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TRANSPARÊNCIA E TRABALHO 

A construção e o planejamento de um Plano de Governo deve primar 
pela participação de todos, pela transparência, por novos modelos de 
gestão, pela sustentabilidade, buscando, de maneira objetiva, propostas 
eficientes, aprimorar a qualidade dos serviços públicos e democratizar as 
oportunidades.  

A perspectiva adotada no tratamento dos assuntos abordados pela 
Política Pública deve ser sistêmica, mas atenta a abordagens de 
segmentos e casos individuais. Analisar e entender os assuntos que 
serão tratados é fundamental, de modo que os caminhos a serem 
trilhados e os resultados a serem alcançados sejam amplamente 
conhecidos e compreendidos por todos. 

A Prefeitura deve estar acessível aos Itajubenses. Por isso, com diálogo, 
canais que facilitem a comunicação, com agilidade na solução dos 
problemas, os cidadãos poderão avaliar e fiscalizar os serviços 
prestados. 

Desta forma, apresentamos as propostas do Plano de Governo para a 
Prefeitura de Itajubá 2021-2024. Um Plano de Governo desenvolvido 
para construir um futuro melhor, sustentável, com prioridade na 
dignidade e inclusão das pessoas. 
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MEIO AMBIENTE 

Ampliar a coleta seletiva nas áreas urbana e rural; 

Criar a Bolsa Reciclagem; 

Criar Ecopontos; 

Fortalecer parceria com entidades ambientais; 

Construir pequenas bacias (barraginhas) na área rural para combate a 

estiagem; 

Estimular a Educação Ambiental; 

Ampliar a produção de mudas de árvores nativas; 

Criar programa de compensação ambiental, por meio da arborização e 

reflorestamento, com incentivos para os proprietários rurais que 

protegem as nascentes;  

Criar o IPTU Verde; 

Instalar sistema de energia solar (sistema fotovoltaico) para 

abastecimento dos órgãos públicos;  

Viabilizar parcerias para a revitalização do Horto Florestal; 

Otimizar a utilização do aterro sanitário; 

Aderir ao programa cidade sustentável; 

Promover a revitalização das áreas de preservação permanentes com 

inserção de parque linear. 

 

AGRICULTURA 

Fortalecer o Serviço de Inspeção Municipal (SIM); 

Fortalecer Agricultura Familiar por meio do PRONAF; 

Implantar o Programa de Extensão Rural; 

Estudar e capacitar o trabalhador do campo sobre o uso correto de 

agrotóxicos e outros insumos;  

Estimular e fomentar a participação no Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA); 

Ampliar ações e melhorias do CEASA por meio de diálogo e parceria; 

Fomentar a produção agrícola de orgânicos; 
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Melhorar as condições das feiras livres; 

Estimular a qualificação profissional por meio de cursos; 

Estimular o associativismo e o cooperativismo; 

Fortalecer o vínculo com a EMATER. 

 

SAÚDE 

Causa Animal 

Criar o Centro de Bem-Estar Animal; 

Atualizar mapeamento/censo para identificar o número de animais no 

município; 

Implantar o programa de chipagem (identificação) de animais; 

Ampliar o serviço de castração pública como instrumento de controle 

populacional; 

Melhorar o serviço de transporte de cães e gatos para castração pública. 

 

Consórcio de Saúde (CISMAS) 

Fortalecer e ampliar os serviços ofertados pelo Consórcio; 

 

Saúde Mental 

Implantar/habilitar os leitos de retaguarda; 

Implantar o Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi); 

Melhorar os atendimentos do CAPSad e do CAPSII; 

 

Atenção Básica 

Reabrir o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia para 

atendimento ao SUS; 

Reformar e ampliar a unidade de saúde do Bairro Piedade; 

Reestruturar o setor de controle e avaliação, investindo em pessoal e 

reformulando protocolos de atendimento para maior agilidade nas 

consultas de especialidades médicas e exames; 

Aumentar o orçamento para exames e consultas médicas especializadas; 
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Ampliar o número de Estratégias Saúde da Família (ESF); 

Construir Unidade de Saúde no Bairro Jardim das Colinas; 

Construir Unidade de Saúde no Bairro Boa Vista; 

Fomentar programa de Educação Permanente para os profissionais de 

saúde; 

Fortalecer as parcerias com instituições de ensino para a criação de 

grupo técnico (pesquisa); 

Implantar academias da saúde; 

Ampliar o programa de Saúde na Escola; 

Ampliar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); 

Ampliar as equipes de saúde bucal nas ESFs; 

Implantar o programa Farmácia Verde e práticas integrativas do Sistema 

Único de Saúde. 

 

CULTURA 

Retomar e cumprir o Plano Municipal de Cultura; 

Descentralizar os eventos culturais; 

Democratizar e otimizar a utilização do Teatro Municipal; 

Ampliar as ações da Biblioteca Municipal e melhorar acesso; 

Criar a Biblioteca Móvel; 

Apoiar e fomentar os programas de financiamento cultural; 

Articular e estimular a retomada do Festival Itajubense de Cultura e Arte 

(FICA). 

