
PLANO DE GOVERNO  
UMA ITAJUBÁ QUE CUIDA DE TODOS 
PREFEITO: ROBERTO GARCIA SORGI.  

VICE-PREFEITA: ANA ANGÉLICA MARINHO  

PSD 55 – ITAJUBÁ/MG  

 
Itajubenses amigos e amigas, 

 

 

Temos para nós que nossa cidade é uma das mais belas do Sul de Minas! Somos suspeitos para dizer, afinal, somos 

itajubenses de alma e coração! Mas acreditamos que vocês também concordem conosco. 
 

Aqui, amigos e amigas, tinha tudo para ser a “terra da oportunidade”. Mas fato é que os itajubenses estão deixando o 

município em busca de melhores condições de vida em outros lugares. Como chegamos a esse ponto?  
 

Jamais pensamos presenciar a “capital do Sul de Minas”, nobre título que carregamos por tantas décadas, assim, 

adoentada com a perda de mais de 4 mil vagas de emprego entre 2013 e 2020. Quando se perde o trabalho, se 

perde a esperança de dias melhores.  
 

Urgência na solução desse e de tantos outros problemas que estamos acompanhando de perto é para ontem! 

Geração de emprego, saúde, transporte, inclusão, educação, segurança e tudo o mais que os itajubenses precisam 

para ter qualidade de vida e dignidade. 
 

Basta de uma cidade bonita apenas para alguns poucos. Itajubá precisa ser de todos. A periferia concentra 70% da 

população itajubense, mas os muros invisíveis não deixam que esses trabalhadores e trabalhadoras desfrutem do 

que é seu por direito. Todos pagam impostos. 

 

Andar pelo município deixa claro que não temos apenas uma Itajubá, mas diversas Itajubás diferentes. Há a Itajubá 

do centro renovado, mas há também aquela sem saneamento básico. Nesta pandemia uma triste cidade deu as 

caras: a Itajubá que tem fome.  

 

Quando tudo isso salta aos nossos olhos, desviar o olhar não é uma opção. Há aqui um médico que sabe que o mais 

importante é ter saúde para encarar a vida. Para ter combustível para lidar com os desafios.  

 

Uma cidade plena é formada por pessoas que precisam desse gás para transformá-la em seu melhor, seja por ações 

sociais em suas comunidades ou bandeiras que levantam para uma sociedade mais justa. 

 

E como precisamos de gente boa assim aqui em Itajubá! Gente que luta contra as injustiças, as falhas de um mundo 

desigual, os descuidos e a ausência de políticas públicas para os que mais precisam.  

 

“Cadê essas pessoas? Por quê não aparecem?” Você pode perguntar. Nós respondemos: estão lutando suas 

batalhas em silêncio, fazendo um trabalho de formiguinha, um trabalho que é dever do poder público. Elas estão 

todos os dias de suas vidas tentando melhorar a vida do próximo. Itajubá tem o povo mais solidário que já 

conhecemos. 

 

Uma terra de gente que pensa no outro. Gente que, mesmo passando necessidade, divide seu pouco para ajudar 

quem está precisando. Gente que ouve, que acolhe, que alimenta, que cuida como só uma mãe e um pai sabem 

cuidar. 

 

Itajubá precisa de liderança social. Líderes que conheçam de verdade a realidade e que dediquem seus esforços ao 

que realmente é importante: pessoas.  

 



Desde antes de aceitar o desafio de nos candidatar à Prefeitura, já tínhamos nosso lema: gente vem primeiro 

sempre! Coisas não são prioridade. Gente é. E a gente itajubense necessita, mais do que nunca, de uma liderança 

técnica eficiente alinhada a uma liderança social fortalecida! De um prefeito gestor que enxerga o todo e de uma vice 

com olhar apurado para o detalhe. Uma equipe que trabalhe incansavelmente todos os dias para servir seu 

povo.  

 

Assim, fica aqui o convite a todos vocês para conhecerem um pouco mais sobre nosso Plano de Governo que visa o 

desenvolvimento econômico-social-participativo de modo permanente e sustentável, ou seja, que se sustente ao 

longo dos anos formando:  

UMA ITAJUBÁ QUE CUIDA DE TODOS! 

 

Obrigado e contem conosco hoje e sempre!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Angélica Santos Marinho e Roberto Garcia Sorgi (Dr. Bob) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISSÃO, VISÃO, VALORES E PROPÓSITO 
 

 

MISSÃO 
Voltar a ser uma cidade que cresce e evolui com uma gestão participativa, transparente e que 

cuida de todos. 

 

VISÃO 
Chegar em 2024 como a cidade que mais cresce na região, investindo em crescimento 

econômico e social, com transparência, parcerias público-privadas com instituições de todos os 

setores, desburocratizando processos, incentivando o pequeno e médio empresário, captando 

grandes empresas ofertando infraestrutura e mão-de-obra qualificada. 

 

VALORES 
Autenticidade e liderança 

Gestão eficiente 

Honestidade 

Sustentabilidade Social 

Transparência 

 

PROPÓSITO 
Fazer de Itajubá uma cidade que cuida de todos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SOBERANIA POPULAR E GOVERNO 

PARTICIPATIVO 

Iniciamos nosso Plano de Governo com o que acreditamos ser a FORMA IDEAL DE GOVERNAR, ou seja, 

aproximando as decisões do executivo municipal aos itajubenses. 

 

“Queremos implantar um novo modelo de gestão em Itajubá, com uma 

mentalidade descentralizadora de poder, onde o prefeito, vice-prefeita e 

secretários se coloquem no contexto de servidores e colaboradores e que 

todas ações devem ser conjuntas e com a participação da população” Dr. 

Roberto Bob 

 
1.1. CRIAÇÃO DA COFAB (Coordenadoria de Fortalecimento das Associações de Bairros) 

Essa Coordenadoria será um dos braços da Secretaria de Governo. Com ela, a população, através da 

Central de Associações de Moradores Urbanas e Rurais de Itajubá (CAMURI) e das associações de bairros, 

terá um canal diário de ligação com o Executivo Municipal para levar demandas, fazer consultas e construir 

propostas. A Coordenadoria também será responsável para fazer campanhas de conscientização e auxiliar 

na criação de novas. 

 

1.2. FORTALECIMENTO E APOIO AOS CONSELHOS 

Sabemos que os Conselhos Municipais são os olhos vigilantes da população nos mais variados setores. 

Conselhos são ferramentas importantes na construção de políticas públicas através da participação 

democrática. É obrigação do Executivo Municipal dar todo apoio estrutural necessário aos conselhos e 

promover campanhas de incentivo para a participação popular. 

 

1.3. VEREADOR NÃO É SUBPREFEITO 

Todo(a) vereador(a) pode e deve ter condições ideais e apoio do Executivo para legislar, fiscalizar e 

controlar todas as ações do Governo Municipal, bem como ter suas indicações recebidas. Não são 

prerrogativas dos vereadores inaugurar obras, nem se colocar como executor das mesmas. 

