
1  

PLANO DE GOVERNO – JUQUINHA E JAEDER  

 
Apresentamos ao povo de Ibertioga nossa Proposta de Governo 

 
 

Essa proposta visa garantir mais qualidade de vida a nossa população, assegurando os 
direitos fundamentais do cidadão relativo àsaúde, educação, trabalho, moradia, meio ambiente, 
cultura, esporte e lazer. 

Vamos continuar trabalhando em prol da cidade e da população, contribuindo para o 
desenvolvimento da cidade e melhoria de vida de todos. 

Continuaremos nossa administração com trabalho, seriedade e transparência. 

Um forte abraço! 

Juquinha e Jaeder 
 
 
 

 
SAÚDE 

 
 

O Artigo 196 da CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 diz; 

“SAÚDE É UM DIREITO DE TODOS, UM DEVER DO ESTADO” 

 
• “ Cabe ao Município garantir permanentemente o acesso ao atendimento integral para todos 

que procuram a Rede Pública de Saúde, oferecendo serviços de qualidade e tratamento 

humano e respeitoso”. 

• Continuaremos fortalecendo cada vez mais a parceria do Município com o nosso Hospital 

Monumento às Mães, garantindo atendimento médico durante 24 horas; 

• Precisamos avançar mais, pois foram muitas ações corajosas como a implantação da gestão 

compartilhada com o Hospital Monumento às Mães, nosso maior Patrimônio Assistencial; 

• Realizamos a abertura do CAPS (Centro de Assistência Psico Social) com uma saúde mental 

mais humanizada, com atendimento regional; 

• Ampliamos a terceira equipe do ESF (Estratégia de Saúde da Família), espandindo assim o 

horário de funcionamento da UBS até às 19 horas, com atendimento médico e Odontológico; 

• Trabalhamos no fortalecimento das especialidades médicas ofertadas tais como: Cardiologia, 
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Reumatologia, ginecologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, dermatologia e Clínico Geral que 

prestam atendimento ao município, além de outras áreas como a de Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Psicologia, Farmácia e Nutrição; 

• Implantar o serviço de imagem com disponibiizaçao de radiodiagnóstico digital, 

ultrassonografia, mamografia,eletrocardiograma; 

• Implementar as Vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador; 

• Participar da Rede de Urgência e emergência da região ampliada Centro Sul, dando a 

provisão necessária a base do SAMU; 

• Fortalecer o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, realizar conferências de Saúde, 

prestar contas em audiência pública; 

•  Implantar Ouvidoria da Saúde e promover o sistema avaliativo de todos os sistemas 

assistenciais por meio de escuta da população, aprimorando os serviços; 

• Fortalecer a Atenção Primária, aprimorar o atendimento para a zona rural, fortalecer as três 

equipes do ESF; 

• Assegurar todos os mecanismos necessários ao controle e prevenção ao SARS-COV-19 para 

que seja implementada todas ações de proteção a população local; 

• Vamos priorizar as políticas de atenção à saúde da Mulher, da Criança, do Homem e do 

Idoso; 

• Garantir a identificação precoce do câncer através da realização de exames, com tratamento 

adequado conforme preconizado com a legislação, como garantir toda infraestutura 

necessária para a realização do tratamento; 

• Manter a doação de fraldas geriátricas, suplementos alimentares a pacientes em tratamento de 

saúde que necessite de cuidados especiais, bem como garantir o fornecimento de oxigênio a 

pacientes em uso de oxigenoterapia domiciliar; 
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EDUCAÇÃO 
 

Um dos Pilares da nossa gestão, a EDUCAÇÃO continuará recebendo nosso total apoio, 

visando sempre a melhoria. 

 
• Manter e ampliar o programa de doação de uniformes escolares a todos os alunos da Escola 

Municipal Dr Mário Batista do Nascimento; 

• Garantia de Transporte digno e eficiente aos alunos da Rede Urbana e aos alunos que se 

deslocam das Comunidades Rurais às Escolas da Zona Urbana; 

• Promoção e melhoria na estrutura física do Centro de Educação Infantil Girassol e Escola 

Municipal Dr Mário Batista do Nascimento; 

• Manutenção do Piso Salarial dos professores implantados pela nossa gestão; 

• Ofertar Curso de capacitação e formação continuada aos profissionais da Educação; 

• Projetos de intensificação de melhorias da Educação básica; 

• Elevar as taxas dos indicadores oficiais (IDEB, Prova Brasil), com finalidade de propiciar 

Educação de qualidade; 

• Projetos de incentivo à leitura e Projetos voltados às Competências Socioemocionais; 

• Promover campanhas e concursos que incentivam o uso frequente da Biblioteca Municipal 

“Julieta Fagundes Barroso”; 

• Fortalercer o programa de erradicação do analfabetismo buscando reiplantar o EJA- Educação 

de Jovens e Adultos; 

• Garantir merenda escolar de qualidade a todos os alunos da Rede Pública Municipal, com 

acompanhamento de nutricionista; 

