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INTRODUÇÃO  

Este Plano de Governo apresenta as principais propostas do candidato Irineu Nogueira e 

Denilson Sampaio da coligação “União por Itatiaia”, composta pelos partidos PTB e PMB e PSDB, 

para a administração municipal no período 2021-2024. O conteúdo programático das propostas foi 

desenvolvido diretamente por Irineu Nogueira e Denilson Sampaio, candidatos a Prefeito e Vice-

prefeito respectivamente e assessorados por uma equipe multiprofissional de técnicos nas diversas 

áreas do conhecimento conforme as propostas aqui formuladas. 

O Plano apresentado traduz o anseio de uma gestão de resultado e comprometida com a 

população itatiaiense. 

Trata-se de uma proposta de políticas públicas na qual se vislumbra um amplo 

desenvolvimento econômico e social por meio de parcerias com a iniciativa privada e pela inclusão 

social através de políticas públicas. 

Neste sentido, contempla em todos os setores ideias inovadoras que tem como eixo central 

a articulação interinstitucional, conforme organograma anexado a este documento, e a busca 

constante de parcerias com instituições públicas e privadas, de forma que estas instituições passem 

a incrementar o desenvolvimento econômico com a máxima da responsabilidade social. Neste 

período, este plano propõe implementar um novo modelo de gestão, uma gestão de resultados na 

administração municipal, propondo e executando projetos estruturantes em serviços críticos para 

a população, com resultados altamente positivos nas diversas áreas de atuação do governo 

municipal. 

É de se destacar que, atualmente, se observa que o maior anseio da comunidade está 

voltado para o setor da saúde, em especial quanto a estrutura hospitalar e das unidades básicas 

de saúde, fornecimento de medicamentos, realização de exames complementares entre outros. 

Dessa forma, pretende-se ampliar e reestruturar os serviços já existentes no município e implantar 

outros que juntos garantam à toda comunidade uma assistência digna e contínua, segundo as 

propostas constantes do corpo deste Plano. 

Importante registrar que nos últimos anos Itatiaia assistiu a uma grande expansão 

econômica, porém, em total descompasso com o setor social, gerando uma realidade de injustiça 

social sem precedentes.  

Essa realidade demanda a adoção urgente de estratégias capazes de garantir à população 

itatiaiense o acesso a postos de trabalho por meio de ações na educação que visem a qualificação 

e capacitação técnico-profissionalizante e garantir o acesso a serviços públicos de qualidade. 

Nessa perspectiva, as estratégias voltadas à geração de emprego e renda para os jovens, para 



estímulo à implantação de novos empreendimentos empresariais no município, também passa a 

ser uma prioridade, bem como a implantação de programas de capacitação e formação 

empreendedora com intuito de criar um ambiente de empregabilidade e oportunidades. 

Sendo a vocação, histórica e geográfica, do município de Itatiaia predominantemente no 

turismo e no meio ambiente, não se concebe pensar o desenvolvimento local sem fortalecer o 

turismo e as riquezas naturais, com base no desenvolvimento sustentável, nem pensar na geração 

de empregos sem que haja o aproveitamento e o respeito à essa vocação. Por essa razão, se 

pretende fortalecer a relação com instituições como o ICMBio, Ministério do Turismo e Ministério 

do Meio Ambiente. 

Além das ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas locais a assumirem uma 

postura proativa em relação à conservação dos equipamentos municipais, a exemplo das praças e 

quadras de esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e desportivo, como os clubes de futebol, 

por exemplo. 

Além das parcerias locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da administração 

pública nas esferas federal e estadual, por meio de projetos voltados ao desenvolvimento local nas 

áreas prioritárias (emprego e renda, infraestrutura, saúde, educação, lazer, segurança, habitação) 

da nossa gestão e que se encontram elencadas ao longo deste documento. 

Outra ação de grande impacto pretendida neste plano de governo também com base na 

formação de parcerias será a construção de moradias populares após um amplo processo de 

regularização fundiária.  

