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Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Itajubá, setembro de 2020. 



 
 

Apresentação:  

O Plano de Governo Participativo que o Diretório Municipal do Partido dos 

Trabalhadores de Itajubá-MG inscreve junto a suas candidaturas à Prefeitura Municipal 

é fruto de um esforço coletivo que envolveu trabalhadoras e trabalhadores de diversas 

áreas de atuação, estudantes, jovens, mulheres e homens comprometidos com a 

democratização da cidade de Itajubá e que no processo eleitoral se inserem para apontar 

caminhos para que a cidade avance rumo ao desenvolvimento econômico e social, criando 

trabalho, emprego e renda, garantindo o amparo aos setores mais vulneráveis de nossa 

cidade e a proteção ao meio-ambiente. 

Itajubá é um polo regional industrial, de educação, saúde, comércio e serviços, 

inscrita em uma das regiões de importância geopolítica e ambiental do sudeste brasileiro: 

a serra da Mantiqueira, incrustrada na tríplice fronteira entre Minas Gerais, Rio de Janeiro 

e São Paulo. Apesar de apresentar Índices de Desenvolvimento Humano Municipal – 

IDHM considerados elevados (IDHM: 0,790; IDHM Educação: 0,720; IDHM 

Longevidade: 0,880; e IDHM Renda: 0,770), Itajubá é uma cidade de muitos contrastes 

sociais e econômicos, que resultam em uma brutal desigualdade de renda e de acesso a 

serviços essenciais entre os seus concidadãos.  

O desemprego, o subemprego, a evasão escolar, a insegurança alimentar e a sub-

representação dos setores populares nas instâncias de participação política criaram um 

círculo vicioso onde a população mais pobre da cidade fica à margem dos projetos e 

propostas de desenvolvimento e por isso participa cada vez menos da vida comunitária 

de Itajubá. Resgatar a participação popular, qualificar essa participação e inserir a maioria 

da população no orçamento e na construção de uma cidade inclusiva e desenvolvida é a 

tarefa histórica a qual o tempo presente nos conclama. 

O direito ao trabalho, à renda, à moradia, à alimentação saudável, à educação, ao 

atendimento médico, odontológico e de assistência social, bem como à mobilidade 

urbana, à cultura, esporte e lazer devem ser compreendidos como ponto de partida para o 

exercício da cidadania e para o pleno aproveitamento do potencial humano e criativo que 

uma cidade com quase 100.000 habitantes pode oferecer. Esse é o primeiro passo para 

começar a escrever o futuro da cidade de Itajubá. 



 
 

Um Programa de Desenvolvimento Social e Econômico no centro da agenda 

municipal: 

 O centro da ação política do poder público municipal no período de 2021-2024 é 

a efetivação de um Programa de Desenvolvimento Social e Econômico que integre as 

diferentes ações setoriais da Prefeitura Municipal, e seja capaz de criar sinergias com 

iniciativas da sociedade civil organizada, de instituições de ensino, pesquisa, extensão e 

cultura e do setor privado. 

 Este Programa tem o objetivo de gerar trabalho, emprego e renda, ampliar a 

produção e o consumo de bens e serviços localmente, tendo por base o apoio e 

coordenação da Prefeitura Municipal. A busca por investimentos externos e o incremento 

da arrecadação municipal serão revertidos para ações de complementação de renda, 

ampliação e qualificação de serviços públicos, bem como em investimentos em 

equipamentos públicos, mobilidade e infraestrutura urbana. 

 O Programa Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico será articulado 

em 05 Eixos integradores de políticas municipais. Estes eixos serão articulados com os 

Conselhos e Secretarias Municipais afins, criando indicadores, metas e atividades para 

sua efetiva realização. O acompanhamento da sua execução será realizado pela Secretaria 

de Governo em parceria com a Secretaria de Planejamento, de forma a garantir a execução 

orçamentária e financeira de acordo com a disponibilidade de recursos, na forma da lei. 

 Eixos: 

 - Cidade Sustentável; 

 - Cidade Educadora; 

 - Cidade Criativa; 

 - Cidade Saudável;  

 - Cidade Para Todos. 