Os eleitos para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal devem se ater somente às funções do cargo e são 

elas: LEGISLAR, FISCALIZAR, INDICAR E REPRESENTAR. ENTENDEMOS QUE O PREFEITO E VICE-

PREFEITA NÃO DEVEM DAR PREFERÊNCIAS POR MEMBROS DO LEGISLATIVO. ISSO SÓ SERVE 

PARA PROMOVER UM SISTEMA DE FACILIDADES DE CORRUPÇÃO E POUCA 

REPRESENTATIVIDADE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SAÚDE 

“Itajubá tem mais de 96 mil filhos e uma mãe sempre deve priorizar a saúde 

e o bem-estar de seus filhos” Dr. Roberto Bob 

 
2.1. IMPLANTAÇÃO DE UMA UPA 24H 

Construção de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) que centralize todo oS atendimentos de saúde 

de urgência e emergência de média complexidade através do SUS com capacidade aproximada de 11 mil 

atendimentos/mês. Estima-se, em Itajubá, tempo médio de espera e triagem de 30 minutos. Contará com 4 

médicos durante o dia e 2 no período noturno. A todo tempo contará com a participação de médicos 

especialistas como: cirurgiões, pediatras, ortopedistas, cardiologistas e gineco-obstetras. A UPA contará 

com laboratório de bioquímica, raio-x e eletrocardiograma. Demais exames serão encaminhados aos 

hospitais de referência: Hospital de Clínicas e Santa Casa de Misericórdia.  

 

2.2. HOSPITAL E SANTA CASA 

Pronto Atendimento do Hospital e o Pronto Atendimento da Santa Casa funcionará plenamente para 

atendimentos particulares e planos de saúde, além de convênios com as prefeituras da nossa microrregião 

(para atendimento de urgência e emergência pelo SUS) e também convênios com o SAMU e com o Sistema 

Prisional. 

 

2.3. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ATÉ ÀS 22H 

Todos os ESFs funcionando em horários diferenciados, alternando diariamente até às 22 horas. 

 

2.4. POSTOS DE SAÚDE ATÉ MEIA-NOITE 

Quatro (4) Postos de Saúde funcionando em pontos estratégicos da cidade, até meia noite, para 

atendimentos de casos de menor gravidade com médico clínico geral e pediatra. 
 

2.5. SEDE PRÓPRIA PARA TODOS POSTOS DE SAÚDE E ESFs 

Com imóvel próprio para o correto atendimento de saúde seguindo normas técnicas vigentes. 

 

2.6. POLICLÍNICAS VARGINHA E MERCADO MUNICIPAL 24 HORAS 

As Policlínicas dos bairros Varginha e Mercado Municipal atenderão 24 horas por dia. 

 

2.7. INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL 
Todas as unidades de saúde do município estarão integradas através do sistema de prontuário eletrônico 

(E-SUS). Isso quer dizer que, todo histórico de atendimentos do paciente estará disponível automaticamente 

em todas as unidades de saúde do município agilizando o atendimento. 

 

2.8. BANCO DE SANGUE 

Retorno da unidade do Banco de Sangue (HEMOMINAS) para a nossa cidade. Posto de coleta e 

armazenamento de sangue. Todo itajubense poderá doar sangue em nossa cidade sem se deslocar para 

Pouso Alegre. 

 

2.9. PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 

Somente com o sistema integrado e com o prontuário eletrônico ativo é possível realizar colocar em prática 

o Programa Remédio em Casa, facilitando a vida de milhares de itajubenses diabéticos, hipertensos e 

pacientes do programa Saúde Mental. 

 

2.10. MAIS MEDICAMENTOS 

Melhorar a cobertura de remédios disponibilizados à população com a inclusão de mais medicamentos na 

cesta básica. 

 

2.11. TRANSPARÊNCIA DA LISTA DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E MEDICAÇÕES 

Com essa medida vamos acabar com o privilégio nas filas de exames, procedimentos e medicações, 

impedindo assim que vereadores e/ou funcionários públicos burlem o sistema furando fila e prejudicando a 



maior parte da população que realmente precisa. 

 

2.12. REALIZAR MUTIRÕES PERIÓDICOS PARA CONSULTAS E EXAMES ATRASADOS 

Acabar com toda a fila de exames e consultas atrasados em até 90 dias. 

 

2.13. AUMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MUNICÍPIO 

Colocar mais especialidades médicas atendendo nos postos de saúde proporcionando maior quantidade de 

consultas. 

 

2.14. MEDICAMENTOS, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS 

Licitação modalidade pregão ampla e democrática para compra de medicamentos, exames e consultas 

especializadas. 

 

2.15. CRIAÇÃO DA UNIDADE/PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER 

Destinada exclusivamente à saúde feminina com especialistas como ginecologistas, obstetras e 

mastologistas, provendo assim qualidade de através do tratamento e prevenção de doenças. 

 

2.16. CRIAÇÃO DA UNIDADE/PROGRAMA DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

Ainda dentro das especialidades à mulher, é preciso a criação de um serviço especial à gestante e puérpera 

que atenda às necessidades de saúde da futura mamãe e seu bebê no primeiro ano de vida. Neste 

momento, é importante que a mãe sinta-se segura no pré-natal, parto e puerpério. Pré-natal com 

acompanhamento adequado, treinamento para os pais, serviço de assistência social para famílias em 

estado de vulnerabilidade. Parto humanizado acima de tudo com acompanhamento de doula. A doula é uma 

mulher especializada no acolhimento e companhia à parturiente. Puerpério com apoio à mãe e à família, 

assistência psicológica e técnica para oferecer maior segurança e autoestima aos pais. 

 

2.17. GARANTIR ATENDIMENTO À SAÚDE DO IDOSO 

Criar políticas que garantam saúde, assistência social, cultura, lazer e atendimento especializado aos idosos 

portadores de doenças crônicas. 

 

2.18. MANTER E FORTALECER PROGRAMAS ATUAIS 

Manter todos os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a parceria com o Ministério da 

Saúde e Governo Estadual. 

 

2.19. VALORIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE 

Valorizar o plano de cargos e salários dos servidores da saúde municipal. Investimento na carreira com 

constante capacitação e reciclagem. 

 

2.20. PARCERIAS ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE E ENTIDADES/ONGS DO MUNICÍPIO 
Realizar convênio entre Secretaria de Saúde e entidades para capacitação de profissionais e oferta de 

serviços ao público. 

 

2.21. APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE 

Dar mais protagonismo ao Conselho, fornecer todo apoio de materiais, estrutura de comunicação, 

equipamentos e recursos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 



3. EDUCAÇÃO 
“Investir na educação é investir no futuro de Itajubá. Se hoje sou médico e 

gestor, agradeço a todos os mestres da minha vida, desde a pré-escola à 

última graduação” Dr. Roberto Bob 

3.1. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

Estabelecer metas para garantir a real valorização dos profissionais da educação, abrangendo plano de 

carreira e política salarial. Fazer acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial, bem 

como investir em treinamentos e atualizações desses profissionais. Outro ponto que devemos considerar é 

oferecer estrutura de qualidade para a realização dos trabalhos. 

 

3.2.  MATERIAL DIDÁTICO UNIFICADO 

TODAS as escolas da rede municipal utilizarão o mesmo material didático, por meio do PNLD (Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático). Entre inúmeras vantagens, o material unificado permite organizar 

o currículo no município e ter maior controle sobre os materiais. A escolha será realizada por um colegiado 

de profissionais da educação. 