Pretende-se que, durante todo o mandato, a realização dos objetivos almejados estará 

atrelada a valores como trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência, 

criatividade e, acima de tudo planejamento. Esses são os princípios que deverão caracterizar uma 

administração pública forte e verdadeiramente comprometida com os anseios da população, marca 

da nossa trajetória política. 

Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com a legislação 

e obedecerão, rigorosamente, o princípio da sustentabilidade econômica e socioambiental. 

Cabe ressaltar que este plano não se configura uma ideia acabada ou imposta, mas um 

esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a outras contribuições que 

possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da gestão quando a administração 

se abrirá à participação da comunidade. 

O modelo de gestão a ser implantado, com foco em instrumentos de planejamento e rigoroso 

acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de execução e 

meritocracia, também possibilitará a coleta e análise de informações preciosas para a concepção 



de novas soluções para a cidade, a médio e longo prazos. Soluções que levarão a cidade a atingir 

um posicionamento compatível com a sua importância para a região. 

O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto desempenho 

com participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo dos candidatos 

Irineu Nogueira e Denilson Sampaio. As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, 

com envergadura e complexidade que demandarão uma administração extremamente dedicada e 

competente, muito próxima e conhecedora das necessidades dos itatiaienses. 

A CIDADE 

A cidade de Itatiaia foi criada pela Lei nº 1.330 de 6 de julho de 1988, por desmembramento 

de Resende, com uma área de 204 mil Km². Sua sede foi elevada a cidade e teve sua primeira 

administração instalada em 1º de junho de 1989 completando este ano 32 anos, com 32.000 mil 

moradores.  

Para que esta jovem cidade conte com crescimento contínuo faz-se necessário a execução 

de um plano de governo sistêmico, que priorize e garanta a execução de políticas públicas e de 

prestação de serviços assertivos de qualidade, beneficiando seus munícipes na totalidade do bem 

estar social, tornando a cidade consequentemente, autossustentável. 

Itatiaia nos últimos trinta anos experimentou importantes momentos para o seu 

desenvolvimento pleno, ao se tornar comarca e poder escolher seus mandatários, porém o que 

isso significou em termos de avanço social, bem estar das pessoas, e crescimento cultural do 

município?  

Observando o cenário atual se percebe necessidade da promoção e da melhoria do 

cumprimento das políticas públicas como também da prestação dos serviços municipais.  

Nós, moradores, empreendedores de Itatiaia, caminhamos para quatro décadas de 

emancipação, no entanto observamos que nosso hospital ainda não dispõe de leitos de UTI 

(Unidade de Terapia Intensiva), nem é regularizado para tal.  Nossa nota no IDEB, Índice que mede 

o ensino assimilado pelos alunos é de 5,7 nos anos iniciais e 4,4 nos anos finais do ensino 

fundamental; é a segunda renda per capita do Estado do Rio de Janeiro e a 26º do Brasil, no 

entanto, o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,737 na 16º posição no Estado do Rio 

de Janeiro e 850º no Brasil; somente 1/3 das pessoas tem empregos formais e mais de 10 mil 

pessoas sobrevivem com renda mínima, considerada abaixo da linha de pobreza; dez bairros de 

Itatiaia ainda não têm transporte público, não dispõe de água tratada, há ausência do saneamento 

básico e não há cobertura pelo Programa de Saúde da Família para todos os munícipes.  

Como cidade que desfruta de autonomia administrativa, suficiência de recursos financeiros 

e abundância de recursos naturais crê-se que é capaz, por meio de uma gestão responsável, 

competente e comprometida com os princípios da ética, moral e cidadã, atender os seus moradores 

em aspectos básicos como os citados acima. 



Considerando os aspectos pontuados há necessidade de se delinear um programa de 

governo que tenha uma vida útil por uma década, para que as ações possam ser planejadas, 

executadas e venham de encontro às necessidades dos habitantes de todas as idades, raças, 

etnias, gêneros desta cidade de forma plena e respeitosa. 

