 Promover a permanência dos alunos nas escolas e diminuir o distanciamento social entre 

educando e educador; 

 

 Viabilizar cursos de extensão em nível superior , tecnológicos  e de especialização para 

serem implantados no município, firmando parcerias com instituições públicas e privadas; 

 

 Implementar o programa de capacitação dos profissionais da educação sobre a igualdade de 

gênero e de raça/cor, de combate à discriminação das mulheres e  negros; 

 

 Reimplementar nas escolas o PROERD - O Programa Educacional de Resistência às Drogas; 
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 Realizar o Congresso Municipal de Educação envolvendo toda a comunidade escolar: 

merendeira, secretário, diretor, professor, coordenador pedagógico, equipe técnica, pais 

e/ou responsáveis, educandos, comunidade local; 

 

 Fortalecer as ações para a Educação Especial; 

 

 Melhorar o transporte gratuito para os estudantes locais; 

 

 Contribuir eficientemente para com o transporte dos universitários; 

 

 Ampliar as vagas em creches para a população carente, após sindicância; 

 

 Ampliar e melhorar o projeto do “Segundo Turno Escolar”; 

 

 Dar atenção especial  à merenda escolar, adquirindo da agricultura familiar do município os 

alimentos produzidos; 

 

 Considerar a informática, as pesquisas científicas e as novas linguagens de comunicação e 

língua estrangeira, juntamente com a formação permanente e a valorização dos educadores, 

a reorientação curricular e os métodos de avaliação como aspectos indissociáveis do 

processo educacional; 

 

 Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas de segurança, da 

cidadania, paz social, do meio ambiente, de saúde, de trânsito e outras; 

 

 Implantar projetos e programas de bibliotecas interativas, laboratórios de informática, ateliê 

de artes e etc. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos 

bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. 

 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 

 Implantar o CAPS I – atendimento psicossocial; 

 

 Implantar o serviço de fortalecimento de vínculo; 
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 Criar o Conselho e Fundo do Idoso; 

 

 Fazer a sindicância efetiva dos beneficiários do Bolsa-família; 

 

 Oficializar a doação do terreno para a construção da sede da “Serena Idade”, e apoiar suas 

atividades; 

 

 Estabelecer parcerias para atividades voltadas aos cidadãos menos favorecidos com os 

Clubes de Serviços, Maçonaria, Pastorais, Igrejas, Doutrinas e Instituições Assistenciais; 

 

 Implantar processos de monitoramento, supervisão e avaliação continuada dos serviços 

sócio assistenciais promovendo a relação em rede e o uso do prontuário SUAS; 

 

 Construir um sistema de notificação de situações de violação de direitos, fortalecer e ampliar 

o trabalho de prevenção e atenção nos CREAS E CRAS; 

 

 Implantar o PAA – Programa de Aquisição de Alimentos – compra de produção dos 

pequenos produtores e distribuição de cestas para famílias em situação de vulnerabilidade 

social, de carência alimentar;  

 

 Estabelecer pactos com o Judiciário na atenção a crianças e adolescentes, idosos e população 

em situação vulnerável e suas respectivas instituições de apoio; 

 

 Implementar políticas públicas integradas de apoio às famílias e fortalecimento do ambiente 

familiar, oferecendo atividades e formação para que os pais e/ou responsáveis pelas 

crianças e adolescentes estejam melhor preparados para administrar os diferentes conflitos 

no núcleo familiar; 

 

 Combater a violência doméstica caracterizada pelos maus tratos físicos e psicológicos, 

negligência e abuso sexual, através de apoio, campanhas e fortalecimento de vínculos; 

 

 Criar o Centro de Ressocialização com atividades; 

 

 Apoiar as ações do Educandário das Irmãs Batistinas e do Abrigo Frederico Corrêa. 
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SEGURANÇA PÚBLICA 

 

A amplitude dos temas e problemas afetos à segurança pública alerta para a necessidade de 

qualificação do debate sobre segurança e para a incorporação de novos atores, cenários e 

paradigmas às políticas públicas. 