 



 
CIDADE SUSTENTÁVEL 

 A Sustentabilidade é um exercício da solidariedade entre as gerações para garantir 

a base de recursos naturais que tornam possível a produção e reprodução da vida. A 

Organização das Nações Unidas – ONU estabeleceu os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável – ODS como parte de uma agenda capaz de enfrentar a degradação do meio-

ambiente, realizar a reconversão produtiva de áreas degradadas, mudar a matriz 

energética e os hábitos de saúde e consumo, ao mesmo tempo em que insere populações 

em situação de vulnerabilidade nas benesses da modernidade. 

 Para Itajubá se construir um proposta de desenvolvimento sólida no curto, médio 

e longo prazo, deve associar a viabilidade econômica à sustentabilidade ambiental e à 

justiça social, criando um ambiente político e administrativo que possibilite a definição 

de prioridades de fomentos e investimentos que tenha a Sustentabilidade como pilar 

irrevogável. 

Ações Prioritárias: 

1. Fortalecimento de instrumentos e programas de participação popular em assuntos 

relativos ao meio ambiente: a Politica Municipal de Meio Ambiente, o Fundo Municipal 

de Meio Ambiente, o Plano Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, o CODEMA, CBH Sapucaí, dentre outros. 
  

2. Criação do Plano Municipal de Desenvolvimento Territorial Sustentável; 

 

3. Projeto de Revitalização do Rio Sapucaí e afluentes: proteção de nascentes e 

mananciais, recuperação de mata ciliar, efetivação de Áreas de Proteção Permanentes – 

APPs, criação de zonas de interesse ambiental e turístico; 

 

4. Efetivação da Política Municipal de Resíduos Sólidos, ampliando a capacidade de 

processamento e agregação de valor a cadeia produtiva de resíduos sólidos urbanos 

recicláveis e coleta seletiva: compostagem, logística reversa e indústria do lixo eletrônico; 

melhoria das condições de trabalho e renda dos catadores; gestão de resíduos da 

construção civil; gestão de resíduos perigosos e/ou contaminantes.  

 

5. Investimento e fomento ao desenvolvimento de fontes de energias renováveis: 

fotovoltaica, microturbinas hidroelétricas e biomassa, como parte da diversificação das 

fontes de energia renovável e ampliação da oferta de energia de geração local e regional; 
 

6. Elaboração do Zoneamento Econômico-Ecológico para o ordenamento e gestão 

territorial do município que preveja a implantação de um Programa Municipal de 

Arborização, crie nova relação entre os bairros e centro, a recuperação de espaços vazios 



 
e degradados; viabilize espaços públicos para caminhadas e usos de bicicletas (ciclovias 

e ciclofaixas) e novas formas de mobilidade; 

 

7. Fomentos a modelos de habitação social de baixo carbono, bioconstrução, 

permacultura e casas sustentáveis; popularizar alternativas de saneamento rural via 

tecnologias socioambientais: biodigestores, tanques de evapotranspiração, etc; 

 

8. Criação de um Programa da Educação Ambiental em todos os níveis e setores da 

administração pública municipal, em especial na educação infantil, como parte do 

programa de alfabetização cientifica, inserindo como focos de estudos e conhecimento 

nossos patrimônios naturais: Rio Sapucaí, Rio Lourenço Velho, Montanhas e morros, 

várzeas, fomentando a inserção da Agenda Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - 

ODS nas escolas; 

 

9. Criação da Lei Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica que promova ações e 

projetos de fortalecimento da agricultura familiar, de incentivo à agricultura urbana, de 

manutenção de estradas rurais e vicinais, o pagamento por serviços ambientais, e crie um 

sistema de monitoramento dos índices de aplicação e contaminação de agrotóxicos. 

 

10. Avaliar a viabilidade de produção de biogás no aterro sanitário e no tratamento do 

esgoto doméstico urbano;  
 

11. Criação do Programa Municipal de prevenção a incêndios e queimadas e da brigada 

de incêndios voluntários.   

