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¨Devemos promover a coragem onde há medo,
promover o acordo onde existe conito
e inspirar esperança onde há desespero¨

Nelson Mandela



COMPROMISSOS

 Pretendemos estabelecer um novo relacionamento entre a Prefeitura e a 
população itajubense, fazendo uma gestão transparente e eficiente para 
cumprir seu papel na saúde, educação, geração de empregos, segurança e 
perante o cidadão itajubense e aos órgãos públicos.
 Nosso foco é fazer da política um instrumento para humanizar a cidade, 
com serviços públicos dignos para todos, priorizando os mais carentes para 
garantir a equidade entre nossos cidadãos.  
 Nosso objetivo é agir no presente pensando no futuro, deixando às 
próximas gerações o legado de uma cidade segura, moderna, sustentável e 
democrática. 



PERCEPÇÕES

 A cidade é uma construção coletiva que pede a participação de todos. Por 
isto queremos estimular a participação do cidadão, as parcerias e o uso da 
tecnologia para transformar o cotidiano e a vida de todos os cidadãos para que 
a cidade não fique sujeita a rupturas de programas bem-sucedidos por 
questões partidárias da política. 
 Para isto são necessários dois elementos: a verdade e transparência. 
Quando os líderes são transparentes e íntegros, a população se mobiliza e 
ganha a possibilidade de trabalhar juntos para que as mudanças aconteçam.



NOSSA VISÃO ATÉ 2024
 Posicionar Itajubá entre os municípios que mais se desenvolvem no 
Estado. Atualmente nosso Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) está em 
0,787. Nossa meta é chegar novamente ao melhor IDH de Minas Gerais. 

NOSSA MISSÃO
 Estruturar o governo municipal para 
gerenciar a cidade através de práticas 
inovadoras, eficientes, participativas e 
sustentáveis, contribuindo de maneira efetiva 
e permanente para o desenvolvimento 
socioeconômico, urbano e rural de Itajubá.



 Depois da pandemia gerada pelo Covid-19, será necessário criar novas 
políticas públicas para que se aproveite o máximo dos poucos recursos 
disponíveis, utilizando deles da melhor maneira possível. Isso será feito por 
meio de novas ideias e conhecimentos, novas ações e estratégias, novos focos 
voltados ao melhor para a população itajubense.

 Visando superar as necessidades nas mais diversas áreas, principalmente 
por meio do fortalecimento e participação local, chegaremos ao nosso objetivo.

 O município de Itajubá depende muito de repasses do Governo Federal e 
Estadual e de acessar recursos de programas federais e estaduais para a 
realização de investimentos. Com isso, o acesso a esses recursos depende de 
uma capacidade administrativa eficiente e eficaz.

 Outra questão também a ser considerada é que nem sempre existem 
programas federais e estaduais que atendam as dificuldades dos municípios. 

 O ciclo desse processo em nossa gestão será orientado por três frentes:

1. Desenvolver novos modelos ou aperfeiçoar a elaboração dos programas e 
processos de gestão;

2. Aumentar a participação dos cidadãos, estimulando a participação e o 
controle social;

3. Construir programas considerando as particularidades de Itajubá, com o 
resgate da política regional.

DESAFIOS



· Aperfeiçoamento e informatização das rotinas de trabalho, revisão de 
processos administrativos, melhorias nos equipamentos e adequação da 
estrutura organizacional da prefeitura, facilitar o controle social dos serviços 
públicos prestados e agilização do atendimento ao cidadão;

· Elaboração dos planos anuais ao longo dos quatro anos, leis referentes aos 
orçamentos (receitas e despesas), implementação das diretrizes do Plano 
Diretor, e ferramentas de consultas públicas em linguagem acessível a todo 
cidadão;

· Implementação de um sistema de comunicação educativo e informativo, 
transparente e acessível a toda comunidade: do cidadão aos contribuintes 
investidores e empreendedores;

· Implantação de metas e prazos em busca da equidade entre os cidadãos e 
mais avanços no atendimento das famílias quanto aos serviços de energia 
elétrica, água e esgoto nas áreas urbana e rural, no oferecimento de vagas na 
escola para crianças, jovens e adultos, e nas creches, no atendimento e 
acompanhamento de domicílios pelas equipes de Saúde da Família. 