 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 

 Implantar o projeto “Mediação de Conflitos”, que visa capacitar e profissionalizar agentes 

para criar nas comunidades, equipes que façam diagnósticos e atuem na prevenção, 

facilitando o diálogo entre possíveis protagonistas de conflitos; 

 

 Implantar o “Plano Municipal Integrado de Segurança Pública”, que terá suas diretrizes 

elaboradas juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poderes 

Judiciário, Legislativo e Executivo, Conselhos Tutelares e Assistência Social; 

 

 Atuar com rigor no cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente na proibição de 

venda de bebidas alcoólicas, armas e outros produtos para menores de 18 anos; 

 

 Implantar as “Associações de Bairros” para que funcionem efetivamente, realizando 

reuniões periódicas para discutir as demandas; 

 

 Auxiliar a polícia militar, contribuindo efetivamente com recursos financeiros, inclusive,  

para suas atividades; 

 

 Melhorar a iluminação pública em áreas onde ela não é eficiente, facilitando atividades 

criminosas; 

 

 Articular ações em conjunto com a Polícia Militar, Civil, Promotores e Juízes, para promover 

o combate às drogas, violência e criminalidade;  

 

 Fortalecer a “Rede de Vizinhos Protegidos”, inclusive do comércio local com ações que 

coíbam a criminalidade; 

 

 Estudar alternativas de monitoramento e vigilância em áreas estratégicas do município. 
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GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

Os conceitos de emprego e renda estão intimamente ligados ao desenvolvimento do pensamento 

econômico. 

 

 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 

 

 Viabilizar cursos de capacitação e qualificação para setores importantes do município; 

 

 Implementar o Programa “Jovem Aprendiz” do Ministério do Trabalho; 

 

 Firmar parcerias com universidades para ajustar o leque de opções de qualificação 

profissional de acordo com o novo perfil para o mercado; 

 

 Desprender esforços e oferecer incentivos para a implantação de empresas no município 

para a oferta de serviços e mão-de-obra; 

 

 Criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico no município; 

 

 Criar ações de desenvolvimento com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e 

promover  iniciativas de ampliação comercial e industrial; 

 

 Oferecer formação e capacitação aos cidadãos interessados na abertura de seus próprios 

negócios por meio de cursos profissionalizantes; 

 

 Reimplantar o Centro Tecnológico com aulas gratuitas de informática para crianças, jovens, 

adultos e terceira idade; 

 

 Apoiar  as atividades de promoção do comércio local e da Câmara de Diretores Lojistas; 

 

 Firmar parceria com o SEBRAE para a qualificação dos produtores de queijos, doces e 

produtos diversos fabricados no município, para agregarem valor à produção, capacitar, 

obter selo de qualidade e viabilizar o amplo comércio, com qualidade. 
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MEIO AMBIENTE 

 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente celebrada em Estocolmo, em 1972, 

definiu-se o meio ambiente da seguinte forma: “O meio ambiente é o conjunto de componentes 

físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo 

curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas.” 

 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 

 Fiscalizar rigorosamente o contrato com a COPASA – Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais, cobrando o cumprimento das cláusulas contratuais, a devolução dos débitos 

indevidos, o tratamento INTEGRAL do ESGOTO e o pleno abastecimento de água em 

quantidade e qualidade adequadas, construindo, ainda, um reservatório; 

 

 Implantar políticas públicas locais para a construção de uma consciência ecológica e 

ambiental; 

 

 Promover atividades de arborização da cidade em parceria com os clubes de serviços do 

município; 

 

 Incentivar programas escolares que premiem as boas práticas ambientais; 

 

 Criar programas que estimulem práticas industriais e comerciais que expressem práticas e 

estímulos à proteção do meio ambiente; 

 

 Realizar o cercamento de nascentes; 

 

 Revitalizar as “Quatro Bicas”; 

 

 Articular com as esferas nacional, estadual em consonância com o atual momento de 

desenvolvimento nacional; 

 

 Implantar ações para controlar a erosão urbana e rural;  

 

 Fazer cumprir a legislação referente às matas ciliares e de preservação permanentes; 

 

 Desenvolver políticas e programas de redução na geração de resíduos sólidos e de incentivo 

à reciclagem, com inclusão dos catadores; 
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 Desenvolver campanhas pelo uso racional da água e exigir da COPASA a intensificação das 

ações com vistas à redução das perdas de água no sistema; 

 

  Incentivar o desenvolvimento de alternativas técnicas capazes de promover um maior 

alcance socioambiental, firmando parcerias com IEF, FEAM, IGAM, IBAMA e demais órgãos; 

 

 Estudo para reaproveitamento e minimização de resíduos por meio da reciclagem e sistemas 

de tratamento de forma a encaminhar somente os rejeitos ao aterro sanitário; 

 

 Criar o Parque Ecológico Municipal, com horto, trilhas e viveiro de mudas. 