 

PLANO DE GOVERNO 

 

SAÚDE 

✓ Proporcionar atenção especializada por meio de serviços próprios para atendimento de 

crianças, mulheres e idosos, com o objetivo de se criar a Clínica da Criança, a Clínica da 

Mulher e a Clínica do Idoso. 

✓ Regulamentar e dotar a maternidade e o hospital municipal, como unidades independentes, 

de condições efetivas de funcionamento. 

✓ Garantir o acolhimento hospitalar, nas unidades de saúde e prestar atendimento domiciliar 

quando por impossibilidade de locomoção aos portadores de necessidades especiais por 

meio do fortalecimento do Programa Melhor em Casa. 

✓ Ampliar a rede de atendimento básico em saúde por meio da atenção básica, focando a 

atenção em saúde e ingresso dos usuários no Sistema de Saúde por meio do Programa de 

Saúde da Família. 

✓ Criar o Serviço de Saúde Digital e Telesaúde segundo os moldes do Ministério da Saúde. 

✓ Manter um fluxo contínuo de dispensação de medicamentos pelo Sistema de Saúde aos 

usuários. 

✓ Criar o atendimento em UTI (Unidade Terapia Intensiva) no Hospital Municipal de Itatiaia. 

✓ Criar o Centro de Diagnósticos para realização de exames de pequena, média e alta 

complexidade. 

✓ Garantir o bom funcionamento do TFD (Tratamento Fora do Domicílio), com conforto e 

eficiência (tratamentos no Inca, INTO, Hemodiálise etc.). 

✓ Oferecer serviços e atenção especializada para pessoas com necessidades especiais. 

✓ Informatização dos postos de saúde e do hospital com inclusão no eSUS.  

✓ Dinamizar e ampliar o serviço de Controle de Zoonoses. 

✓ Oferecer serviços de saúde com projetos específicos para as regiões mais remotas do 

munícipio (Penedo/ Maromba -Maringá - Vale do Pavão – Vale das Cruzes). 

✓ Implementar ações em conjunto com os projetos de educação e de assistência social. 

 

 

 

 



EDUCAÇÃO 

Educação Infantil (pré-escola - creche, anos iniciais, anos finais e EJA) 

 

✓ Gestão democrática e participativa nas unidades escolares potencializando o cumprimento 

das metas descritas no Plano Municipal de Educação. 

✓ Implantação de laboratório de ciências para uso da rede municipal. 

✓ Construir Centro de Educação Infantil entre os bairro Nova Conquista e  Campo Alegre. 

✓ Fortalecer a atuação dos Conselhos Escolares desenvolvendo o senso de participação nas 

tomadas de ação e decisão.  

✓ Garantir transparência nos critérios da chamada escolar, nas unidades de ensino 

modalidade creche, divulgando as informações nos variados meios de comunicação do 

município. 

✓ Prover a oferta de vagas em creche. 

✓ Manter cuidados pessoais de higiene com a criança matriculada na unidade de educação 

infantil, modalidade creche. 

✓ Garantir alimentação apropriada a faixa etária com acompanhamento de profissional 

(nutricionista), em diversos períodos do dia nas unidades escolares. 

✓ Assegurar acompanhamento pediátrico às crianças da creche que apresentem quaisquer 

enfermidades. 

✓ Assegurar a oferta de materiais pedagógicos: jogos, brinquedos pedagógicos, entre outros, 

de qualidade que atendam as especificidades da faixa etária dentro das normas da ABNT e 

do INMETRO. 

✓ Fortalecer a parceria com programas governamentais com a intenção de adquirir materiais 

que favoreçam o atendimento ao educando com necessidade educacional especializada 

(livros em braile, cadeiras de rodas etc.). 

