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CAPACIDADE E EXPERIÊNCIA 

 

Uma Itatiaia dinâmica, organizada, humana, progressista e responsável com o patrimônio 

natural que a integra. Como força motriz para a transformação, uma gestão pública 

moderna, eficiente, transparente e compromissada com a valorização do servidor público e 

o bem estar dos cidadãos. Esta é a visão de futuro que move a Coligação Capacidade e 

Experiência a disputar as eleições municipais suplementares de 2021. 

O presente Plano de Governo se propõe a detalhar este projeto, levando em conta todas 

as áreas de atuação da administração municipal, seja na prestação direta de serviços 

públicos, seja no fomento à atividade econômica em Itatiaia. Para tal, ouvimos as demandas 

da população com atenção e procuramos traduzir esses anseios em medidas que possam 

melhorar nossa cidade e a qualidade de vida de quem mora ou trabalha aqui. Objetivos que 

serão alcançados com muito trabalho e um olhar mais humano para os problemas que 

afetam nossa população. 

À frente deste projeto político partidário, o empresário Imberê Moreira Alves, morador do 

município há mais de 40 anos, com larga experiência na administração pública e privada. 

Eleito presidente da Câmara na atual legislatura, coube a ele a tarefa de governar Itatiaia 

interinamente no difícil momento que estamos vivendo, sobretudo devido a pandemia e 

suas consequências. Agora, pede a sua confiança para continuar este trabalho à frente da 

Prefeitura, mudando paradigmas e finalmente transformando os recursos públicos em reais 

benfeitorias para nossa cidade. Ao seu lado, como candidato a vice-prefeito, o vereador 

Vander Leite, liderança comunitária ativa e homem público capacitado por sua extensa 

experiência legislativa. 

Conheça as propostas da Coligação Capacidade e Experiência. A construção da Itatiaia 

que sonhamos e merecemos é possível! 

 

 

 

Itatiaia, 1 de março de 2021. 
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EDUCAÇÃO 

Ampliar a escolaridade, qualidade no atendimento  

e  valorização dos profissionais 

 

 Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas pautadas no 

contínuo crescimento da qualidade.  

 Aumentar os investimentos na educação, em decorrência da necessária expansão da 

educação infantil e da educação integral, investimentos em formação e projetos 

pedagógicos, tecnologia (acesso a Internet wireless nas unidades da educação, 

computadores e tablets), acervo de livros nas bibliotecas e reformas nas escolas e nos 

Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI. 

 Assegurar o acompanhamento pediátrico às crianças nos Centros Municipais de 

Educação Infantil. 

 Buscar parcerias para aquisição de materiais adaptados como livros em braile, cadeiras 

de rodas, dentre outros, que favoreçam o atendimento ao educando com necessidade 

educacional especializada. 

 Estabelecer um plano de investimento para a  construção de novos Centros Municipais 

de Educação Infantil e de escolas, visando adaptações e  ampliações de vagas. 

 Garantir alimentação adequeda para cada faixa etária com acompanhamento nutricional. 

 Aprimoramento e atualização do Plano Municipal de Educação. 

 Redução do analfabetismo, mobilizando e efetivando uma política de educação de 

jovens e adultos. 

 Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na rede municipal de ensino, 

independente das condições social, econômica, étnico-racial e cultural da população. 

 Garantir que todas as escolas disponham de bibliotecas e áreas de esporte e lazer 

cobertas. 

 Estimular a participação das famílias na educação das crianças e jovens. 

 Implantar escolas em tempo integral, com atividades nas áreas do esporte, ciência e 

cultura no contraturno. 

 Apoio para alunos com defasagem no processo de aprendizado, buscando a melhoria 

no fluxo escolar. 

 Desenvolver  uma proposta com escolas municipais e estaduais, com professores, 

diretores, pedagogos, e com os jovens, através de programas municipais, estaduais e 
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da união. 

 Investir fortemente na capacitação dos profissionais da educação, da educação infantil 

e no ensino fundamental, incluindo capacitação para atendimento aos  alunos com 

necessidades especiais. 

 Assegurar o recursos e profissionais qualificados para atender aos educandos com 

necessidades especiais. 

 Mapear demandas na educação especial para projetos que envolvam oferta 

descentralizada do ensino. 