 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  

 

A manutenção do meio possibilita a valorização da paisagem e do patrimônio natural e construído 

(de valor ecológico, histórico, cultural, paisagístico e turístico). Esses espaços exercem, do mesmo 

modo, funções sociais e educativas relacionadas com a oferta de campos esportivos, áreas de lazer e 

recreação, oportunidades de encontro, contato com os elementos da natureza e educação ambiental 

(voltada para a sua conservação), proporcionando uma maior qualidade de vida às populações 

urbana e rural. 

 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 

 Proporcionar serviços de limpeza pública efetiva e sistemática, com serviços de capina, 

remoção de entulhos, limpeza de canais, bueiros, valas; 

 

 Garantir serviços de manutenção das praças e  prédios públicos; 

 

 Mobilizar recursos junto aos governos federal e estadual para a pactuação de convênios e 

transferências para projetos de recuperação, manutenção e  reforma do patrimônio público; 

 

 Ampliar e melhorar as ações do mutirão da dengue e de outras endemias; 

 

 Manter a sinalização de tráfego sempre em boas condições de funcionamento; 

 

 Estudar a viabilidade para a reativação da agência do INSS no município, disponibilizando 

imóvel, se for o caso, para tal iniciativa; 
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 Promover a manutenção das estradas com boas condições de trafegabilidade, mata burros, 

pontes; 

 

 Elaborar projetos de incentivo à produção agrícola, produção pecuária e ao agronegócio na 

zona rural; 

 

 Estudar, juntamente com a APA  São Francisco de Assis, a busca de  soluções para o combate 

ao abandono animal, apoiando a castração e realizando ações de proteção. 

 

 Criar o Centro Tecnológico de Apoio à Produção Agropecuária e firmar parcerias, voltado ao 

fomento de sementes, mudas, matrizes, reprodutores, inseminação artificial, transferência 

de embriões e outras tecnologias, destinadas à capacitação de técnicos e de produtores 

rurais; 

 

 Atuar junto aos agentes financeiros locais, no sentido de viabilizar linhas de crédito rural 

para projetos de investimento e custeio para os produtores rurais do município; 

 

 Estudar a resolução para o mau odor do reservatório de tratamento de esgoto juntamente 

com os órgãos responsáveis. 

 

CIDADANIA, DIREITOS E DIGNIDADE HUMANA 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas afirma que todos 

os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de 

consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. 

 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 

 Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às suas 

necessidades e direitos; 

 

 Implantar políticas e programas desenvolvidos pelo governo federal de forma integrada às 

políticas e programas locais para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; 

 

 Realizar atendimento humanizado e de qualidade às mulheres, inclusive que elas possam ter 

seus filhos na cidade; 

 

 Criar o Conselho da Mulher; 
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 Privilegiar atividades sócio educativas em meio aberto para crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações voltadas à permanência e ao 

sucesso na escola; 

 

 Criar grupo de apoio e ações  para a  comunidade LGBT; 

 

 Desenvolver políticas públicas juntamente com a aldeia dos índios pataxós do município; 

 

 Fortalecer a cultura da solução dialógica, pacífica e preventiva de conflitos, do respeito, da 

tolerância, do pluralismo e dos direitos nas práticas educacionais; 

 

 Assegurar a consolidação de meios institucionais para a solução e mediação de conflitos 

envolvendo questões de direitos humanos, desenvolvendo ações que combatam o racismo, a 

misoginia, a homofobia e demais tipos de intolerância e preconceito; 

 

 Implantar mecanismos de premiação e estímulo, destinados a estudantes e docentes para 

estudos e iniciativas, projetos e atividades de educação em direitos humanos; 

 

 Desenvolver programas de ressocialização de ex presidiários; 

 

 Criar campanhas de conscientização contra o suicídio; 

 

 Implantar programa permanente de intercâmbio entre os indígenas e as escolas municipais, 

promovendo o conhecimento mútuo entre crianças e adolescentes; 

 

 Fortalecer o Conselho de Direitos, os Conselhos Tutelares e demais conselhos; 

 

 

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 

 

Sistema técnico de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas, 

podendo estas funções serem vistas sob os aspectos social, econômico e institucional. 