✓ Revisar a regulamentação do Transporte Público Escolar, obedecendo aos critérios de 

segurança e especificidades da faixa etária, inclusive as crianças que necessitem de 

transporte escolar adaptado para alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. 

✓ Oferecer treinamento de Primeiros Socorros aos profissionais das Unidades de Educação 

Infantil desejosos de aprimorar a atuação e o desenvolvimento profissional. 

✓ Garantir o atendimento educacional especializado complementar quando se fizer 

necessário. 

✓ Assegurar a educação bilíngue para crianças surdas e a educação braile para as crianças 

com deficiência visual. 

✓ Implantar Programa Municipal de apoio à aprendizagem, em contra turno, para alunos com 

defasagem no processo de ensino aprendizagem, objetivando a melhoria do fluxo escolar e 

da aprendizagem.  



✓ Propor nas unidades escolares a “Escola de Pais”, articulando com saúde, assistência social, 

instituições confessionais e órgãos públicos de proteção à criança, momentos de estudo, 

palestras, capacitações etc.   

✓ Propor, apoiar e incentivar a criação de grêmios estudantis; valorizando um currículo 

centrado na autonomia do educando e no protagonismo juvenil para promoção do exercício 

da cidadania.  

✓ Incluir EJA e Cursos Profissionalizantes nos projetos educacionais do municipal 

contemplando as regiões mais remotas. 

✓ Estimular por meio da realização de parcerias, o cumprimento pelas empresas públicas e 

privadas da Lei do Aprendiz, Lei Federal n.10.097, de dezembro de 2000, que oportuniza 

aos adolescentes entre 14 (quatorze) 18 (dezoito) anos, matriculados em unidades de 

ensino. 

✓ Assegurar na jornada de trabalho do Professor os momentos de estudo, garantidos na Lei 

11.737, de 16 de julho de 2008 CNE/ CEB. 

✓ Garantir o cumprimento a lei no atendimento aos jovens egressos do sistema social 

educativo. 

Outras parcerias 

✓ Fortalecer a parceria com a APAE, Associação Pestalozzi, Arcanjo Gabriel ou em entidades 

afins com apoio de recursos materiais e humanos especializados atendendo as 

necessidades dos aprendizes. 

✓ Fortalecer a parceria com a Casa Abrigo com apoio de recursos materiais e humanos 

especializados atendendo as necessidades dos aprendizes. 

✓ Ampliar o atendimento dos profissionais do CEPRAE nas escolas. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

✓ Rever o Plano Municipal de Assistência Social, visto as considerações de inadequação, 

apontadas pelo TCE em relatório de avaliação. Torná-lo um plano comprometido com uma 

concepção democrática de assistência social proposta pelo atual padrão regulatório. 

✓ Revitalizar todas as instalações dos 03 (três) Centros de Referência de Assistência 

Social/CRAS, conforme tipificação do Ministério da Cidadania. 

✓ Revitalizar as instalações do Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social/CREAS, conforme tipificação do Ministério da Cidadania. 

✓ Equipar todas as Unidades da Assistência Social com mobiliário, tecnologias e 

acessibilidade, oferecendo a usuários e profissionais qualidade no ambiente de atendimento. 

✓ Compor as equipes técnicas e de profissionais do SUAS preferencialmente com servidores 

concursados. 



✓ Compor as equipes de CRAS e CREAS conforme a Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS) para municípios de Porte II. 

✓  Na esfera do Serviço de Proteção Social Básica, ampliar a oferta do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Indivíduos e Famílias/PAIF e Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos. Com oficinas lúdicas, 

profissionalizantes, de lazer e cultura. 

✓ Na esfera do Serviço de Proteção Social Especializada de Média Complexidade, o PAEFI 

(Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos e Abordagem 

Social), ampliar a oferta de Oficinas profissionalizantes aos adolescentes em situação de 

violação de direitos e a plena execução do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo. 