 

TURISMO 

Criar um site específico com orientações turísticas; 

Mapear os pontos turísticos, suas atividades e seus atrativos; 

Qualificar os profissionais para fomentar o turismo; 

Implantar sinalização turística; 

Incentivar, ampliar e otimizar as feiras de artesanato; 

Criar a Casa do Artesão; 
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Criar sistema de iluminação especial em prédios históricos e 

monumentos; 

Incentivar e fomentar a realização das festas tradicionais da Zona Rural. 

 

MOBILIDADE URBANA/TRÂNSITO  

Criar Plano Municipal de Mobilidade Urbana; 

Fiscalizar o contrato da Valônia; 

Reestruturar o sistema de Zona Azul; 

Criar/ampliar ciclovias e ciclofaixas; 

Implantar o sistema de avisos sonoros nos semáforos;  

Estimular a colocação de piso tátil; 

Promover manutenção constante de estradas rurais. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

Fortalecer plano de integração entre a Polícia Militar e Guarda 

Municipal; 

Apoiar a Polícia Civil. 

 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA / DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

Indústria  

- Para novas empresas 

Atrair empresas que fazem parte da cadeia de suprimentos das 

indústrias que já estão em Itajubá; 

Atrair novas indústrias com base nas potencialidades da cidade – 

tecnologia, engenharia, aeronáutica e medicina; 

 

- Para empresas que já estão em Itajubá 

Desenvolver fornecedores locais – agenda de relacionamentos, café 

empresarial e visitas técnicas; 
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Promover a aproximação entre instituições de ensino, empresas e setor 

público, por meio de encontros para troca e incentivo à inovação; 

Capacitar os empresários para promover venda para o poder público; 

Promover eventos de inovação – Startup Weekend e Hakathon 

envolvendo instituições de ensino e empresas. 

 

Comércio 

Ampliar o diálogo com as diversas entidades empresariais para conhecer 

os problemas e necessidades das empresas. 

 

Economia Criativa 

Reativar o comitê de Ciência e Tecnologia – Aproximação dos parceiros 

para ações em conjunto e recepção de empresários (Unifei, FMIT, FEPI, 

EFWB, FACESM, ACIEI, CDL, Simmmei, Incit,  Inovai, Sebrae, Senai, Senac 

e outros). 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Juventude 

Incentivar a produção cultural e programas que estimulem a identidade 

dos jovens com espaços públicos; 

Mapear as associações/trabalhos voluntários do seguimento; 

Capacitar os profissionais de associações que trabalhem com jovens em 

temas como cidadania, ciência política, diversidade, dentre outros; 

Fortalecer a parceria com os cursos pré-vestibulares assistenciais, como 

por exemplo: CAAI, CATS e CACIC; 

Promover cursos de qualificação de acordo com a necessidade do 

munícipio. 

 

Idosos 

Fortalecer o Conselho Municipal do Idoso; 

Desenvolver acesso a serviços, ao lazer, à cultura e às atividades físicas, 
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de acordo com sua capacidade funcional; 

Incentivar a formação de profissionais especializados na atenção do 

idoso; 

Adequar espaços públicos para o uso da pessoa idosa.  

 

Mulheres 

Promover a autonomia/independência financeira das mulheres em 

situação de vulnerabilidade social; 

Incentivar a criação de emovimentos representativos das mulheres; 

Fortalecer a criação da rede de proteção a mulher vítima de violência; 

Criar o serviço de acolhimento provisório a mulheres vítimas de 

violência. 

 

Segurança alimentar 

Promover parcerias para implantação de hortas 

comunitárias/domésticas; 

Organizar, de forma interdisciplinar, ações com as equipes de educação, 

saúde, esporte, desenvolvimento social, voltadas para a promoção e uso 

dos princípios da segurança alimentar e nutricional.  

 

Crianças e adolescentes 

Implementar/fortalecer o atendimento de crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social por meio do programa de convivência 

familiar e comunitária, capacitando uma equipe interdisciplinar para o 

mesmo; 

Garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);  

Priorizar ações de prevenção às drogas e atenção à família com a 

promoção integrada nas áreas de desenvolvimento social, educação, 

esporte, lazer e cultura; 

Otimizar parcerias com o terceiro setor para realizar ações em diversos 

bairros; 
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Articular, por meio do programa Jovem Aprendiz, estágios e o programa 

municipal de aprendizagem, fortalecendo o ingresso no mercado de 

trabalho; 

Oferecer capacitação técnico-profissional.  

 

Programas, cidadania e justiça 

Garantir atendimento de qualidade e a gestão eficiente de todos os 

programas geridos pela pasta do desenvolvimento social como Bolsa 

Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), garantindo 

atendimento de qualidade; 

Melhorar o acesso a todos e todas, com prioridade a pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, à emissão de documentos pessoais e 

outros; 

Ampliar o número de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).  