 

12. Revitalização do Horto Florestal e realização de estudos para a criação de novos 

Parques Naturais no município; 

 

13. Criação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Territorial Sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIDADE EDUCADORA 



 
 Alguns princípios para uma Cidade Educadora: 

- O aprendizado acontece o tempo inteiro; 

- As interações socioespaciais nos ensinam constantemente; 

- O exercício da cidadania e o direito a coisa pública caminham lado a lado; 

- A participação como exercício para a coletividade; 

- O direito a cidade; 

- A escola é um núcleo educador a serviço da comunidade. 

Escola – o laboratório da Cidade Educadora 

As escolas públicas municipais, estaduais e as universidades são os principais 

equipamentos públicos presentes em todo o território municipal. Para além do seu papel 

na educação curricular, na socialização de crianças, jovens e adultos e no 

compartilhamento de conteúdos e conceitos científicos, esses espaços devem ser 

articulados em um Sistema Municipal de Educação reforçando o seu papel na vida 

comunitária.  

Além da necessária adequação física para cumprir esse papel, a rede municipal 

necessita de uma revolução na gestão administrativa e pedagógica, descentralizando o 

orçamento da Secretaria Municipal de Educação, apoiando iniciativas inovadoras das 

professoras e professores e criando interfaces com outras ações de formação 

complementar, educação profissional, cultura, esporte e lazer, educação ambiental, 

formação de professores e de profissionais da educação. 

Uma plataforma mínima para uma Cidade Educadora deve conter: 

1. Ampliação gradativa das Escolas de Tempo Integral; 

2.  Zerar o déficit nas vagas de creche municipal com ampliação do horário de 

atendimento; 

 



 
3. Realização de estudos para que o Ensino Fundamental II seja oferecido pela Rede 

Municipal; 

4. Adequação da estrutura de ensino, salas de aulas, laboratórios de ciências, laboratórios 

de informática e bibliotecas; 

5. Planejamento de Concurso para Professores e profissionais de apoio, com revisão do 

Plano de Cargos e Carreira; 

6. Eleição de gestores pela Comunidade Escolar; 

7. Incentivo à participação dos professores nos Conselhos Municipais relativos à 

Educação, gerando maior transparência na utilização dos recursos do FUNDEB, PNAE, 

entre outros; 

8. Formação contínua dos docentes através de parcerias com Universidades e de acordo 

com o Projeto Político-Pedagógico de cada escola e do Sistema Municipal de Educação. 

9. A inserção no currículo escolar de uma disciplina sobre a história de Itajubá, 

ressaltando a história das populações indígena e africana na região tendo em vista a 

exclusão dessas populações na historiografia predominante na cidade; 

10. Uma proposta educacional que incentive a participação e a tomada de decisões na 

formação das crianças, que possibilite o aprendizado e vivências que reforcem a 

importância das questões ambientais e da vida em sociedade; 

11. Educação para o trânsito e para a cidadania; 

12. Uma rede municipal de ensino que realize o atendimento integral aos munícipes, 

atuando como referência na articulação para ações de assistência social e saúde; 

13. Criação de um Fórum Municipal de Educação para compartilhar experiências 

pedagógicas inovadoras, como a Pedagogia Waldorf, a Escola da Ponte, Projetos de 

Alfabetização Científica e Ambiental, entre outras. 



 
 

Funcionamento do Sistema Municipal de Educação 

 



 
 

CIDADE CRIATIVA 

 Nos últimos tempos Itajubá vem sofrendo de uma crise de identidade. A falta de 

uma proposta que coesione a todos em torno de objetivos comuns desarticulou a nossa 

capacidade de definição de uma direção estratégica. A criação de uma Política Cultural, 

que atue de maneira transversal na vida social e comunitária, é capaz de despertar 

vocações, aproveitar talentos e amplificar a criatividade, inteligência e energia do povo 

itajubense, criando uma Economia Criativa em torno da produção, vivência e divulgação 

cultural.  

Propostas: 

1. Metade dos recursos vinculados à Secretaria Municipal de Cultura será destinada a 

atividades de fomento à Cultura, formação de agentes culturais e descentralização de 

atividades culturais; 

2. As apresentações artísticas e culturais financiadas com recursos públicos devem 

priorizar artistas locais e regionais; 

3. Popularização das artes e da cultura em sua diversidade, apoiando a realização de 

espetáculos e processos de formação em dança, capoeira, canto coral, produção 

audiovisual, artes gráficas, teatro, música, entre outras. 