 Fortalecer e melhorar o processo pedagógico nas escolas que ofertam a segunda fase 

do ensino fundamental.  

 Estimular a expansão descentralizada de escolas técnicas, pós-médio e ensino superior 

para a incorporação da população de mais de 16 anos. 

 Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com  a sociedade 

civil e fortalecendo o conselho municipal de educação e dos conselhos escolares. 

 Criar ações de educação ambiental dentro das escolas. 

 Fortaler a atuação do CEPRAE (Centro de Prevenção e Atendimento ao Educando de 

Itatiaia), ampliando seu espaço físico e quadro técnico. 

 Criar parceria com a Secretaria de Saúde visando o acompanhamento dos alunos nas 

escolas. 

 Implantação da Lei do Aprendiz nas escolas municipais, criando parcerias privadas 

auxiliando a inserção dos jovens no mercado de trabalho. 

 Garantir uniformes e materiais didáticos de qualidade para os alunos. 

 Garantir transporte escolar seguro e eficiente para todos, considerando os alunos com 

necessidades especiais. 

 Buscar soluções para os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens e 

adultos. 

 Criar parceria com o Departamento de Agricultura, visando o fornecimento de alimentos 

de qualidade para a merenda e ainda fortalecendo a agricultura familiar. 

 Criar parceria com a Secretaria de Assitência Social e Direitos Humanos, visando 

encaminhar demandas familiares que possam impactar o desempenho dos alunos em seu 

processo de aprendizagem. 

 Trabalhar integrado com a Secretaria de Esportes para reimplantar os jogos estudantis 

do Município de Itatiaia. 

 Captar recursos através dos programas ofertados pelo Ministério da Educação. 
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 Criação do Programa Horta na Escola também em parceria com o Departamento de 

Agricultura. 

 Incetivar o Programa Municipal de Redução a Distorção Série-Idade nas escolas. 

 Reimplantar e fortalecer o Projeto Música nas Escolas. 

 Aprimorar o Programa de Educação para Jovens e Adultos (EJA), aumentando a oferta 

de vagas, integrando-o à qualificação profissional e implantando-o nas localidades não 

contempladas. 

 Restaurar o projeto da Fanfarra Municipal. 

 Aprimorar o Programa de Apoio ao Transporte Universitário. 

 

 

SAÚDE 

Investimentos e preparação para os tempos de pandemia 

 

 Priorização do Programa de Imunização contra Covid no município. 

 Aprimoramento da estrutura de atendimento aos doentes de Covid. 

 Combate à Dengue, Zika e Chikungunya, com trabalho dos agentes e de ações 

educativas junto à comunidade. 

 Reestruturação da Farmácia Municipal. 

 Aumento da oferta do serviço de Fisioterapia no município. 

 Serviço de ambulâncias abrangendo todas as localidades do município. 

 Estruturar os serviços de Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica. 

 Ampliar a oferta de exames dentro do próprio município. 

 Expansão do Programa Saúde da Família. 

 Capacitar e qualificar para os profissionais de Saúde, tanto em assuntos técnicos de 

suas especialidades como nas melhores práticas em atendimento ao público.  

 Ampliação da oferta de especialidades médicas. 

 Preenchimento do quadro efetivo de profissionais de saúde por meio da realização de 

concurso público. 

 Aprimorar o sistema de  Acolhimento e Triagem com Classificação de Risco no Hospital 

Municipal, de forma a proporcionar um melhor acolhimento ao munícipe. 

 Suporte integral no pré-natal e na assistência às gestantes. 

 Informatização dos procedimentos, consultas, exames e medicamentos, para dar maior 
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rapidez ao atendimento e proporcionar melhor gestão dos recursos. 

 Melhorias e ampliação de Centros Odontológicos, realizando campanhas educativas de 

saúde bucal nas escolas. 

 Melhorar o índice de desempenho do SUS. 

 Atendimento especializado para a Saúde da Mulher. 

 Manter e estruturar o transporte de pacientes para os atendimentos fora do município. 

 Dotar o CAPS -  Centro de Atenção Psicossocial dos recursos físicos e humanos 

necessários  a proporcionar um atendimento especializado aos pacientes psiquiátricos, 

dependentes químicos e seus familiares, na busca de tratamento eficaz inserido no 

convívio comunitário. 