 

3.3. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL  

A meta inicial é de pelo menos 3 escolas municipais com ensino em tempo integral. O ensino em tempo 

integral estimula o aluno a explorar, conhecer e potencializar suas habilidades, além de promover incentivo 

a produtividade, aprendizado e relações sociais. 

 

3.4. INSTITUTO FEDERAL 

Buscar, através do Governo Federal e Ministério da Educação a implantação de um CAMPUS AVANÇADO 

DO INSTITUTO FEDERAL em Itajubá. O IF, um grande CASE DE SUCESSO do MEC, é uma instituição 

pública de ensino, integrante da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação, que oferta, principalmente, cursos técnicos e superiores.  

Oferta de ensino em 3 modalidades: 

Subsequente: destinado a quem já concluiu o Ensino Médio. O estudante recebe do IFMG apenas a 

formação técnica. Entre os cursos técnicos subsequentes o Instituto possui as modalidades presencial e a 

distância;  

Integrado: destinado a quem já concluiu o Ensino Fundamental. O estudante recebe do IFMG, além da 

formação técnica, a formação no Ensino Médio;  

Concomitante: destinado a quem já concluiu o Ensino Fundamental. O estudante recebe do IFMG apenas 

a formação técnica e cursa o Ensino Médio concomitantemente em outra escola.  

 

3.5. ENSINO TÉCNICO  

Queremos implantar, através de parcerias, a ampliação, apoio e melhorias de ofertas no ensino técnico em 

Itajubá.  

 

3.6.  PROGRAMA SOMOS IGUAIS 

Esse programa visa eliminar a desigualdade de tratamento entre as escolas municipais. As escolas de 

bairros periféricos e zona rural terão o mesmo tratamento das escolas de bairros centrais. 

 

3.7. CRECHES 

Através de parcerias com empresas, entidades e associações criaremos novas vagas em creches para 

cobrir todas as demandas existentes. 

 

3.8.  PROGRAMA NOVA OPORTUNIDADE 

Curso preparatório, em parceria com universidades, para educação de jovens e adultos que não tiveram 

acesso a educação e buscam se certificar via programas nacionais como ENCCEJA. 

 

3.9. REFORÇAR E CUIDAR Programa em parceria com universidades para aulas de reforço e avaliações 

psicopedagógicas de crianças e adolescentes de Itajubá. 

 



4. EMPREGO E RENDA 
“O melhor meio de proporcionar dignidade a um ser humano é possibilitar 

que ele faça suas próprias escolhas. Para gerar essa autonomia, ele 

precisa ter seu trabalho e ser remunerado por isso”  
Dr. Roberto Bob 

 
4.1. REDUÇÃO DE ISS PARA EMPRESAS COM APORTES DE GERAÇÃO DE VAGAS  

 

4.2. ISENÇÃO DE ISS PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS 

 

4.3. ECONOMIA VERDE 

Implementar um programa de desenvolvimento da economia verde, aproveitando os recursos, competências 

e empreendedores locais, em parceria com o setor empresarial e governo federal. 

 

4.4. FORTALECER QUEM GERA EMPREGO 

Incentivar entidades e incubadoras que promovem a tecnologia e geram postos de trabalho na cidade com 

apoio técnico e jurídico.  
 

4.5. CULTURA COOPERATIVISTA 

Fortalecimento e conscientização de uma nova cultura de cooperativismo onde cidadãos unem forças para o 

trabalho e geração de renda. 

 

4.6. PARQUE TECNOLÓGICO  

Buscar apoio junto aos órgãos federais e estaduais responsáveis para a conclusão do Parque Tecnológico. 

 

4.7. REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL 

Tornar o Centro Comercial, o maior gerador de emprego da cidade, em um ambiente atrativo ao 

consumidor, vislumbrando-se um autêntico shopping a céu aberto, através de parcerias com a Associação 

Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá (Aciei) e Câmara de Dirigentes Lojistas, além de interessados 

da iniciativa privada.  

 

4.8. CASA DO MEI 

Espaço colaborativo na região central para apoio a microempreendedores. 

Esse espaço disponibilizará salas de reuniões equipadas com internet de alta velocidade, 

projetores de última geração, impressoras, espaços coworking, mini-auditório, recepção, 

banheiros e lanchonete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. TRANSPORTE, MOBILIDADE E REVITALIZAÇÃO 
“O direito de ir e vir deve ser disponibilizado a todos de maneira digna e 

igualitária. O transporte público é uma necessidade básica do cidadão e 

um benefício à própria cidade” Dr. Roberto Bob 

 
5.1. BOULEVARD ITAJUBÁ 

Através de parceria público-privada e apoio parlamentar faremos a maior obra de mobilidade, acessibilidade 

e apoio ao setor comercial de Itajubá 

 

5.2. NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO  

Construção de um novo terminal fora do centro da cidade e com novas linhas e empresas em operação. 

 

5.3. TERMINAIS URBANOS DE ÔNIBUS COM INTERLIGAÇÕES  

Teremos 3 terminais de ônibus para baldeação de passageiros onde poderão pegar o segundo ônibus sem 

pagar a segunda passagem, ou seja, uma maneira justa de prestação de serviço à população. Um dos 

terminais é onde está a rodoviária hoje.  

 

5.4. TREVO DO JARDINS DAS COLINAS/PIRANGUÇU  

Buscaremos apoio via Estado e União para finalmente concluir o tão sonhado Trevo de acesso Jardim das 

Colinas/Piranguçu. Lembrando que é de interesse da cidade vizinha um acesso otimizado que valorize a 

estrada Piranguçu-Campos do Jordão. 

 

5.5. CONSTRUÇÃO DE UMA AVENIDA PERIMETRAL  

Assim como o Trevo do Jd. das Colinas, buscaremos o Estado e União - com apoio do Senado - para 

construção de uma avenida perimetral que desafogue o trânsito intenso que passa por dentro da cidade. 

 

5.6. PARCERIA PREFEITURA/UNIVERSIDADE 

Avaliar os estudos já realizados por alunos da UNIFEI:  

- “Qualidade do Sistema de Transporte Público: um modelo interdisciplinar de avaliação multicritério 

aplicado em Itajubá, MG”  

Autora: Júlia Barros dos Santos  Orientadora: Profª. Drª. Josiane Palma Lima 

 

- “Avaliação de áreas urbanas baseada no desenvolvimento orientado ao transporte sustentável 

(DOTS)” 

Autora: Raquel Regina de Oliveira Martins Felix    Orientadora: Profª. Drª. Josiane Palma Lima Co-

orientadora: Profª. Drª. Daniela Rocha Teixeira Riondet-Costa 

 

5.7. IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR TODO O MUNICÍPIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. SEGURANÇA 

“Todo cidadão tem direito a se sentir seguro e é dever da Prefeitura apoiar 

os órgãos de segurança. E todos que já cometeram crimes devem pagar 

por eles no sistema prisional, mas também ter oportunidade de 

ressocialização” Dr. Roberto Bob 

 

6.1. ESPAÇO UNIFICADO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA 

 

6.2. CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO  

DE EMERGÊNCIA (0100)  

Através do número 0100 o cidadão itajubense terá acesso a todos os serviços de emergência (SAMU, 

Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Guarda Municipal e Defesa Civil). 