Algumas ações que enxergamos e julgamos
serem necessárias em nosso plano de governo:



DIRETRIZES
 Apresentamos aqui, algumas diretrizes a serem seguidas pela nossa 
gestão com o objetivo de satisfazer a população, principalmente nas áreas de 
da saúde, educação, mobilidade e acessibilidade, cultura, esporte e lazer, meio 
ambiente, segurança, trabalho, renda e desenvolvimento econômico e social, 
entre outras, agrupadas por estrutura temática para Políticas Sociais, 
Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Serviços e Meio Ambiente.



AÇÕES ESTRATÉGICAS DE POLÍTICAS SOCIAIS:

· Modernizar a estrutura física, equipamentos e materiais das Unidades 
Básicas de Saúde, aperfeiçoar a atuação de recursos humanos da prefeitura em 
suas áreas de prestações de serviço ao cidadão, integrar as informações em 
rede, visando reduzir tempo de espera, de marcação de consultas e exames;

· Modernizar as estruturas físicas e digitais do Programa de Saúde da 
Família, principalmente com a finalidade de ajudar na acessibilidade 
pertinente às gestantes e aos idosos e aos deficientes, e buscar a melhoria e o 
aperfeiçoamento das equipes de profissionais bem como integrá-los em rede;

· Reestruturar os convênios da Prefeitura com a Santa Casa de Misericórdia 
e o Hospital de Clínicas, com o estabelecimento de metas claras e indicadores de 
atendimentos nos prontos-socorros;

· Negociar com a direção da Santa Casa a reabertura de seu pronto socorro;

· Integrar, por meio de um sistema computacional único, todos os postos de 
saúde, PSF´s, vigilância sanitária, escolas municipais, setores culturais, 
esportivos e lazer, promoção social, defesa social, defesa civil, habitação e 
comunicação social;

· Estudar a implantação da Farmácia Popular Municipal em parceria com 
as farmácias existentes em Itajubá, para fornecimento de medicamentos de 
responsabilidade da Gestão Municipal; 

· Buscar o apoio da Secretaria de Estado da Saúde para implantação de um 
centro avançado em Itajubá dos serviços de oncologia de Poços de Caldas ou de 
Pouso Alegre, para realização do tratamento de quimioterapia e cirurgias 
oncológicas;

· Modernizar e ampliar estruturas físicas de equipamentos e materiais de 
escolas municipais;

· Fornecer merenda de boa qualidade aos alunos das escolas municipais;

· Revitalizar as instalações e ampliar o número de vagas nas creches 
municipais;
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· Revitalizar as instalações e ampliar o número de vagas das escolas 
municipais;

· Resgatar o projeto “Um canto em cada canto” nas escolas municipais, para 
incentivar o canto coral para os alunos;

· Implantar o projeto “Tocando a vida” nas escolas musicais, para que os 
alunos passem pelo aprendizado de instrumentos como o violão e a auta doce;

· Resgatar o projeto “Inglês na Escola”, para que os alunos iniciem o 
aprendizado da língua inglesa;

· Implementar indicadores de resultados das escolas e dos alunos 
individualmente para monitoramento e ferramentas tecnológicas nos 
processos de ensino em parcerias com empresas de inovação tecnológica;

· Promover uma intervenção eficaz dos profissionais da educação e 
gestores escolares na prevenção ao uso de drogas por meio de 
encaminhamentos adequados e mediação de conitos relacionados ao tema, 
através de grupos de trabalho supervisionados por equipe técnica 
especializada;

· Informatizar processos de atendimentos e realizar melhorias na estrutura 
física de equipamentos e materiais das unidades de atendimento social (CRAS e 
CREAS);