 Estruturar o Posto de Saúde de Maromba, com UTI móvel e motoristas com treinamentos 

de primeiros socorros. 

 

 

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Construindo soluções e cuidando da nossa cidade 

 

 Manutenção da pavimentação urbana já existente, bem como de sua sinalização.  

 Manutenção e conservação das vias rurais e das vias em áreas de preservação. 

 Pavimentação de novas vias no município, onde se fizer necessário, em atenção ao 

interesse público. 

 Recuperação da lagoa da Nova Conquista, com a urbanização de seu entorno, servindo 

como área de lazer para esta comunidade. 

 Criação de um Parque Municipal em área verde a ser definida na região central de 

Itatiaia, servindo como atrativo turístico e área para a prática de atividades esportivas e 

artísticas. 

 Otimização dos serviços de capina, pintura de meio-fio e varrição.  

 Implantação de novas áreas de lazer nos bairros, além da revitalização e manutenção 

das que existem. 

 Urbanização do entorno da lagoa da Vila Maia, criando uma grande área de lazer 

integrada à área da Associação de Moradores e ao novo estádio. 

 Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, em conjunto com a Secretaria de 

Meio Ambiente, atendendo às necessidades de cada localidade, com a realização de 
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obras de saneamento básico em parceria com outros entes governamentais. 

 Realização de obras de contenção em áreas consideradas de risco, com o apoio da 

Defesa Civil Municipal, sempre que se fizer necessário. 

 Construção e padronização de abrigos de ônibus, respeitando sempre a característica 

de cada localidade. 

 Revitalização do calçadão da Rua Prefeito Assumpção, com atenção ao sistema de 

esgoto e drenagem de águas pluviais.  

 Revitalização do Centro de Penedo. 

 Modernização e melhoria do sistema público de abastecimento de água do Município, 

em adequação à necessidade do contingente atual populacional da cidade. 

 Execução de obras de acessibilidade nos prédios e logradouros públicos sob a 

responsabilidade da Prefeitura. 

 Melhorarias no serviço funerário municipal.  

 

 

MEIO AMBIENTE 

Preservar e proteger nossas riquezas naturais 

 

 Universalizar o saneamento básico para toda a população de Itatiaia por meio da 

captação de verbas federais e estaduais para promover a implantação do nosso 

sistema. 

 Pensar na cidade de forma integrada, conectando os serviços de água, esgoto, lixo, 

combate a enchentes, arborização e conforto ambiental em uma só direção. 

 Buscar integração com a Prefeitura de Resende visando a solução de problemas 

ambientais comuns a ambas cidades. 

 Implantação do licenciamento ambiental municipal. 

 Implantar pontos de coletas seletiva em praças públicas e unidades administrativas 

públicas incluindo escolas, postos de saúde e hospital.  

 Incentivar a criação e a regulamentação de associações e cooperativas de coleta 

seletiva. 

 Melhorar a distribuição e o abastecimento de água em regiões deficitárias. 

 Criar parceria com a Secretaria de Educação, visando adotar uma política inovadora de 

gestão de resíduos fundamentada na educação pelo consumo consciente que integre a 
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proteção da saúde individual e pública e a qualidade ambiental, com critérios de não 

geração, redução, reutilização e reciclagem, inclusive aprofundando as práticas de 

separação e coleta seletiva. 

 Criar parcerias público-privado, visando implantar programa de incentivo a coleta seletiva 

industrial. 

 Incentivar e fortalecer o Fundo Municipal de Meio Ambiente, visando a implantação, 

proteção e conservação de serviços ambientais e consequentimente aumentando o 

percentual do ICMS Verde e retornando para a realização de novos serviços ambientais. 

 Promover a educação ambiental nas redes municipais de ensino. 

 Criar programas para incentivar ações para proteção de mananciais de águas, de rios, 

lagoas e canais. 

 

 

MOBILIDADE URBANA 

Investimentos no transporte pública e  prioridade aos pedestres 

 

 Criar uma Rede Municipal da Acessibilidade (trânsito e transporte) composta por 

pedestres, ciclistas, motociclistas, transporte coletivo, transportadores de bens, veículos 

particulares e de serviço. 