 

6.3. AMPLIAR E APERFEIÇOAR VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE  

 

6.4.  APOIO AO CONSEP 

Fornecer todo apoio de materiais, estrutura de comunicação, equipamentos recursos humanos para o pleno 

exercício do Conselho Municipal de Segurança Pública. 
 

6.5. VALORIZAÇÃO DOS CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CRIANÇA E ADOLESCENTE. 
 

6.6. CRIAR PROJETO DE ATENDIMENTO PARA ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL (ANTIGO 

CDDCAI) 
 

6.7. VALORIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS E MELHORIA NA ESTRUTURA DO CONSELHO TUTELAR 

 

6.8. CRIAR POLÍTICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E SEGURANÇA NOS BAIRROS, ATRAVÉS DO CONSEP E 

ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS 

 

6.9. APOIO À POLÍCIA CIVIL 

Fornecer infraestrutura, equipamentos, manutenção das viaturas e maior número de estagiários. 

 

6.10. APOIO À POLÍCIA MILITAR 

Fornecer infraestrutura, equipamentos, manutenção das viaturas e maior número de estagiários. 

 

6.11.  APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS 

Fornecer infraestrutura, equipamentos, manutenção das viaturas e maior número de estagiários e buscar 

apoio no Estado para transformar o nosso Corpo de Bombeiros de Pelotão em Companhia. 
 

6.12. MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

Maior participação do efetivo da em regiões fora dos bairros centrais 

 

6.13. PARCERIA COM O SISTEMA PRISIONAL PARA CONSTRUIR POLÍTICAS DE RESSOCIALIZAÇÃO 

    

6.13.1. Avaliar implantação do modelo APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) em 

Itajubá. 

6.13.2. Redução de impostos para empresas que admitirem egressos do sistema prisional. 

6.13.3. Criação de uma colônia agrícola de grande porte para produção de hortaliças com destinação às 

escolas, entidades e famílias em situação de vulnerabilidade social. 

6.13.4. Montagem de uma oficina mecânica/lava-jato com o intuito de formação profissional dos detentos e 

visando a manutenção das frotas do executivo municipal e segurança pública de Itajubá. 

 



6.14. CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE COMBATE À CODEPENDÊNCIA 

 

6.15. CRIAR POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA DE VULNERÁVEIS 

 

 

 

 

 

  



7.  OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 
“Um bom gestor  deve honrar os impostos da população oferecendo 

infraestrutura adequada” Dr. Roberto Bob 

7.1. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL EFICIENTE PARA EVITAR ENCHENTES,  

 

7.2. CANALIZAÇÃO PARCIAL E REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DE NOSSOS RIBEIRÕES 

 

7.3. REVISÃO DO CONTRATO E SERVIÇOS DA COPASA  

 

7.4. CONSTRUIR REDE DE SANEAMENTO BÁSICO EM TODOS OS LOCAIS HOJE 

DEFICITÁRIOS NO MUNICÍPIO 

 

7.5. IMPLANTAR O PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO E CONJUNTOS 

HABITACIONAIS 

 

7.6. PROGRAMA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES COM O APOIO DOS 

GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 

  

7.7. CONSTRUÇÃO DO NOVO CEASA  

 

7.8. SOLUCIONAR O PROBLEMA DO MORRO DA VILA ISABEL 

 

7.9. ESTRADAS RURAIS 

Preservação, manutenção constante de todas as estradas rurais do município, bem como 

estudo de pavimentação de vias estratégicas para escoamento de mercadorias e circulação 

de ônibus. 

 

7.10. REVISAR E AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E 

BAIRROS PERIFÉRICOS 

 

7.11. CONSTRUÇÃO DE NOVAS VIAS PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE 

VEÍCULOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

“A cidade deve ser de todos” Dr. Roberto Bob 

8.1. Fortalecimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) 

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social é responsável pela promoção social é 

responsável pela garantia da proteção social e pela promoção da cidadania, implementação do 

Sistema Único da Assistência Social (Suas) em Itajubá, iremos manter todos os serviços 

existentes, aperfeiçoando os mesmos para atender melhor a população itajubense. 

 

A Semdes atua no desenvolvimento de programas, projetos e ações de fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários, voltados para diferentes públicos: crianças e adolescentes, 

vítimas de violência e maus-tratos, idosos, pessoas com deficiência e população de rua. O órgão 

também responde pelo desenvolvimento das ações de segurança alimentar e nutricional. 

8.2. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA 

Articulação entre Prefeitura, instituições de assistências sociais as diversas iniciativas formais e 

informais no município para promoção de programas e ações de proteção social de forma gratuita, 

acessível e universal em Itajubá; 

 

8.3. COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Fortalecer a proteção social básica, média e alta  e gestão do SUAS com gestão da Proteção 

Social Básica,  de Proteção Social Especial,  de Vigilância e Capacitação, Planejamento, Gestão 

do SUAS e de Programas Sociais. 

 

8.4. COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Promover com intersetorialidade a formulação e articulação de políticas de segurança alimentar e 

nutricionais em Itajubá, bem como o monitoramento e a avaliação das políticas, programas e 

ações de Segurança Alimentar e Nutricional. 

8.5. CASA DOS CONSELHOS 

Oferecer apoio e estruturas aos conselhos municipais de Assistência Social, de Segurança 

Alimentar e outros que integrarem a estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

de Itajubá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

“A produção local deve ser valorizada e o meio ambiente, preservado”  
Dr. Roberto Bob 
 
9.1. CRIAÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DA VIDA ANIMAL (CODEVIDA) 

 

9.2. CAMPANHA CONSTANTE SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO DA RECICLAGEM 

 

9.3. RETOMAR O TRABALHO DE COLETA SELETIVA EM TODOS OS BAIRROS 

 

9.4. EXIGIR QUE A EMPRESA DE COLETA RESPEITE E CUMPRA O CONTRATO ATENDENDO DE 

MANEIRA ADEQUADA TODOS OS BAIRROS URBANOS E RURAIS 

 

9.5. SUPORTE, MELHORIAS OPERACIONAIS E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DOS RECICLADORES 

ITAJUBENSES AO ATERRO SANITÁRIO 

 

9.6. TRANSPARÊNCIA DOS VALORES ARRECADADOS COM OS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO 

CONSÓRCIO QUE ADMINISTRA O ATERRO SANITÁRIO DE ITAJUBÁ 

 

9.7. CONCESSÃO DE TERRENO E REDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA EMPRESAS DE RECICLAGEM 

Essa medida possibilitará maior geração de emprego nessas empresas. 