 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 

 Recuperar a malha asfáltica que se encontra em estado lastimável, não suportando pequenos 

reparos e as operações de recape e tapa-buraco; 
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 Elaborar o “Plano de Pavimentação e Calçamento Municipal”; 

 

 Fazer a manutenção periódica das estradas rurais,  melhorando as condições de transporte 

escolar e o escoamento da produção; 

 

 Fazer a manutenção da iluminação pública e dos serviços essenciais do município; 

 

 Criar  ciclovias, ciclofaixas  e pistas de caminhada em eixos estratégicos; 

 

 Revitalizar a Rua Monsenhor Cerqueira; 

 

 Revitalizar os distritos conforme os anseios da comunidade, firmando convênios com as 

esferas governamentais e análise de viabilidade; 

 

 Viabilizar as parcerias com o IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária, visando a melhorias 

para o trabalhador do campo, facilitar o escoamento de toda a produção, treinar e capacitar 

os produtores rurais apresentando-lhes novidades e alternativas no dia a dia do produtor. 

 

 

AÇÕES NOS DISTRITOS 

 

 

 Ampliar os serviços no âmbito do  Programa “Saúde da Família” – PSF, visando o amplo 

atendimento às zonas rurais e reativar as unidades existentes e em desuso; 

 

 Implantar atendimentos eficientes de saúde bucal; 

 

 Implantar a Associação dos Distritos de Itapecerica, ouvir e viabilizar as demandas; 

 

 Implantar projetos culturais e artísticos; 

 

 Implantar projetos e ações desportivas; 

 

 Indicar um representante de cada distrito nos Conselhos de Direito; 

 

 Criar iniciativas de capacitação em parceria com o SEBRAE e outras instituições para os 

pequenos produtores, comerciantes, artesãos; 

 

 Revitalizar as praças; quadras; prédios públicos; 

 

 Elaborar estratégias de desenvolvimento para os distritos e povoados, ouvindo as demandas 

locais; 
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 Revitalizar os distritos conforme os anseios da comunidade, firmando convênios com as 

esferas governamentais; 

 

 Visitar periodicamente os distritos para ouvir as demandas; 

 

 Criar postos de atendimento nos distritos com sistema em rede para assistência à população, 

descentralizando e facilitando os acessos dos serviços básicos, tais como: emissão de guias, 

protocolos, ouvidoria e etc.; 

 

 Apoiar e fomentar as manifestações culturais existentes; 

 

 Desenvolver e implantar um calendário de manifestações artísticas e culturais para os  

distritos. 

 

 

 

 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

 

Organização é uma das principais funções da gestão, que engloba : o planeamento, organização, 

direção e controle. Há que considerar os objetivos da organização, e determinar o tipo de estrutura 

organizacional que melhor se lhes adapta. 

 

 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 

 

 Criar a ouvidoria pública, para que a população possa reivindicar, solicitar serviços, 

reclamar, sugerir e participar; 

 

 Implantar  integralmente os dispositivos da Lei de Acesso à Informação, melhorando a 

transparência administrativa, inclusive tornando disponíveis dados governamentais 

referentes à gestão municipal para que Itapecerica aumente sua nota no ranking que hoje é 

de apenas 5,5 pontos, estando em 122º lugar; 

 

 Implantar a prefeitura itinerante, que consiste em visitas periódicas do prefeito e equipe aos 

distritos e povoados para ouvir e analisar as demandas das comunidades; 
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 Aplicar a tecnologia para integração com os parceiros e fornecedores da Prefeitura, com o 

objetivo de melhorar a transparência, rapidez e a qualidade no fornecimento de produtos e 

serviços; 

 