 Elaborar um Plano de Mobilidade para o Município de Itatiaia e dos principais Centros 

de Bairros, onde trânsito e transporte dos diferentes modais fazem parte. Uma nova 

proposta para o sistema de mobilidade na sua totalidade, definindo a sua hierarquização 

e arquitetura de fluxos, em função de pesquisa de origem e destino e análise de 

contagem de tráfego. 

 Promover uma maior integração entre os modais de transporte.  

 Maior frequência de ônibus. 

 Implantação de novas linhas intermunicipais em parceria com o DETRO e melhorar as 

existentes. 

 Implantar um programa de redução de acidentes no trânsito, com um projeto         

educacional de prevenção, fiscalização, sinalização adequada. 

 Construção de ciclorotas em locais que são inviáveis a implantação de ciclofaixas e 

ciclovias. 

 Readequação de ciclovias e ciclofaixas existentes. 
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 Construir, restaurar e requalificar as calçadas de Itatiaia, com ênfase no rebaixamento 

dos meio-fios nas esquinas para facilitar a acessibilidade, e na construção de Traffic 

Calming, junto aos pontos de ônibus, atrações turísticas e equipamentos urbanos e 

áreas de lazer. 

 Criar bicicletários nos principais centros urbanos de Itatiaia. 

 Criar uma comissão específica para cuidar das questões da mobilidade e acessibilidade 

urbana na Secretaria Municipal de Planejamento. 

 Buscar junto a consecionária isenção no pedágio para os veículos do Município de 

Itatiaia. 

 Melhorar a estrada de ligação entre a parte central da cidade e a Vila Flórida; 

 Conservação das estradas vicinais no Município, visando a sua caracteristica. 

 Buscar parcerias para a reurbanização do centro de Penedo, Maromba e Maringá, com 

infraestrutura adequada, estacionamentos e novas opções de travessia e de circulação 

de pedestres, visando sempre a caracteristica de cada localidade. 

 Implantar no Município o Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade 

Urbana - PRÓ-TRANSPORTE, com objetivo de promover a melhoria da mobilidade 

urbana, da acessibilidade universal, da qualidade devida e do acesso aos serviços 

básicos e equipamentos sociais nas cidades brasileiras, por meio de investimentos em 

sistemas e outras infraestruturas de mobilidade urbana, compatíveis com as 

características locais e regionais, priorizando os modos de transporte público coletivo e 

os não motorizados. 

 

 

CULTURA 

Lazer, educação e artes ao alcance da população 

 

 Criação da Lei Municipal de Incentivo a Cultura, num  processo democrático e 

participativo. 

 Gerenciar o atendimento, os serviços e os programas culturais com qualidade, revendo 

o papel e função dos órgãos gestores, o modo de elaboração e execução das políticas 

culturais, num novo cenário que engloba um Sistema Municipal de Cultura e um Plano 

Municipal de Cultura. 

 Destinar parte do orçamento para investimento direto em cultura para garantir as 

condições financeiras de programas consistentes e relevantes. 
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 Criar um sistema de informação cultural integrado e dinâmico que contemple o fazer 

cultural de quem faz, como faz e quando faz, a produção cultural, espaços culturais, 

eventos, economia cultural, etc. Este ‘mapa da cultura’ vai facilitar o aperfeiçoamento 

das parcerias, das políticas e da gestão públicas. 

 Construir com os Itatiaienses um Plano Municipal de Cultura para dez anos visando 

garantir o desenvolvimento cultural consistente e continuado, sendo este atualizado a 

cada dois anos, nas Conferências Municipais de Cultura. 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura como fórum participativo, crítico e fiscalizador 

das políticas públicas e da execução do Plano Municipal de Cultura, zelando pela 

transparência, igualdade e democracia dos processos. 

 Articular uma rede de cultura e arte com a criação de novos espaços culturais nos bairros 

e fomentar a produção e o consumo de bens culturais em todas as áreas da cidade. 

 Preservar e promover o acesso ao nosso patrimônio material, imaterial e natural, 

defendendo e promovendo as diferentes formas culturais da nossa cidade, pois a 

expressão cultural tem papel importante na formação do homem e na formação da 

nossa identidade urbana. 

 Criar parceria com a Secretaria de Educação, visando a realização de  oficinas de 

música, dança e interpretação integradas com as escolas. 