 

9.8. APOIO E INCENTIVO AOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS 

 

9.9. RECUPERAÇÃO DO HORTO FLORESTAL 

 

9.10. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 

9.11.  PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO PÚBLICO 

 

9.12. PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR 

 

9.13. INCENTIVO À PRODUÇÃO ORGÂNICA 
Dar preferência a aquisição de produtos orgânicos do município na merenda escolar. 

 

9.14. PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO NAS ÁREAS DE QUEIMADA 

 

9.15. PROMOVER O INCENTIVO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

 

9.16. CADASTRO E REGULAMENTAÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL 

Parceria com instituição de ensino com triagem dos animais para acompanhamento veterinário e vacinação.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  CAUSA ANIMAL 

“Os animais fazem parte de nossas vidas e muitas vezes são verdadeiros 

membros das famílias” Dr. Roberto Bob 

 

10.1. Codevida Itajubá 

Criação da Coordenadoria de Defesa  da Vida Animal (Codevida) junto à Secretaria do Meio Ambiente. A 

exemplo de municípios como Santos (SP) e Formiga (MG), a ideia é implantar um setor específico para 

tratar da defesa e bem-estar de animais em Itajubá. A Codevida deverá funcionar como um centro de apoio 

aos protetores e ONGs do município. Entre as funções está o resgate e atendimento a animais 

abandonados, realizando também castrações para controle populacional. Deve-se realizar convênios com 

faculdades de medicina veterinária e voluntariado. Cabe também à Codevida a promoção de feiras de 

adoção responsável e trabalhos de conscientização sobre o respeito aos animais. De fato, todas as ações 

abaixo sugeridas estarão vinculadas diretamente à Codevida. Cabe também à coordenadoria o apoio à 

fiscalização de todas as ações discriminadas a fim de coibir, apurar e punir nos termos da lei condutas 

ilícitas que prejudiquem o projeto, os animais e os protetores. 

 

10.2. É o Bicho na Escola 

A conscientização deve começar desde cedo e com esta ação, ONGs e protetores independentes terão 

acesso a todas as escolas municipais para realizar palestras sobre a causa animal. Podem participar dessa 

ação, a faculdade de Medicina Veterinária da FEPI e veterinários particulares voluntários. Caberá à 

prefeitura a produção de folders explicativos e lúdicos para serem distribuídos às crianças. Há possibilidade 

de parceria público-privada.  

 

10.3. Como Estou Tratando Meu Cavalo? 

Itajubá possui parte de sua população que depende do trabalho em carroças. É um problema que envolve 

tanto a proteção ao animal quanto ao trabalhador. Não há solução imediata para isso, mas há um começo. A 

ideia é partir da conscientização e aos poucos diminuir a utilização de cavalos. Os carroceiros terão que 

realizar cadastro junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e receberão a placa “Como estou 

tratando meu cavalo?” com o número para denúncias e reclamações. Fica responsável pela fiscalização nas 

vias públicas e endereço do carroceiro, a Guarda Civil Municipal (GCM).   

 

10.4. Cavalo de Lata 

Concomitantemente ao trabalho de conscientização, é possível articular parcerias público-privadas para o 

fornecimento dos “cavalos de lata”, carroças à tração humana que substituem o uso de cavalos. Cavalos 

aposentados serão levados a abrigos de animais em Itajubá e Região. 

 

10.5. Castramóvel Microrregional 

Devido à geografia de nossa microrregião, os municípios são interligados por incontáveis vias rurais, 

tornando a migração de animais contínua. É preciso que a microrregião tenha um castramóvel 

exclusivamente seu para atender a esta demanda gigantesca. Isso é possível com articulações políticas 

sérias na destinação de emendas parlamentares junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e 

junto ao deputado estadual Noraldino Júnior (PSC). Quanto à manutenção desse castramóvel, pode-se criar 

um consórcio entre os 14 municípios para custeio de mão-de-obra e insumos. Somente a castração pode 

diminuir a população de animais nas ruas. 

 

10.6. Parceria Público-Privada para Atendimentos e Castrações 

Itajubá possui uma faculdade de medicina veterinária e um hospital veterinário. A intenção é criar um 

convênio entre a prefeitura e o hospital para atendimentos veterinários e castrações a preços sociais. 

Através do critério de renda familiar, a população será inserida em um cadastro para esse serviço. Caberá à 

Secretaria de Assistência Social ir aos bairros realizar esse cadastro junto à população. 

 

10.7. Redução de IPTU 

Possibilidade de redução do IPTU de clínicas veterinárias via desconto progressivo (até 20% do valor total) 

de acordo com número de atendimentos gratuitos. Tais clínicas serão cadastradas pela Prefeitura sem custo 

ou qualquer processo seletivo, devendo atender apenas a requisitos pré-estabelecidos. Caberá aos 



protetores, abrigos e ONGs compilar dados e fiscalizar o número de atendimentos.  

“Inexiste, no atual texto constitucional, previsão de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo em matéria 

tributária. Assim entendeu o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo ao declarar a 

constitucionalidade de uma Lei Municipal de Nova Odessa, de iniciativa da Câmara, que estabeleceu 

desconto de 100% no pagamento do IPTU às clínicas veterinárias que prestem atendimentos a animais em 

situação de abandono e/ou atropelados. Na ação direta de inconstitucionalidade, a Prefeitura de Nova 

Odessa alegou violação de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo e vício decorrente da ausência 

de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. No entanto, a ADI foi julgada improcedente por maioria 

de votos. O relator sorteado, desembargador Antonio Carlos Malheiros, ficou vencido.”  

 

10.8. Banco de Ração 

A exemplo da Prefeitura de Curitiba (PR), Itajubá pode implantar o Banco de Ração. Ele tem por objetivo 

beneficiar os cadastrados na Rede de Proteção, ou seja, protetores independentes e ONGs que fazem lares 

temporários a animais resgatados ou apreendidos em fiscalizações de denúncias. O Programa Banco de 

Ração acontece via patrocínio. A empresa escolhida por meio de edital para assinar as peças publicitárias 

com a Rede de Proteção faz repasse mensal de ração até o total de 100 toneladas durante a vigência do 

contrato de parceria. Além disso, o município pode receber rações de doações por estabelecimentos 

comerciais e industriais ligados ao segmento; de apreensões por órgãos competentes e de doações por 

órgãos públicos, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Em Curitiba, o programa foi instituído por lei 

de iniciativa do Executivo, com posterior regulamentação via Decreto (Lei Municipal n° 15.449/2019 e 

Decreto Municipal n° 1.226/2019). 

 

10.9. Carnê Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal 

Outra boa prática para ser implantada em Itajubá é o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

de Santos (SP).  O carnê da cidade possui folhas extras para contribuição voluntária e atende a oito 

instituições ou fundos, entre eles, o Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal. No ano passado, esse fundo 

arrecadou mais de R$ 40 mil, perdendo apenas para os Bombeiros, com R$ 123 mil. 

 

10.10. Rep Amiga de Bicho 

Até que surjam os primeiros efeitos das campanhas de conscientização da castração - bem como da própria 

castração - para controle populacional, é preciso abrigar em lares temporários os animais que se encontram 

nas ruas. Itajubá possui inúmeras repúblicas estudantis que podem abrigar esses animais a espera de 

adoção. É necessário articular parcerias com os diretórios acadêmicos das faculdades para conscientização 

sobre o abandono. Ao abrigar um animal de rua, a república recebe o selo REP AMIGA DE BICHO. O 

animal abrigado nesse lar temporário receberá visita de protetores que se responsabilizarão por cuidados 

veterinários. A alimentação do animal será provida via Banco de Ração da Prefeitura. 