• Transparência dos gastos públicos da Educação através de reunião com a Comunidade Escolar 

(já realizada desde 2018), prestando contas de todos os recursos voltados à Educação, 

inclusive os gastos com o PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola; 

• Garantir investimentos em materiais pedagógicos e tecnologia da informação; 

• Ampliar a creche do Centro de Educação Infantil Girassol, implantando turmas de Maternal I; 

• Fortalecer parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Município, buscando ampliar o 

atendimento do serviço de fonoaudiologia e psicologia aos alunos da Rede Municipal; 

• Fortalecer parceria com as demais Secretarias Municipais, visando integrar projetos que 

priorizem melhorias na educação; 

• Participação de projetos voltados à educação a nível Estadual e Federal (mais alfabetização, 

Aprender Valor, dentre outros); 
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• Garantir Inclusão nas Escolas municipais melhorando a estrutura da Sala de Recurso do 

Atendimento Educacional Especializado-AEE; 

• Apoiar e dar condições ao Conselho Municipal de Educação e demis Conselhos pertinentes à 

Educação; 

• Buscar estrátegias para criar parceria com Empresas Privadas da região, buscando implantar 

Projetos (judô, ginástica rítmica, taekwondo,etc) nos moldes do Programa “Mais Educação”. 

 
 
 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

• Assistência técnica e apoio aos produtores rurais através da EMATER; 

• Instalação de lixeiras seletivas no centro da cidade; 

• Melhorias e ampliação da Estação de tratamento de esgoto; 

• Melhoria e ampliação do sistema de coleta seletiva de lixo da Usina de Triagem e 

Compostagem (UTC); 

• Apoio ao Programa Agricultura Familiar; 

• Fortalecimento da parceria da Prefeitura com a EMATER, visando disponibilizar veterinário 

para assistência ao produtor rural. 

 
 
 

COMUNIDADES RURAIS 

• Promover a manutenção permanente das estradas rurais; 

• Fortalecer o atendimento médico nas comunidades; 

• Construção de um Posto de Saúde na Comunidade da Florença; 

• Melhoria no sistema de coleta de lixo. 
 
 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

• Construiremos casas populares através do convênio com a COHAB(Companhia de Habitação) 

beneficiando famílias que não possuam casa própria; 

• Apoiaremos todos os programas sociais; 

• Apoiaremos Projetos habitacionais lançados pelos Governos Estadual e Federal. 
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ESPORTE 
 

• Apoiaremos e incentivaremos os campeonatos municpais, Intermunicipais, categoria infanto- 

juvenil, adulto e veterano; 

• Fortalecer e incentivar as escolinhas de esportes; 

• Buscaremos parceria com o Ibertioga Tênis Clube para explorar espaço para várias atividades 

esportivas; 

• Instalação de academia de ginástica e parquinhos ao ar livre nas praças da cidade e 

comunidades rurais. 

 
 
 

CULTURA, TURISMO E LAZER 
 

• Fortalecimento e apoio ao Artesanato local, aos feirantes com exposição de seus produtos na 

Feira Livre na Praça, inclusive em períodos de festas na cidade; 

• Apoiaremos e incentivaremos todas as festas religiosas da cidade e comunidades rurais; 

• Fortaleceremos e apoiaremos o Grupo da Congada e Moçambique, tradição em nossa cidade; 

• Fortaleceremos e apoiaremos a Sociedade Musical Lira Santo Antônio que é um orgulho da 

cultura Ibertiogana; 

• Incentivaremos e fortaleceremos o Bloco Unidos do Patrimônio, o que já é tradição do 

carnaval Ibertiogano. 

• Apoiaremos e incentivaremos os demais Blocos Carnavalescos, movimentando a economia da 

cidade e alegrando os foliões; 

• Incentivaremos e reestruturaremos o carnaval de época que é tradição em toda região, trazendo 

turistas e movimentando a economia da cidade; 

• Apoio ao Encontro de Violeiros; 

• Fortaleceremos a nossa Exposição Agropecuária que será realizada em data separada; 

• Fortaleceremos o Festival de Carros de boi, tradicional festa de repercussao  nacional em 

beneficio ao Hospital Monumento às Mães; 

• Apoio ao projeto Gastronômico “Sabores de Ibertioga”, disponibilizando tendas e banheiros 

químicos 

• Fortalecimento do “Natal Legal” das crianças; 

• Incentivaremos as festas de iniciativa popular como: Motocross, Trilhão, Festas do Cavalo 

dentre outras; 
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• Revitalização das Praças de nossa cidade; 

• Colocação de placas de sinalização de trânsito e identificação das ruas. 
 
 
 

SEGURANÇA 
 

• Implantação do Programa “Olho Vivo”, onde será implantada Câmaras de Monitoramento em 
pontos estratégicos da cidade, oferecendo maior segurança e proteção à população; 

 
• Ampliar o apoio a Polícia Militar no Patrulhamento da cidade e na Área Rural, oferecendo 

maior segurança e proteção à população da cidade e das propriedades rurais. 