 Envolver todas as áreas do governo no desenvolvimento de políticas  transversais de 

apoio e fomento cultural. 

 Criar parcerias com IPHAN e INEPAC, visando o tombamento, conservação e 

recuperação dos patrimônios históricos municipais. 

 Realizações de exposições culturais: pinturas, esculturas, música, dança e outras 

expressões artísticas. 

 Criar parcerias público-privado, visando facilitar o desenvolvimento de mecanismos para 

a realização de eventos. 

 Trabalhar conjuntamente com o Clube Finlândia, para promover ações de fortalecimento 

da Cultura Finlandesa em Penedo. 

 Criar parceria com a Secretaria de Turismo, visando elaboração de um calendário de 

eventos municipais. 

 Estimular feiras de artesanato, apoiando os artesãos e consolidar os polos de artesanato 

do Município nos destinos turísticos: na Estrada do Parque Nacional do Itatiaia, Penedo 

e Maringá/Maromba. 

 Buscar a concessão definitiva do Teatro Municipal, reformando e restabelecendo um 
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importante espaço cultural no município. 

 Implementação do projeto para dar oportunidade aos artistas locais e aos alunos da Casa 

da Cultura de se apresentarem, e oferecendo lazer à toda população. 

 

 

ESPORTE E LAZER 

Inclusão social e incentivo ao esporte e lazer 

 

 Criação de uma calendário esportivo anual. 

 Estímulo a iniciação esportiva nas escolas municipais. 

 Estabelecer parcerias estaduais e federais para promover competições intermunicipais, 

estaduais e nacionais. 

 Construir novos espaços para prática de esportes e áreas de lazer, nos bairros. 

 Ampliar o incentivo e patrocínio de atletas, com forte articulação com o governo federal 

e desenvolvimento de parcerias com a inicativa privada.  

 Criação de uma Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. 

 Melhorar as condições de prática de esporte nos parques, praças e academias ao ar 

livre. 

 Apoio aos atletas profissionais e amadores. 

 Construir pistas de Skate, futebol, quadras poliesportivas e de outros  esportes em todas 

as regiões não contempladas. 

 Promover a inclusão social de pessoas com necessidades especiais (PNE) nos projetos 

esportivos. 

 Criar parceria com o Centro de Convivência da Melhor Idade para oferecer atividades 

esportivas para a terceira idade. 

 

 

GESTÃO E PLANEJAMENTO PÚBLICO 

Em busca de uma maior eficiência 

 

 Administrar observando sempre os princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
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 Praticar uma gestão democrática, participativa e transparente com a  valorização dos 

servidores públicos. 

 Valorizar os sevidores com a análise e revisão dos Planos de Cargos e Salários. 

 Incentivo a participação popular através dos Conselhos Municipais implantando uma 

gestão mais participativa. 

 Reestruturação dos Centros Administrativos do Município, descentralizando o acesso 

aos serviços essenciais. 

 Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e controle 

interno. 

 Revisão do plano de cargos e carreiras do servidor público. 

 Criar subprefeituras – administrações regionais fortalecidas - focadas na 

desconcentração da oferta dos serviços públicos. 

 Buscar oferecer serviços digitais de interesse do cidadão. 

 Fortalecer os conselhos comunitários. 

 Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação aos serviços 

terceirizados e conveniados. 

 Garantir abono natalino transformando-o como um direito permanente dos servidores. 

 Firmar convênios com o comércio para os servidores. 

 Transformar Itatiaia numa ‘cidade inteligente’ com sistemas de apoio tecnológico as 

decisões de governo, tais como: mapa de catástrofes naturais, identificação antecipada 

de demandas na saúde, educação, terceira idade e acessibilidade. 

 Planejar Itatiaia nos horizontes de médio e longo prazo de forma integrada, 

descentralizada e participativa por meio de diálogo efetivo com a população. 

 Priorização das ações nas secretarias fins. 

 Garantir e incentivar as capacitações dos servidores públicos municipais, visando a 

melhoria no atendimento das demandas sociais. 

 Modernização da Ouvidoria, com respostas mais rápidas e eficientes ao munícipe. 

 Garantir a aquisição de uniformes e EPIs (equipamentos de proteção individual) nas 

atividades nas quais o uso é obrigatório. 