· Fortalecer as instituições sem fins lucrativos através de repasses 
adequados e treinamentos para a viabilização de projetos e desenvolvimento 
de trabalhos na área de assistência social, educação, saúde, esporte, lazer e de 
segurança; 

· Fortalecer, apoiar e valorizar as instituições sem fins lucrativos locais que 
executam trabalhos de prevenção e recuperação de jovens infratores e 
dependentes químicos, de apoio a vítimas de violência doméstica, de 
orientação para agressores domésticos entre outros;
· Resgatar as atividades da Lira São José; 

· Promover eventos culturais nos bairros, com artistas do município;



· Fornecer apoio sem restrições ao Laboratório Coral de Itajubá e ao 
Laboratorinho Coral de Itajubá;

· Realizar parcerias com entidades organizadas para incentivar a realização 
de eventos culturais;

· Realizar parcerias com entidades organizadas para incentivar a realização 
de eventos esportivos e ampliar as escolinhas em todas as modalidades de 
esportes; 

· Promover eventos culturais com artistas locais em praças e logradouros 
públicos;

· Resgatar os eventos populares'';

· Aperfeiçoar o calendário municipal de eventos culturais, esportivos e de 
lazer, públicos e privados, no aplicativo e também no site oficial da prefeitura;

· Estimular maior frequência à biblioteca municipal e implementar a 
biblioteca virtual;

· Reestruturar o espaço da estação ferroviária para ser um Centro Cultural.

    AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A GERAÇÃO DE
     EMPREGO E RENDA E O DESENVOLVIMENTO

    ECONÔMICO COM FOCO EM CIÊNCIA E INOVAÇÃO:

· Implementar um Programa Municipal de Geração de Emprego e Renda;

· Fortalecer as parcerias com as entidades que compõem o ecossistema 
ITAJUBÁ HARDTECH os programas da INCIT para a criação de novos postos 
de trabalho e a Rede de Empresas de Tecnologia, Inovação e Conhecimento – 
RETIC; 

· Criar um programa municipal que objetive enfrentar a crise em parceria 
com os centros de empreendedorismo das universidades itajubenses, para o 
desenvolvimento da cultura empreendedora;

· Estimular ações para implementação efetiva do Parque Científico e 
Tecnológico de Itajubá;
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· Aperfeiçoar e fortalecer a sala do empreendedor como centro de 
orientação e capacitação de empreendedores, de educação financeira e de 
acesso a programas de créditos;

· Tornar a prefeitura uma organização inovadora, on-line e simples em 
todas as suas atividades, através de soluções desenvolvidas pela rede de 
inovação de Itajubá;

· Interagir com o Sindicato Rural, EMATER, universidades, faculdades e 
outras entidades afins para realização de cursos para aperfeiçoamento técnico e 
gerencial de produtores rurais e agricultores familiares;

· Fortalecer a pecuária, a patrulha mecanizada, o programa de distribuição 
de sementes e de calcário, reformar e aperfeiçoar a infraestrutura de feiras do 
produtor, de orgânicos e de artesanato;

· Fortalecer o turismo local para a geração de trabalho e renda; 

· Implementar a aplicação da lei de incentivo a micro e pequenas empresas 
nos processos licitatórios da Prefeitura.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA
 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

· Aperfeiçoar o aplicativo Fala Cidadão Digital com sistema de 
agendamento de reparos e providências com retorno de prazos e datas de 
execução de serviços para o cidadão e com garantia do dialogo online entre 
Prefeitura, população e prestadores de serviços públicos, bem como a prestação 
de contas;

· Fortalecer os setores de fiscalização de obras e serviços com equipamentos 
de notificação online e sistema integrado de informações; 

· Fortalecer e valorizar os conselhos municipais; 

· Revitalizar o centro comercial da cidade;

· Utilizar áreas livres nos bairros, de propriedade da prefeitura, para 
construção de praças, áreas de lazer  e/ou pistas de caminhada;
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· Aperfeiçoar a coleta de resíduos via programa cata-treco e também da 

coleta, transporte e tratamento do lixo;