 

EDUCAÇÃO 

Creches 

Criar o cargo de especialista para creches; 

Construir e reformar creches para solucionar a falta de vagas; 

Criar oficinas de música e jogos; 

Implantar sala de estimulação precoce com profissional capacitado, para 

crianças que apresentam necessidade desse atendimento, por meio de 

avaliação feita por uma equipe multiprofissional. 

 

Pré-escola 

Implantação de oficinas de música, jogos e inglês. 

 

Ensino Fundamental 1 

Dividir em diretorias: 

- Diretoria A: Ciclo de Alfabetização (1º, 2 º e 3 º ano); 

- Diretoria B: Ciclo Complementar (4 º e 5 º ano); 
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Instituir tempo integral em algumas escolas (de acordo com demanda); 

Capacitar professores em parceria com as faculdades FACESM, UNIFEI, 

FEPI e outras instituições de ensino superior, por meio de eventos como 

seminários, simpósios e congressos, com temas a definir entre secretaria 

e instituições de ensino; 

Avaliar as necessidades de reformas e ampliações das escolas e creches; 

Criar a Semana Itajubense de Literatura em parceria com escolas e 

instituições de ensino superior; 

Criar o cargo de Professor de Apoio para alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) e deficiência múltipla, de acordo com a legislação 

vigente; 

Buscar parceria com universidades para o desenvolvimento de projetos 

de extensão nas escolas; 

Fortalecer a parceria com a Escola Estadual Novo Tempo – Educação 

Especial; 

Ampliar e fortalecer o atendimento bilingue às crianças surdas em polos 

de atendimento escolar; 

Ampliar o acompanhamento nutricional realizado de acordo com a 

especificidade de cada aluno; 

Implementar a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) anos 

iniciais em mais setores do município e educação para idosos; 

Analisar as diretrizes curriculares municipais para a EJA, fomentando a 

busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola e assegurar o 

monitoramento do trabalho metodológico que está sendo desenvolvido 

com vistas e garantir a formação básica comum; 

Disponibilizar intérprete de Libras conforme demanda; 

Orientar as políticas das redes e sistema de Educação, de forma a buscar 

e atingir as metas do IDEB, procurando reduzir as diferenças entre as 

escolas com os menores índices e a média nacional, garantindo a 

equidade da aprendizagem; 

Otimizar e aprimorar a utilização das tecnologias, nas escolas com 
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capacitação e investimentos na área tecnológica, pensando também na 

possibilidade de aulas de Educação a Distância (EAD); 

Revisar o plano de cargos e salários; 

Implementar a gratificação por desempenho; 

Reestruturar os laboratórios de informática, bibliotecas e 

brinquedotecas; 

Implantar atividades extra-curriculares de educação ambiental e 

educação empreendedoras nas escolas. 

 

INCLUSÃO 

Criar coordenações nas secretarias de educação, saúde e 

desenvolvimento social;  

Implementar a política municipal da pessoa com deficiência; 

Implantar a marcação de consultas via telefone para pessoas com 

deficiência; 

Fazer o mapeamento/censo da pessoa com deficiência; 

Ampliar o atendimento do Serviço Especializado de Reabilitação em 

Deficiência Intelectual (SERDI); 

Criar o Centro de Apoio à Inclusão, ampliando os trabalhos do CEAPI em 

parceria com a Escola Estadual Novo Tempo, AGAI, APAE, 

Superintendência Regional de Ensino e Universidades; 

 

ESPORTE E LAZER 

Esporte estudantil 

Ampliar as parecerias com os órgãos governamentais, com a sociedade 

civil organizada, com universidades e clubes; 

Realizar os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) e suas fases 

posteriores (microrregional, regional e estadual); 

Realizar os Jogos Estudantis para as pessoas com deficiência; 

Apoiar os desportos universitários na realização dos Jogos. 
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Esporte Comunitário 

Fomentar a Gestão Participativa nos assuntos do esporte e lazer 

esportivo nos bairros, juntamente com as Associações de Moradores; 

Descentralizar a infraestrutura esportiva na cidade, priorizando a 

ampliação desses espaços nos bairros periféricos do município. 

 

Esporte Amador 

Valorizar as manifestações do esporte amador da cidade, principalmente 

aquelas em fase inicial de organização; 

Apoiar as entidades com a disponibilização dos espaços públicos para o 

desenvolvimento de programas e eventos esportivos. 

 

Melhor Idade 

Ampliar as atividades desportivas na Praça de Esportes. 

  

Esporte de Rendimento 

Qualificar a infraestrutura esportiva pública municipal para o 

desenvolvimento de projetos que contemplem a formação de atletas 

para o esporte de rendimento; 

Captar eventos nacionais e internacionais do esporte que, além do 

fomento à área esporte, auxilie no desenvolvimento do turismo; 

Desenvolver Programa específico do Esporte de Rendimento para 

atletas com deficiências. 

 

Negócios 

Fazer com que a estrutura esportiva da cidade contemple eventos sob a 

perspectiva de negócio, incluindo Itajubá no roteiro dos grandes 

espetáculos, servindo de apoio ao desenvolvimento do turismo e sendo 

consequente fator de geração de emprego e renda. 