 

10.11. Cão Comunitário 

Cão comunitário é aquele animal cuidado pela população de um determinado local. O cão fica solto, mas 

sob constante supervisão. Alguns pontos da cidade têm características ideais para o projeto Cão 

Comunitário, como postos de combustível, comércios 24h e pontos de táxi. Cabem a essas pessoas a 

responsabilidade pela saúde, abrigo e alimentação. O animal será castrado pela Codevida, bem como 

avaliado periodicamente. Ele também receberá um chip de identificação. 

 

10.12. Informação pelos canais oficiais da Prefeitura de Itajubá  

A Prefeitura possui canais oficiais como portal e redes sociais. Esses veículos oficiais estarão a serviço da 

Codevida para: campanhas de conscientização e castração, feira de adoção responsável virtual com fotos 

dos animais, cadastro de animais, divulgação de parceiros, canal de denúncias, entre outros. 

 

10.13. Animal Chipado 

Projeto de Lei para que todo animal comercializado em Itajubá pague uma taxa (destinada à Codevida) e 

seja chipado. Não haverá mais animais comercializados sem chip no município. Essa ação tem dois 

objetivos principais: desmotivar a comercialização de animais e identificar animais que fujam ou são 

abandonados. 

 



10.14. Pet RG 

Todos os animais que passarem pela Codevida, bem como todos os tutores que tiverem interesse, poderão 

ganhar o Pet RG. Ele é um documento virtual com informações como endereço e telefone. O Pet RG estará 

vinculado ao Animal Chipado.  

 

10.15. Legislação Adequada 

Levantamento das legislações federal, estadual e municipal relacionadas à causa animal e, caso necessário, 

criação de leis municipais específicas para garantia e proteção das ações mencionadas neste documento, 

visando sempre a transparência das mesmas, dos recursos e benefícios concedidos, bem como proteção 

aos animais. 

 

Essas propostas foram criadas pelos seguintes membros deste Conselho Popular da Causa Animal 

de Itajubá: 

 

Ana Paula Luiz Silva - RG 16715130 

Gianna Karina Salomon Adami - RG 8859427 

Erika Eleandra Almeida de Souza – RG10479208 

Hilda A. Figueiredo Rocha – RG 35675806-0 

Janaína Rodrigues Almeida Santos – RG 12161792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA 

(SECID) 

“Promover o pleno exercício da cidadania é obrigação do poder público”  
Dr. Roberto Bob 

VALE RESSALTAR QUE A SECID VAI COMPOR O QUADRO DE 12 SECRETARIAS PREVISTAS NO NOSSO 

PLANO DE GOVERNO. O QUADRO ATUAL CONTA COM 17, ASSIM, MESMO CRIANDO UMA NOVA 

SECRETARIA CONSEGUIREMOS UMA REDUÇÃO CONSIDERÁVEL.  

 

A SECID nasce para atender e dar suporte as garantias de direito de todos os cidadãos. Para isso contará com 

coordenadorias específicas, são elas: 

– COORDENADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (COPED) 

– COORDENADORIA CIDADÃ (COCID) 

– COORDENADORIA DAS ENTIDADES, ONGS E ASSOCIAÇÕES (COEN)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

“Um cidade, para ser de todos, deve ser acessível a todos” Dr. Roberto Bob 

12.1. Coordenadoria da Pessoa com Deficiência (Copede) 

Visto que a Pessoa com Deficiência tem inúmeras demandas nas mais variadas áreas, e que PcD não 

escolhe classe sócio-econômica, idade, gênero, etc, é preciso pensar além. A ideia é a criação de uma 

Coordenadoria da Pessoa com Deficiência: Copede. O novo órgão da Prefeitura pode reunir representantes 

de todas as secretarias onde haja demandas das PcD, como Saúde, Desenvolvimento e Assistência Social, 

Trânsito e Transporte, Cultura/Esporte/Lazer, Educação, Trabalho, Habitação, entre outras. Dentro desta nova 

estrutura, profissionais habilitados tecnicamente para lidar com os mais variados tipos de deficiência. Essa 

conceito de reunir tudo o que uma PcD precisa em um único departamento possibilita não apenas eficiência 

na gestão como, e principalmente, humanização no atendimento. Sob tutela da Copede estão três grandes 

eixos a serem trabalhados com suas demandas específicas: Políticas Públicas para PcD, Instituições e 

Profissionais. Além desses eixos e suas propostas, outras serão trabalhadas também sob cuidados da 

Copede. Seguem: 
 

OS 3 EIXOS DA COPEDE  

Políticas Públicas para PcD 

É preciso, antes de qualquer 

proposta, que a Gestão Municipal, 

através da Copede, avalie se a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência) está 

sendo rigorosamente obedecida e, 

caso não esteja, levantar quais os 

pontos falhos, os motivos, as 

objeções e os órgãos 

responsáveis. Sabe-se que há 

inúmeras leis que não são 

cumpridas seja por falta de 

fiscalização ou mesmo falta de 

vontade política. Um exemplo é a 

lei 8.213, conhecida como Lei de 

Cotas que prevê a inserção de 

pessoas com deficiência (PcD) no 

mercado de trabalho. Há 

denúncias em Itajubá que esta lei 

não é “levada a sério”. Por isso, 

em diversos casos, não é 

necessário “inventar a roda”, mas 

fazê-la se movimentar. Após esse 

inventário, partir para a elaboração 

de um cronograma para 

adequação do município ao que é 

previsto em lei. Pode ser chamado 

de Meta PcD: Itajubá Inclusiva, um 

planejamento a curto, médio e 

longo prazo para que Itajubá se 

torne cidade inclusiva de fato.  

Apoio às Instituições 

As instituições (Organizações Não 

Governamentais) do município são as 

grandes responsáveis pelas Pessoas 

com Deficiência. Sem essas 

instituições, a vida de muitas PcD e 

suas famílias seria um verdadeiro 

caos. É por isso que cabe ao poder 

público dar todo o incentivo e apoio 

através da Copede. Lá, um espaço 

para que representantes das 

entidades se reúnam e participem da 

gestão, com sugestões de políticas 

públicas voltadas às PcD. Outro tipo 

de apoio é o técnico. Instituições, por 

defasagem de mão de obra e 

recursos, muitas vezes não dão conta 

de acompanhar processos, editais e 

trâmites políticos, jurídicos e 

administrativos para gerar recursos 

para si e seus usuários. A Prefeitura 

deve direcionar e/ou criar 

departamentos e ferramentas que 

podem e devem auxiliar nos 

processos de captação de recursos e 

gestão das entidades. 

Apoio aos Profissionais da Área 

Entre as queixas da bandeira PcD 

está a dificuldade de qualificação 

especializada para profissionais que 

desejam atuar com Pessoas com 

Deficiência.  

O município, por meio de editais da 

prefeitura e estado, deve promover 

uma política de incentivos para 

psicólogos, fisioterapeutas, 

professores, educadores físicos, 

nutricionistas, médicos, enfermeiros, 

musicistas, fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionais, entre 

outras profissões, que quiserem se 

especializar para atender as 

demandas que a pauta exige. 