· Regularizar loteamentos e conjuntos habitacionais que já possuem casas 

construídas, em parceria a serem estabelecidas com Faculdades, Unifei, Aenai e 

Crea;

· Estabelecer novos convênios com os governos federal e estadual para 

oferta de casas populares, inclusive adaptadas para pessoas com deficiência 

física;

· Estabelecer um sistema permanente de manutenção de estradas rurais 

com conservas locais;

· Estabelecer um diálogo permanente com os comerciantes das Feiras 

Livres, Mercado Municipal e Ceasa com o objetivo de priorizar o atendimento 

às suas reivindicações;

· Buscar soluções junto ao governo federal para viabilizar a construção de 

novas instalações do CEASA; 

· Elaborar coletivamente o Plano Municipal de Mobilidade com foco nos 

cidadãos, com atenção especial para pessoas com deficiência e idosos;

· Implantar em todo município um sistema de sinalização adequada para 

identificação de logradouros públicos e locais de interesse público;

· Ampliar o sistema de vídeo monitoramento já existente;

· Aperfeiçoar os trabalhos da Defesa Civil no planejamento e na definição 

de procedimentos sobre prevenção, precauções, socorro, assistência e 

recuperação com relação a ocorrências de enchentes, inundações, incêndios, 

explosões, erosões, acidentes por superlotação, falhas estruturais, entre outros;

· Melhoria na estrutura da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 

Civil (COMPDEC), referente a pessoal, equipamentos e cursos de capacitação;



· Criação dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC), 

principalmente nos bairros de maiores riscos, através das associações de 

moradores;

· Fiscalizar permanentemente o transporte municipal público coletivo de 

passageiros para cumprimento do contrato de concessão, principalmente sobre 

itinerários e horários;

· Criação do Estatuto, Regimento Interno, plano de cargos e carreiras, 

ouvidoria e corregedoria da Guarda Municipal, e criar grupamentos com 

especializações; 

· Realizar concurso para o aumento do efetivo da Guarda Municipal;

· Implementar o Gabinete de Gestão Integrada da Guarda Municipal com 

as demais forças de Segurança Pública;

· Inserir a Guarda Municipal na Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP), com a finalidade de receber recursos financeiros, veículos e 

equipamentos;

· Terceirizar os serviços de apreensão de animais, que hoje estão sob 

responsabilidade da Guarda Municipal;

· Elaborar e executar um programa de melhorias no sistema de iluminação 

pública, principalmente em áreas de risco;

· Implantar um programa de fossas sépticas para captação e tratamento do 

esgoto nos bairros rurais;

· Negociar com a COPASA uma ampliação na rede de abastecimento de 

água e coleta de esgoto na área rural do município;

· Ampliar as redes de energia elétrica nos bairros rurais e urbanos, 

priorizando áreas de risco.
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   DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA MEIO AMBIENTE:

· Realizar ações e atividades para proteger as áreas de interesse ambiental 
definidas no Plano Diretor de Desenvolvimento do Município;

· Aperfeiçoar e ampliar as ações e atividades do programa de proteção de 
nascentes, de regeneração ambiental e manutenção do patrimônio ambiental e 
cultural junto às comunidades rurais, inclusive com pagamento de serviços 
ambientais, financiados pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente, entre outros;

· Elaborar e executar um Plano de Arborização da Cidade com espécies 
adequadas para vias, praças e logradouros públicos;

· Aperfeiçoar o Programa de Coleta Seletiva de Lixo, de acordo com a 
política nacional de resíduos sólidos, em parcerias com as associações e 
cooperativas municipais, ONGs e a população; 

· Incentivar a coleta de materiais recicláveis e reutilizáveis em “eco pontos” 
para promover a Logística Reversa na Coleta Seletiva em parceria com as 
associações e cooperativas municipais existentes;

· Implementar um plano municipal de saneamento básico para obtenção de 
recursos junto ao governo de Estado de Minas Gerais. 
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