✓ Ao Serviço de Proteção Social Especializado de Alta Complexidade, o Acolhimento 

Institucional, oferecer as crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional 

prioridade no atendimento em todos os serviços municipais necessários a superação da 

violação de direitos, assim como, para seu núcleo familiar. 

✓ Atendimento a pessoa idosa no Centro de Convivência, oferecer instalações com 

acessibilidade e conforto, ampliar a oferta de Oficinas assim como, atendimento técnico 

especializado em assistência social e saúde, garantindo um Serviço de Proteção Social 

Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. 

✓ Serviços de acolhimento institucional e familiar para criança e adolescente na modalidade 

de abrigo para pessoas em situação de rua e peregrinos, na modalidade de Casa de 

Passagem. 

✓ Fortalecer os Conselhos de Direitos, as conferências e os fóruns de Assistência Social como 

espaços de democratização, representação e de gestão compartilhada. 

✓ Fortalecimento e revitalização do CONSELHO TUTELAR, com captação técnica para o 

colegiado e recursos para construção de sede própria. 

✓ Ampliar a oferta de vagas para adolescentes, com prioridade aos adolescentes em situação 

de violação de direitos, nos Programas Sociais e Jovem Aprendiz. 

✓ Aos profissionais do SUAS, ampliar a oferta de qualificações técnicas continuada e 

valorização profissional. 

✓ Viabilização de prédio público próprio para funcionamento do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS e o Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS. 

✓ Fortalecer os movimentos sociais e organizações populares que representem os direitos da 

população LGBTQ. 

✓ Criar um Serviço Itinerante/Volante com equipe técnica de profissionais do SUAS da 

Proteção Social Básica para atendimento à população de áreas ainda sem cobertura da 

Assistência Social (Vila Flórida). 



✓ Incentivar ações de empoderamento e inserção no mercado de trabalho para mulheres em 

situação de violência. 

✓ Atendimento prioritário para mulheres em situação de violência para matrícula de crianças 

na rede pública de educação, na modalidade creche. 

✓ Incentivo a escolarização e qualificação para mulheres; 

✓ Atendimento especializado em Serviço Social, Psicologia e Jurídica para mulheres em 

situação de violência. 

✓ Criação de um Núcleo de atendimento especializado para mulheres. 

✓ Ampliação de oficinas educativas para a sociedade sobre os direitos dos segmentos mais 

vulneráveis da sociedade (crianças, adolescentes, idosos, mulheres, LGBTQ, entre outros). 

 

DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 

 

✓ Promover a urbanização adequada em todos os bairros de Itatiaia. 

✓ Incentivar a parceria público privada para a criação e adoção de praças, áreas de lazer, 

jardins, por empresas e pessoas físicas. 

✓ Realizar adequadamente a limpeza pública urbana: como varrição, capina, limpeza de valas, 

córregos, bueiros, pintura de meio fio. 

✓ Elaboração de projetos para construção e conservação de obras públicas municipais. 

✓ Promover a conservação e contribuir segundo a legislação ambiental para limpeza de rios e 

lagos. 

✓ Incentivar o recolhimento responsável de coleta de lixo verde. 

✓ Executar serviços de coleta de lixo domiciliar e de obras. 

✓ Executar serviços de sinalização viária. 

✓ Aumentar a capacidade de ocupação do Cemitério Municipal, atendendo a demanda. 

✓ Elaborar políticas de saneamento básico com firme propósito de alcançar cobertura integral 

do município. 

✓ Aumentar e melhorar a pavimentação e drenagem das ruas do município. 

✓ Manter e adequar estradas vicinais de acesso. 

✓ Elaborar projeto com firme propósito de interligar a Estrada do Parque Nacional a outros 

pontos da cidade, como alternativa à Via Dutra. 

✓ Planejar, programar, executar e fiscalizar as obras municipais. 

✓ Aumentar a fiscalização efetiva da aplicação do Código de Obras e Posturas (fiscalização 

de atividades comerciais, industriais e de serviços em ruas). 