 Instituir Política Municipal de Gestão de Pessoas, contendo os seguintes elementos: 

definição de padrões de seleção, alocação e aproveitamento de servidores, gerenciamento de 

competências e habilidades dos servidores ativos (aproveitamento de pessoal interno), 

estudos e projeções do perfil da força de trabalho, diminuição de cargos comissionados; 

 

 Modernizar e equipar o funcionalismo público para um melhor andamento dos serviços 

prestados, com mais rapidez e eficiência; 

 

 Desprender esforços na mobilização de recursos junto às esferas estadual e federal, através 

de programas, convênios e emendas parlamentares; 

 

 Rever procedimentos na administração municipal, eliminando desperdícios em todos os 

setores sendo um exemplo de redução de consumo e reaproveitamento de materiais. 

 

 

CULTURA E TURISMO 

 

No que se refere à cultura, Geertz (1989) afirma que o homem é um animal amarrado a teias de 

significados por ele mesmo. A cultura seria este emaranhado de teias e as consequentes análises 

que são construídas ao longo do tempo por seus componentes, compreendendo-a através de seu 

aspecto semiótico, que se constitui como uma ação simbólica repleta de significados. 

 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 

 Aprimorar o Projeto “Música na Praça”; 

 Firmar Parcerias com as OSCs – Organizações da Sociedade Civil do município, que tenham 

ações voltadas para a cultura, fortalecendo, apoiando, incentivando, colaborando com  

infraestrutura, recursos financeiros, através de parcerias, convênios e contratos;  

 Restaurar e Revitalizar o Centro Cultural, adequando-o às normas de segurança e 

acessibilidade para que a população possa usufruir  através das programações culturais que 

visem valorizar a cultura e o entretenimento;  
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 Criar a Fundação Municipal de Cultura que irá gerir o Centro Cultural de Itapecerica, 

possibilitando a busca de recursos próprios para a execução de projetos culturais e auxiliar 

todas as agremiações em suas atividades; 

 Implantar atividades de: dança clássica (ballet, jazz),  contemporânea (street dance, hip hop, 

zumba), artes plásticas, atividade circense, artes cênicas, grafite, pintura, artesanato, griô, 

sala de cinema, em parceria com as instituições existentes no município; 

 Abrir editais para propostas culturais de pessoas jurídicas e físicas a serem analisadas, 

conforme disponibilidade orçamentária e diretrizes do Novo Marco Regulatório para o 

Terceiro Setor, através de: Termo de Parceria, Termo de Colaboração e Termo de Fomento. 

 Fortalecer e apoiar as instituições responsáveis pelas manifestações de culturas populares, 

afro-brasileiras, folclóricas e indígenas, como a Associação do Reinado do Rosário, a 

Sociedade Renasceriana e demais instituições; 

 Melhorar as festas tradicionais do município como o “Festival de Gastronomia Rural”, o 

“Festival de Inverno”, o “Carnaval”, com pesquisa popular, analisando as sugestões da 

população na fase de planejamento dos eventos; 

 Revitalizar o “Parque de Exposições” e reiniciar as atividades através de parcerias com 

instituições privadas e o Sindicato Rural de Itapecerica, para que o espaço seja devidamente 

utilizado para leilões, exposições, e demais atividades correlatas; 

 Incentivar a produção audiovisual, gravação de CDs e produção de documentários de temas 

importantes da cultura municipal; 

 Estabelecer um programa permanente de oficinas, cursos, workshops e ateliês, contínuos e 

itinerantes (inclusive nos distritos), que percorram periodicamente os espaços culturais 

administrados pelo poder municipal; 

 Recuperar e revitalizar a “Biblioteca Municipal” e o “Museu Bento Ernesto Júnior”, 

desprendendo esforços para a recuperação de acervos; 

 Implementar cursos de formação dedicados à qualificação dos agentes envolvidos na 

administração de patrimônio, museus, centros culturais e outros equipamentos culturais 

públicos; 

 Criar mecanismos, premiações, programas de incentivo e fomento à crítica cultural, em suas 

diversas modalidades e  reavivar o festival de músicas, inclusive carnavalescas; 