Entram aqui também cursos 

técnicos para qualificação das 

ocupações indiretas como cozinha, 

administração e limpeza. Cabe à 

Copede dar o apoio necessário aos 

profissionais que atuarão nas 

instituições do município. O caminho 

da inclusão passa pela qualificação 

de profissionais para atender às 

Pessoas com Deficiência. Cabe ao 

poder público estabelecer diretrizes 

para a especialização e valorização 

desses profissionais tão necessários 

à bandeira PcD. 

 

12.2. Conscientização, Campanhas e Divulgação 

Com a implantação da Copede será possível viabilizar campanhas de conscientização com a criação de 

peças publicitárias e divulgação nos variados canais da Prefeitura. 

  
12.3. Parcerias Público-Privadas e Voluntariado 

Concomitantemente ao trabalho de conscientização, é possível articular parcerias público-privadas de 

acordo com as demandas. Uma página dentro do site da Copede será destinada ao cadastro de empresas e 

voluntários interessados em colaborar com as instituições ou apoiar projetos. Aulas de música e esporte, por 



exemplo, podem ser ofertadas sem custos às entidades. 

 

12.4. Parceria Público-Acadêmica 

Criação de um convênio entre Prefeitura (via Copede) e instituições de ensino universitário da cidade. 

Lembrando que Itajubá é polo tecnológico/científico e não só pode como deve desenvolver projetos voltados 

às Pessoas com Deficiência. Seria possível, por exemplo, os cursos de Fisioterapia e Educação Física da 

Fepi e o de Engenharia Mecânica da Unifei realizarem um trabalho conjunto em prol de PcD. Projetos com 

incentivo da própria Prefeitura, via editais de concurso com premiação captada na iniciativa privada. 

 

12.5. Disque Denúncia  

Os anos e gestões passam e Itajubá ainda não é uma cidade acessível. Vias e calçadas estreitas e sem 

sinalização geram riscos à saúde e bem-estar de PcD e suas famílias diariamente. Outras situações, como 

dificuldade no uso de transporte público coletivo e comércios não adequados à legislação vigente, aliadas à 

falta de fiscalização do poder público só pioram o quadro de descaso com as Pessoas com Deficiência. A 

ideia é desenvolver um disque denúncia para que a própria população colabore com a fiscalização de 

serviços públicos e privados. É possível, ainda, criar uma Comissão da Pessoa com Deficiência (CPcD) 

formada por representantes das entidades e Copede com autoridade para realização de blitzes em 

estabelecimentos comerciais, empresariais e industriais no município. 

 

12.6. Banco de Equipamentos 

Dentro da Copede será criado um Banco de Equipamentos para PcD. A iniciativa ocorrerá da mesma 

maneira que o cadastro de empresas de voluntários. Uma página no site da Coordenadoria/Secretaria será 

destinada ao cadastro de equipamentos que entidades e população possuem e que podem ser doados ou 

emprestados aqueles que precisam. 

 

12.7. Carnê PcD 

Outra boa prática para ser implantada em Itajubá é o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

como já acontece em Santos (SP).  O carnê da cidade possui folhas extras para contribuição voluntária e 

atende a instituições ou fundos. É perfeitamente viável a inclusão de uma folha do Fundo da Pessoa com 

Deficiência de Itajubá. Toda a arrecadação será distribuída de forma criteriosa e transparente entre as 

entidades do município conveniadas à Prefeitura. Para se ter ideia, no ano passado em Santos, o fundo 

para os Bombeiros arrecadou R$ 123 mil. É uma iniciativa com custo quase zero e que traz receita para as 

instituições.  

 

12.8. Paralimpíadas Itajubá 

O esporte é um grande meio de divulgação da bandeira PcD. É possível a organização de paralimpíadas via 

Copede para conscientização da população. Um exemplo muito bem sucedido é o famoso Passeio Ciclístico 

da Apae, que faz Itajubá e região prestigiarem o evento que reúne centenas de ciclistas PcD ou não.  

Essas propostas foram criadas pelos seguintes membros deste grupo de lideranças da bandeira da Pessoa 

com Deficiência (PcD) de Itajubá: 

Jaqueline Silva Pereira (RG 3303039) 

Leandro Albert de Oliveira Nogueira de Sá (RG 8245557) 

Mariana Mesquita de Morais (RG 13170580) 

Rosa Maria Salvador (RG 5223282) 
        Regiane da Silva Rodrigues Vilas Boas (RG 8681484) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. CULTURA 

“É preciso reforçar nossa identidade cultural e promover a autoestima do 

itajubense” Dr. Roberto Bob 

 
13.1. FORTALECIMENTO E REDIRECIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE 

ITAJUBÁ (SECULT) 

Através de uma gestão realmente participativa com o setor, com atenção tanto aos profissionais e 

instituições da área (associações, clubes, grupos, artistas, entretenimento, entre outros), como aqueles que 

que a promovem de maneira popular (carnaval, feiras de artesanato, folclore municipal/regional, entre 

outros). 

 

13.2. RETOMADA, REAVALIAÇÃO DE METAS E PRAZOS DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA (PMC), 

criado pela Lei 3.134 em 2015. O PMC foi uma iniciativa do Legislativo aprovada pela Prefeitura e 

estabelece 21 metas para implantação de ações de valorização da cultura, nas mais variadas frentes, no 

nosso município. Ambicioso, no bom sentido, o PMC teria sido realmente válido se tivesse cumprido metas 

de levar cultura à periferia, aos artistas e às entidades. A Meta 12, por exemplo, trata da implantação de 

uma Biblioteca Municipal ou espaço de cultura em cada bairro até 2020. Já a Meta 15 pretende até 2022 

estruturar em todos os bairros grupos de arte, artesanato e cultura popular. Ou ainda, Itajubá reconhecida 

como território multicultural até 2025 (Meta 18). 
 

13.3. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS com articulação entre Prefeitura, instituições de ensino e as diversas 

iniciativas formais e informais no município para aulas e treinamentos gratuitos em todo o município; 
 

13.4. APOIO TÉCNICO A ARTISTAS, INSTITUIÇÕES, ASSOCIAÇÕES para pesquisa de editais e captação 

de recursos para desenvolvimento de ações de impacto social. 
 

13.5. COMISSÃO DE TRANSPARÊNCIA NA CULTURA 

para gerenciar e fiscalizar processos licitatórios. 
 

13.6. GESTÃO CULTURAL PARTICIPATIVA  

com encontros bimestrais entre prefeitura e representantes da comunidade cultural. 
 

13.7. CANTO CORAL: NOSSO DNA CULTURAL Itajubá é a Capital Mineira do Canto Coral). Fomentar e 

promover ações que fortaleçam o Canto Coral de Itajubá. 

 

13.8. CULTURA CONTRA A DESIGUALDADE 

Promover e Criar projetos culturais que tenham como o objetivo a redução da desigualdade e o acesso 

cultural à população de baixa renda. 

 

13.9. FORMAÇÃO CULTURAL 

Hoje temos espaços próprios para oficinas de cultura. Nossa proposta é levar formação cultural, através de 

oficinas e parcerias. 
 