✓ Elaboração de projetos de paisagismo para embelezamento dos acessos de entrada da 

cidade de Itatiaia. 

✓ Adaptar as instalações públicas às políticas de acessibilidade. 



✓ Revitalização das instalações das associações de bairro. 

 

TURISMO 

 

✓ Elaborar e consolidar calendário de evento de turismo. 

✓ Valorizar e conservar o patrimônio natural, inclusive com busca de parcerias público privado. 

✓ Promover a identidade cultural da cidade, inclusive o resgate da sua história colonial. 

✓ Apoio ao resgate da colônia alemã, suíça e finlandesa nossos percursores do turismo. 

✓ Buscar parcerias com o Parque Nacional do Itatiaia e com o Instituto Estadual Pedra Selada. 

✓ Desenvolver estudos para viabilizar a urbanização, acessibilidade e trânsito nos destinos 

turísticos – Plano de Mobilidade e Acessibilidade. 

✓ Estreitar as relações entre os municípios vizinho integrando os eventos e festividades 

anuais. 

✓ Desenvolvimento de projeto de promoção de jovens (guias turísticos). 

✓ Estabelecer práticas de jardinagem nos espaços públicos e promover a arborização das vias. 

 

CULTURA 

 

✓ Elaborar Plano Municipal de Cultura 

✓ Reabertura do Teatro Municipal. 

✓ Promover a realização de festas e eventos populares em consonância com a agenda das 

escolas. 

✓ Construir espaço moderno para abrigar a biblioteca Dona Mariúcha; 

Cadastrar, organizar e oportunizar aos grupos culturais suas expressões artísticas em 

aparição anual de festival a ser organizado pela SMC. 

✓ Criar em Itatiaia parcerias com a iniciativa privada e assim facilitar o desenvolvimento de 

mecanismos para captação de recursos e promoção de eventos. 

✓ Reconstruir as edificações do patrimônio histórico. 

✓ Criar o mapa cultural de Itatiaia para divulgação de nosso município. 

✓ Trabalhar para criar o centro cultural de Itatiaia para divulgação de nosso município. 

 

ESPORTE E LAZER 

 

✓ Incentivar a criação de um calendário esportivo municipal anual. 

✓ Promover esportes, competições e escolinhas esportivas. 

✓ Instalar equipamentos de ginásticas em áreas apropriadas. 



✓ Buscar nas unidades escolares desde a mais tenra idade aqueles vocacionais às práticas 

esportivas e encaminhá-los para orientação especializada visando desenvolver os seus 

potenciais. 

✓ Procurar atrair para Itatiaia competições a nível estadual e nacional visando o despertar do 

interesse das crianças e jovens. 

 

GESTÃO PÚBLICA 

 

✓ Primar pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

✓ Combater com rigor a corrupção, em todas as suas formas e em todos os seus níveis com 

rigor. 

✓ Trabalhar para eliminar os desvios e desperdícios do dinheiro público atendendo as formas 

da lei vigente. 

✓ Estabelecer mecanismos de transparência e estímulo para que a população consiga 

fiscalizar o governo. 

✓ Buscar, preferencialmente, segundo sua formação técnico profissionais servidores para 

cargos de gestão. 

✓ Utilizar recurso tecnológico para promoção da transparência da administração pública – 

Portal da transparência. 

✓ Rever e atualizar o Estatuto do Servidor Público Municipal. 

✓ Elaboração do plano de cargos e carreiras do servidor público. 

✓ Reforma previdenciária do servidor público. 

✓ Aproveitar, preferencialmente, os servidores públicos concursados para ocupar cargos de 

gestão, coordenação e chefia. 

✓ Oferecer serviços digitais de interesse do cidadão. 

✓ Criar a rede de convênios com o comércio para os servidores. 

✓ Criar um plano de mobilidade de transporte público em toda a cidade. 

 

MEIO AMBIENTE 

 

✓ Incentivar o recolhimento e descarte consciente de resíduos domiciliares e industriais, 

implementando a Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental. 