4. Retomar a organização do Festival Itajubense de Cultura e Arte – FICA como modelo 

e proposta de empoderamento cultural. 

5. Estimular a criação da Companhia Itajubense de Cultura e Arte. 

6. Realização de estudos para a criação de uma Fundação Municipal de Cultura, autarquia 

municipal com dotação orçamentária e autonomia administrativa para a implementação 

da Política Municipal de Cultura. 

 

 



 
 

CIDADE SAUDÁVEL 

Na definição da Organização Mundial de Saúde, “Cidade Saudável é aquela que 

coloca em prática de modo contínuo a melhoria de seu meio ambiente físico e social 

utilizando todos os recursos de sua comunidade”. Portanto considera-se uma cidade ou 

município saudável aquela em que os seus dirigentes municipais enfatizam a saúde de 

seus cidadãos dento de uma ótica ampliada de qualidade de vida.  

Propostas: 

1. Ampliação da Rede de Atenção Primária do SUS, com expansão da Estratégia Saúde 

da Família – ESF, implantação de novas Unidades Básicas de Saúde – UBS e realização 

de estudo de viabilidade para implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento – 

UPA; 

2. Revisão dos protocolos de funcionamento da Central de Regulação da Secretaria de 

Saúde e a oferta de serviços de especialidades médicas, dando celeridade aos exames e 

marcação de consultas, com o objetivo de zerar a fila ao fim de cada exercício; 

3. Empreender esforços para a reabertura do Pronto Socorro da Santa Casa de 

Misericórdia de Itajubá; 

4. Ampliação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

aplicando a Norma de Operação Básica do SUAS, realizando a busca ativa de usuários 

do serviço e criando estruturas de atendimento mais próximos das comunidades; 

5. Ampliação e integração das ações de tratamento às pessoas com transtorno mental, 

envolvendo a atenção primária, que inclui as equipes de ESF e os NASF, a rede específica 

de saúde mental – CAPS, Centros de Convivência, leitos hospitalares e entidades 

assistenciais, criando uma estrutura de acolhimento e acompanhamento efetivo de 

usuários e familiares; 

6. Monitoramento da qualidade da água, inclusive para agrotóxicos e pesticidas; 

7. Ampliação da rede de esgoto urbano e rural; 



 
8. Criação da Política Municipal de Alimentação Saudável; 

9. Criação da Política Municipal de Fitoterápicos e Terapias Complementares na Atenção 

Primária da Saúde; 

10. Formação continuada de Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias e criação do 

Plano de Cargos e Carreira destas categorias profissionais; 

11. Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde e promoção da participação dos 

profissionais de saúde e usuários. 

 

CIDADE PARA TODOS 

 O padrão de desenvolvimento econômico de Itajubá nos últimos anos, somado aos 

efeitos da crise econômica e da pandemia, ocasionaram graves consequências sociais, 

econômicas e ambientais de tal maneira que se percebe a ampliação da desigualdade, 

pobreza e miséria, sobretudo nas comunidades e bairros periféricos. A proposta de uma 

Cidade Para Todos deve contemplar um conjunto de ações que visem a inclusão produtiva 

aliada à participação popular. 

 Mulheres, jovens, negras e negros, população LGBTTQI+, população em situação 

de rua, pessoas em situação de insegurança alimentar, dependentes químicos e egressos 

do sistema prisional devem ter uma atenção especial na formulação de políticas públicas. 

Propostas: 

 

1. Criação de uma política municipal de renda básica para famílias em situação de 

vulnerabilidade social; 

2. Criação de um Banco Popular e/ou um Fundo de Microcrédito Produtivo orientado 

para fomento às atividades produtivas e de serviços na perspectiva da Economia Popular; 

3. Criação da Secretaria Municipal de Mulheres na Prefeitura Municipal, responsável pela 

implantação da “Casa da Mulher de Itajubá”, com serviços de atendimento jurídico, 

socioassistencial, psicológico e de inclusão/reinserção produtiva para mulheres vítimas 

de violência e em situação de vulnerabilidade e violência; ampliar a representatividade 

da mulher em espaços e cargos de poder; articular o atendimento à mulher com outras 



 
políticas públicas; criação e gestão de um sistema de inteligência, transparência e 

informação sobre às questões da mulher no município. 