 Estudar a viabilidade para criação da Lei de Incentivo Municipal para apoio a projetos 

culturais com dedução de percentual do IPTU e ISS;  

 Organizar  Conferências Municipais de Cultura; 
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 Potencializar os roteiros turísticos do município com o fortalecimento da vocação religiosa e 

suas tradições; 

 Criar o Centro de Cultura, Tradição e Folclore do município; 

 Promover encontro de Bandas e Corais; 

 Potencializar a Aldeia dos Pataxós para a comercialização de artesanato e viabilizar parceria 

para ações nas escolas; 

 Apoiar a restauração do Patrimônio Material tombado do município; 

 Implantar Pontos ou Pontões de Cultura no município, que são programas disponibilizados 

pelos governos federal e estadual; 

 Implantar ações para aumento da pontuação para o ICMS cultural; 

 Sinalizar os pontos turísticos e ecológicos: cachoeiras, capoeira, cruzeiro e demais; 

 Apoiar e prestigiar o Setenário de Dores e a Semana Santa, colaborando com as autoridades 

eclesiásticas para sua realização. 

 Reativar a “Associação dos Artesãos” e planejar a realização de feiras de artesanato, com 

orientação e parceria com o SEBRAE e iniciativa privada; 

 

ESPORTE E LAZER 

 

Fazer do esporte uma ferramenta de inclusão social, democratizando-o, despertando o interesse da 

sociedade e facilitando o acesso. Também busca orientar o esporte como estratégia de cunho 

educacional, objetivando o desenvolvimento das pessoas e da comunidade. E ainda, privilegiar a 

execução de política de recreação, lazer e iniciação esportiva em favor das crianças e dos 

adolescentes, sobretudo de comunidades carentes, visando seu desenvolvimento psicomotor e sua 

integração social. 

 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 

 Realizar a Olimpíada Estudantil Municipal; 

 Conservar as quadras esportivas e o poliesportivo, ampliando o uso e implantando mais 

ações esportivas para incentivo das diversas práticas esportivas; 
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 Reformar e Revitalizar a Praça de Esportes para colocá-la em funcionamento pleno das 

piscinas, quadras, pistas de caminhada e corrida, construção de pista de skate,  espaço para 

slackline, e várias outras modalidades; 

 Apoiar os campeonatos tradicionais da cidade, fortalecendo a LIFA e os times de futebol de 

campo e futebol de salão; 

 Incentivar a prática de várias modalidades desportivas: vôlei, basquete, handboll, natação,  

motocross, bicicletas, corridas, parapente, promovendo torneios e eventos; 

 Realizar a Conferência Municipal para elaboração de Plano de Esportes para o município; 

 Criar o Conselho e Fundo Municipal de Esporte e Lazer e incentivar a utilização das Leis de 

Incentivo ao Esporte; 

 Estimular a participação da mulher no esporte; 

 Incentivar e apoiar atletas do município em competições regional, estadual e federal. 

 

POLÍTICA HABITACIONAL 

 

O surgimento de políticas habitacionais realmente preocupadas em solucionar o alarmante 

problema é recente, tendo sido implementado na Constituição Federal de 1988, que regula o uso da 

propriedade urbana em prol do interesse coletivo e do equilíbrio ambiental, sendo um instrumento 

inovador na política habitacional e importante ferramenta de regularização fundiária. 

 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 

 Promover parceria com o “Minha Casa Minha Vida” e com demais programas e de produção 

habitacional, reservando terrenos também para a produção de habitação de interesse social 

para implantação de programas de financiamento e subsídio; 

 Regularizar os loteamentos e imóveis com a concessão do título de propriedade; 

 Implantar placas e sinalizações em todos os logradouros, inclusive nos distritos; 

 Implantar equipamentos em praças, áreas livres e de lazer, em áreas de vulnerabilidade 

social, nos distritos, inclusive; 

 Priorizar infraestrutura de luz, esgoto, calçamento, pavimentação e calçamentos em áreas 

ocupadas; 
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 Reestruturação da gestão do solo urbano, qualificando ações de fiscalização; 

 Incentivar e facilitar a implantação de aquecimento solar e sistema de reaproveitamento de 

água doméstico, para a população.   

 

 

 

 

 

 

Agosto/2016. 