✓ Incentivar ações para proteção de mananciais de águas, de rios, lagoas e canais. 

✓ Incentivar a coleta seletiva do lixo domiciliar e industrial. 



✓ Fortalecer o Fundo Municipal de Meio Ambiente para recebimento e alocação de recursos 

provenientes de multas, impostos e outros a serem utilizados em ações de proteção e 

conservação ambientais. 

✓ Implantar um sistema de gestão ambiental municipal. 

✓ Criar sistema de monitoramento de áreas de risco, articulado com a Defesa Civil, e executar 

as obras prioritárias. 

✓ Estabelecer meio de redução de passivo ambiental, em parceria com os responsáveis, 

identificando e caracterizando as áreas contaminadas do município, bem como propondo 

soluções. 

✓ Incentivar o plantio e conservação de árvores no curso dos rios e nascentes do município. 

✓ Promover a educação ambiental na Rede Municipal de Ensino. 

 

TRABALHO, EMPREGO E RENDA 

 

✓ Construir o centro municipal de capacitação previsto na Lei Prodeme de 2009, para 

capacitação profissional dos jovens e adultos para atender a demanda do turismo e das 

empresas instaladas no município. 

✓ Incentivar campanhas para a geração de primeiro emprego de jovens local. 

✓ Incentivar o surgimento de atividades complementares ao turismo, como esportes radicais, 

mercados de artesanato, espaços de estética corporal e massagens holísticas e 

observadores de fauna e flora. 

✓ Incentivar a geração de emprego e renda por conta das atividades agrícolas, orgânicas ou 

não, produção de produtos típicos da região, eventos para apresentação de seus produtos. 

✓ Incentivar a instalação de novas empresas e cooperativas e oferecer treinamentos para 

capacitar profissionais. 

✓ Incentivar a implantação de culturas hidropônicas. 

✓ Incentivar o surgimento de Startups, e fazer um levantamento das já existentes em 

funcionamento. 

✓ Fazer estudo de viabilidade econômica, social e política para a implantação de renda básica 

✓ na cidade, com a moeda social para incentivar o comercio local através do Banco 

comunitário. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

✓ Criação de Plano Municipal de Segurança pública com envolvimento da população e do 

Conselho Municipal de Segurança Pública. 

✓ Criança do CIOSP (Centro Integrado de operações em segurança pública). 



 

 

(anexo) 

 

ORGANOGRAMA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA 

 

Gabinete do Prefeito 

Chefia de Gabinete 

Subprefeitura de Penedo 

Controladoria Geral 

Ouvidoria Geral 

1 – Superintendência de Administração e Finanças 

Secretarias: 

a) Fazenda e Patrimônio 

b) Recursos Humanos 

c) Licitação, Compras e Abastecimento 

d) Arrecadação e Administração tributária  

e) Planejamento 

f) IPREVI  

g) Comunicação Social  

2 – Superintendência de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente 

Secretarias: 

a) Saúde 

b) Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas Públicas para Mulheres 

c) Meio Ambiente 

3 – Superintendência de Obras 

Secretarias: 

a) Edificação e Habitação  

b) Manutenção, Conservação e Limpeza Urbana 

c) Saneamento 

4 – Superintendência de Educação e Cultura 

Secretarias: 

a) Educação 

b) Capacitação e Qualificação  

c) Cultura 



 

5 – Superintendência de Segurança e Ordem Pública  

Secretarias: 

a) Guarda Municipal 

b) Defesa Civil 

c) CIOSP (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública) 

6 – Superintendência de Turismo, Esporte e Lazer 

Secretarias: 

a) Turismo e Eventos 

b) Esporte e Lazer 

7 – Superintendência de Industria, Comércio e Desenvolvimento 

Secretarias: 

a) Indústria 

b) Comércio 

c) Trabalho, Geração de Renda e Desenvolvimento 

8 – Procuradoria Geral 

 

 