4. Criação de um Escritório de Projetos Populares para apoio à elaboração de projetos 

socioambientais, captação de recursos de fomento e investimento e apoio à organização 

comunitária e empreendimentos populares; 

5. Criação de um Serviço de Apoio aos Empreendimentos Populares para sua qualificação 

em gestão, adequação sanitária, criação e promoção de marca e identidade visual e 

fortalecimento das Feiras de Artesões e Produtores Locais. 

6. Realização de estudos para a criação da moeda social “Sapucaia” para integrar políticas 

de crédito, fomento e renda básica; 

7. Utilização das Compras Públicas Governamentais como incentivo ao desenvolvimento 

local; 

8. Criação de uma malha de ciclovias seguras para promover a acessibilidade e a 

mobilidade urbana; 

9. Criação de roteiros turísticos de interesse histórico, ambiental, paisagístico e cultural 

em diferentes modalidades de percurso; 

10. Expansão das áreas de Cultura, Esporte e Lazer para as comunidades rurais e bairros 

periféricos; 

11. Criação de uma política de qualificação e utilização de equipamentos públicos em 

conjunto com a comunidade de usuários do entorno; 

12. Incremento Tecnológico para aperfeiçoar a fiscalização e transparência do Contrato 

de Prestação de Serviços de Transportes; revisão do Contrato de Prestação de Serviços de 

Transportes da Empresa Valônia; 

13. Criação de uma política de segurança comunitária em parceria com a Guarda Civil 

Municipal; 



 
14. Realizar campanhas educativas anuais, envolvendo todos os setores da administração 

pública, para tratar de temas sensíveis, como a violência contra a mulher, de combate ao 

racismo, a proteção do meio-ambiente ou contra a intolerância religiosa. 

15. Criação do Expresso do Lazer com viagens gratuitas e regulares da Rodoviária para 

o Parque Municipal aos finais de semana e feriados. 

A Participação Social, a Comunicação e a Transparência no Poder Público: 

 A participação social é um dos maiores legados da Constituição Federal de 1988 

e deve ser aprofundada como método de governo, criando um ambiente favorável ao 

surgimento de manifestações genuínas na definição de prioridades na agenda municipal, 

de revisão de rumos e de avaliação da gestão. 

 Itajubá conta hoje com 30 Conselhos Municipais que, em sua grande maioria, 

encontram-se esvaziados ou paralisados, sem metas, atividades ou propostas definidas, 

denotando a falta de prioridade da gestão municipal em fortalecer e incentivar a 

participação popular na definição de Políticas Públicas. A próxima gestão deve incentivar 

e qualificar a atuação das conselheiras e conselheiros municipais, possibilitando a 

transparência nas ações da Prefeitura, efetivando a fiscalização do poder público e criando 

a cultura de participação cidadã na sociedade. 

Propostas: 

1. Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social – CMDES, 

com participação majoritária da sociedade e seus diferentes setores sociais, participação 

da totalidade de Câmara de Vereadores e das Secretarias Municipais. 

2. Criação da Casa dos Conselhos Municipais para fortalecimento de políticas 

intersetoriais, apoio ao funcionamento dos Conselhos Municipais de políticas públicas, 

formação das conselheiras e conselheiros municipais, troca de experiências de gestão e 

monitoramento de políticas públicas e fortalecimento de organizações de base e 

associações comunitárias. 

3. Incentivo à realização de Conferências Populares Temáticas para subsidiar a ação 

governamental. 



 
4. Governo Itinerante, Governo Digital e criação da Ouvidoria Municipal, para a 

radicalização da Transparência Pública e criação da cultura de participação cidadã. 

5. Orçamento Participativo: Metade dos investimentos realizados pela administração 

municipal será definida em conjunto com a população na forma da Lei Municipal do 

Orçamento Participativo. 

6. Estímulo para a realização de Plebiscitos e Referendos para estímulo ao debate e 

participação popular na discussão de temas sensíveis. 

 