 Modernização no tramitação de processos administrativos, visando a sua 

desburocratização e estudos para implantação de processo eletrônico. 
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SEGURANÇA PÚBLICA 

Garantindo a integridade dos nossos cidadãos 

 

 Qualificação contínua e valorização profissional dos servidores da Guarda Civil 

Municipal, bem como a manutenção e atualização do aparato necessário ao bom serviço 

à população.  

 Fortalecer e estruturar a integração entre os órgãos de segurança (Guarda Civil 

Municipal, Polícia Civil e Militar), envolvendo também o Poder Judiciário e o Ministério 

Público, tendo como finalidade a busca de soluções conjuntas no combate à violência 

no município 

 Reestruturação da Defesa Civil Municipal, do DETRA – Departamento de Trânsito e do 

Departamento de Transportes Concedidos. 

 Instalação de sistema de câmeras de segurança pela cidade monitoradas pela Guarda 

Civil Municipal. 

 Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em projetos que inibam a 

criminalidade. 

 Criação do Programa Guarda Mirim. 

 Rede de educação e proteção constante às crianças e jovens. Combatendo a violência, 

as drogas e o abandono de jovens. Será implantada uma rede de educação formada 

por escolas, contra turnos e centros integrados de educação, cultura, esporte, ciência e 

profissionalização. 

 Promoção de campanhas de Educação no Trânsito. 

 Criação do Comitê integrado de Segurança, vinculado diretamente ao Gabinete do 

Prefeito. O prefeito assumindo a correta responsabilidade que lhe cabe na segurança 

pública e responsabilizando as áreas envolvidas com o tema como as secretarias de 

Assistência Social, Saúde, Educação, Esporte e Cultura. 

 Melhorar o aparato de equipamentos e tecnologia para facilitar e otimizar o trabalho dos 

Guardas Municipais. 

 Elaborar plano de segurança pública que abranja todos os bairros de Itatiaia, 

individualizando as características de cada bairro ou localidade, com ampla participação 

da sociedade, desenvolvendo inclusive programas de vigilância comunitária, no qual os 

próprios moradores possam ajudar, anonimamente ou não, as forças de segurança. 
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AGRICULTURA 

Apoio ao produtor, alimento de qualidade e geração de renda 

 

 Promoção da identificação e cadastro dos produtores rurais da cidade, com o objetivo de 

prestar-lhes a assistência técnica e social necessária.  

  Parceria com um ou mais serviços de assistência técnica rural pública, sem qualquer 

ônus para os produtores rurais do município. 

 Incentivo à produção agrícola familiar com o objetivo de suprir as demandas internas da 

cidade e prover o fornecimento de alimentos para a merenda escolar. 

 Operacionalização do Fundo Municipal de Agricultura. 

 Manutenção das vias e estradas rurais do Município, para melhor escoamento da 

produção. 

 Levantamento de dados e análise das potencialidades agropecuárias das diversas 

regiões da cidade, instituindo um zoneamento agrícola Municipal.   

 Apoio às atividades pesqueiras, esportivas e turísticas na área da Represa do Funil. 

 Implantação de um centro de apoio logístico destinado ao pequeno produtor rural, com 

vistas a auxiliar o mesmo no processamento de sua produção. 

 Estímulo, através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 

PRONAF e do Crédito Agrícola, aos pequenos produtores rurais da cidade.  

 Entendimento com os órgãos governamentais responsáveis pelas políticas públicas 

voltadas ao setor agropecuário, objetivando a captação de recursos pelo Município, 

dando oportunidade de acesso por parte dos agropecuaristas aos serviços 

disponibilizados por estes órgãos. 

 Apoio à comercialização de produtos agrícolas de pequenos produtores locais, orientado 

e fiscalizando a atividade. 

 Atenção especial às comunidades rurais do Município, em parceria com os órgãos 

públicos federais e estaduais, na garantia de seus direitos sociais fundamentais. 
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HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Segurança e dignidade através do acesso à moradia 

 

 Implantação de programas de melhoria habitacional, melhorando a qualidade de vida e 

dando mais dignidade à população de baixa renda. 

 Incentivo e fomento ao Programa Casa Verde e Amarela do Governo Federal. 