13.10. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL À CULTURA  
 

13.11. PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO ARTISTA LOCAL 
 

13.12. REGULAMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE RUA LOCAIS 
13.13. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS ARTESÃOS 

 

 

 



14. TURISMO  
“O turismo movimenta a economia e nossa região é privilegiada” Dr. Roberto Bob 

14.1. FORTALECIMENTO DO TURISMO CULTURAL 

1.1.1. Fomentar a identidade cultural de Itajubá, promovendo o DNA Cultural; 

1.1.2. Incentivar e apoiar eventos culturais e esportivos, promovendo o turismo local; 

1.1.3. Revitalizar nossos pontos turísticos e abrindo para visitação. 

1.1.4. TURISMO DE NEGÓCIOS 

1.1.5. Realizar parcerias com associações comerciais, hoteleiras e de serviços, para fomentar o 

turismo de negócios em Itajubá. 

1.1.6. Integrar pequenas, médias e grandes empresas à atividades turísticas e econômicas; 

1.1.7.  Promover feira de negócios em parcerias com instituições públicas e privadas como 

associações, instituições de ensino, incubadoras, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. ESPORTE 

“O esporte promove saúde e transmite valores às crianças e jovens”  
Dr. Roberto Bob 

15.1. FORTALECIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE ITAJUBÁ (SELI) 

 

15.2. COORDENADORIA DE ESPORTE 
A coordenadoria de Esporte divide-se em 3 EIXOS: 

– DESEMPENHO – apoio aos talentos locais  

– INCLUSÃO: promoção e apoio de políticas de esportes inclusivas, tais como: caminhadas da 

Melhor Idade, Passeio Ciclístico Apae, paralimpíadas, tratamentos e terapias. 

– SOCIAL: promoção e apoio de políticas de esportes que visam acesso à população em geral, 

tais como: desenvolvimento e/ou apoio a projetos esportivos nas comunidades visando afastar 

crianças, adolescentes e jovens das drogas e do crime organizado, cria políticas públicas de 

esportes que visam o acesso a todos. 

 

15.3. COORDENADORIA DE LAZER 

A coordenadoria de LAZER divide-se em 3 EIXOS: 

– INCLUSÃO SOCIAL: acesso ao parque, mais parques e áreas de lazer, espaços, melhorias nas 

praças, ocupação espaços públicos para práticas de lazer. 

 

15.4. PROMOÇÃO DE ITAJUBÁ COMO POLO ESPORTIVO REGIONAL 

 

15.5. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA com articulação entre Prefeitura, instituições de ensino de 

educação física e as diversas iniciativas formais e informais no município para aulas e treinos 

gratuitos em todo o município; 

 

15.6. APOIO TÉCNICO – JURÍDICO / ADMINISTRATIVO  

Apoio jurídico / administrativo para atletas, profissionais, entidades e clubes em pesquisa e 

formulação de editais e captação de recursos para desenvolvimento de ações e projetos de 

impacto social em Itajubá; 

 

15.7. TRANSPARÊNCIA NO ESPORTE  

Criar uma comissão para gerenciar e fiscalizar escalas de uso dos equipamentos públicos como 

quadras e campos em todo município; 

 

15.8. GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA  

Promover encontros trimestrais entre Diretoria de Esportes e representantes itajubenses do setor; 

 

15.9. CRIAÇÃO DA SEMANA OLÍMPICA DE ITAJUBÁ 

 

 

 

 

 

 

 



16. PLANO MAIS COM MENOS 

“O bom gestor deve zelar pelo uso correto da verba pública. O dinheiro é do 

povo” Dr. Roberto Bob 
 

16.1. REDUÇÃO DE SECRETARIAS DE 17 PARA 12 

 

16.2. EXCLUSÃO DE TODOS OS GASTOS DE REGALIAS DO EXECUTIVO 

 

16.3. CONTROLE EFICAZ DE FROTAS E COMBUSTIVEIS 

 

16.4. POLÍTICA DE COMPLIANCE NO SISTEMA LICITATÓRIO 

 

16.5. AUDITORIA ANUAL 

 

16.6. AVALIAÇÃO, REVISÃO E COBRANÇA DE METAS DE TODAS AS SECRETARIAS  

 

16.7. SEM INQUILINATO POLÍTICO EM ITAJUBÁ 

A nossa cidade, há muito tempo, é refém de “inquilinato político”, ou seja, ficamos dependentes, 

por conta de parcerias político partidárias, do apoio de alguns poucos parlamentares. Queremos 

um Cidade aberta para receber apoio de todos parlamentares independente de siglas. O povo 

deve ser o maior beneficiado, não os políticos. 

 

16.8. PROGRAMA DESBUROCRATIZA 

– Aprimorar e ampliar o sistema de serviços online da Prefeitura 

– Implantar uma Unidade de Atendimento Integrado (UAI) em Itajubá 

– Criar um aplicativo mobile eficaz onde os cidadãos possam ter acesso às informações, 

certidões, controle e agendamento de exames e consultas, abertura de matrículas e solicitação de 

outros serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. SERVIDORES MUNICIPAIS 
“Valorizar o servidor é promover melhores serviços à população” Dr. Roberto Bob 

 
17.1. INSTITUIR PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS PARA TODOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS 
17.2. IMPLANTAR PLANO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
17.3. EFETIVAÇÃO DE CONCURSADOS 
17.4. IMPLANTAR UMA CULTURA COLABORATIVA EM TODOS OS FUNCIONÁRIOS 

MUNICIPAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



18. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

“Todo itajubense tem o direito a ter oportunidades de melhorar de vida”  

Dr. Roberto Bob 

1.1.  Fortalecimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) 

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social é responsável pela promoção social é 

responsável pela garantia da proteção social e pela promoção da cidadania, implementação do 

Sistema Único da Assistência Social (Suas) em Itajubá, iremos manter todos os serviços 

existentes, aperfeiçoando os mesmos para atender melhor a população itajubense. A Semdes 

atua no desenvolvimento de programas, projetos e ações de fortalecimento dos vínculos familiares 

e comunitários, voltados para diferentes públicos: crianças e adolescentes, vítimas de violência e 

maus-tratos, idosos, pessoas com deficiência e população de rua. O órgão também responde pelo 

desenvolvimento das ações de segurança alimentar e nutricional. 

1.2.  PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA 

Articulação entre Prefeitura, instituições de assistências sociais as diversas iniciativas formais 

e informais no município para promoção de programas e ações de proteção social de forma 

gratuita, acessível e universal em Itajubá.  

1.3.  COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Fortalecer a proteção social básica, média e alta  e gestão do SUAS com gestão da Proteção 

Social Básica,  de Proteção Social Especial,  de Vigilância e Capacitação, Planejamento, 

Gestão do SUAS e de Programas Sociais.  

1.4.  COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Promover com intersetorialidade a formulação e articulação de políticas de segurança 

alimentar e nutricional em Itajubá, bem como o monitoramento e a avaliação das políticas, 

programas e ações de Segurança Alimentar e Nutricional.  

1.5.  CASA DOS CONSELHOS  

Oferecer apoio e estruturas aos conselhos municipais de Assistência Social, de Segurança 

Alimentar e outros que integrarem a estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social de Itajubá. 

  

  

  