 Manter parcerias com o ITERJ (Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de 

Janeiro) para regularização fundiária de áreas irregulares. 

 Identificação das necessidades habitacionais das comunidades. 

 Implementação de Programas Habitacionais em parceria com os Governos Estadual e 

Federal 

 Elaboração de um Plano Municipal de Regularização Fundiária 

 Regulamentação de programas de aluguel social para vítimas de acidentes naturais e 

pessoas em situação de risco social extremo. 

 Operacionalização do Fundo Muncipal de Habitação de Interesse Social, permitindo a 

captação de recursos de diversas origens para aplicação em projetos habitacionais. 

 Implantar programa de assistência jurídica para atender aos munícipes em questões 

habitacionais e de regularização fundiária. 

 Aprimoramento do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. 

 

 

TURISMO 

Valorizando nossas riquezas naturais e culturais 

 

 Estruturação do Fundo Municipal de Turismo para captação de recursos e 

desenvolvimento de novos projetos. 

 Regulamentar a entrada de ônibus, micro-ônibus e vans de excursão no Município, 

ouvindo a população e os comerciantes na busca de soluções que promovam o turismo 

sustentável. 

 Valorizar e conservar o patrimônio natural e histórico do município, tendo como objetivo, 

além da preservação, o oferecimento de novas atrações turísticas na cidade. 

 Promover feiras de Artesanato, dando suporte aos artesãos e proporcionando áreas 

apropriadas e com estrututura para a sua realização. 
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 Incentivo a participação popular através do Conselho Municipal de Turismo, implantando 

uma gestão mais participativa. 

 Estruturar o Posto de Informações Turísticas na Estrada do Parque Nacional para melhor 

atender e orientar os visitantes. 

 Criação de Portal Turístico na região de Maromba, Maringá e Vales. 

 Criar uma Central de Informações Turísticas em Maringá ou Maromba. 

 Revitalização do Centro Comercial de Itatiaia e do Centro de Penedo. 

 Revitalização da Praça da Maromba e do Centro de Maringá. 

 Aprimorar a divulgação de informações turísticas no site da Prefeitura. 

 Melhorias no Portal Turístico de Penedo. 

 Implantar posto fixo da Guarda Municipal na entrada de Visconde de Maua com parceria 

da Prefeitura de Resende, para promover o ordenamento do transito de 

Maromba/Maringá e de Viscande de Mauá. 

 Implantar sinalização e infraestrutura nos pontos turísticos. 

 Revitalizar a área das Três Cachoeiras, em Penedo e da Cachoeira do Escorrega, em 

Maromba (este em parceria com o Parque Nacional do Itatiaia). 

 Divulgação e medidas para preservação dos atrativos naturais, como cachoeiras, 

mirantes e locais para banho nos rios. 

 Criar Plano de Comunicação para divulgação dos atratativos de Itatiaia em todo o Brasil 

e no mundo, contemplando sobretudo as mídias digitais e redes sociais. 

 Criação de um mapa temático, com os principais pontos turísticos e os eventos anuais 

do Município. 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  

Justiça Social e apoio a quem mais precisa 

 

 Manter e aprimorar a qualidade do atendimento do CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência 

Social). 

 Aprimoramento no gerenciamento do Programa Bolsa Família, buscando identificar e 

corrigir irregularidades na concessão. 

 Aprimoramento de programas de segurança alimentar voltado às famílias em risco social. 
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 Programa de atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais, visando melhorar 

seu acesso a serviços de saúde, entretenimento, qualificação profissional e integração 

familiar. 

 Diversificar e aumentar as atividades do Centro de Convivência da Melhor Idade. 

 Manutenção e fortalecimento do PAIF (Programa de Atenção Integral à Família). 

 Estruturar e equipar o Conselho Tutelar, qualificando seus membros e funcionários para 

o cumprimento de sua missão institucional, qual seja, a defesa dos direitos das crianças 

e dos adolescentes. 

 Construção da Casa de Acolhimento Institucional (Abrigo), considerando todas as 

necessidades de crianças e adolescentes em situação de abandono e/ou risco social, 

prevendo ainda a criação de ambientes distintos de acordo com a faixa etária. 

 Mapear e realocar as famílias com moradias em áreas de risco, em parceria com a 

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. 

 Programas de inserção das pessoas beneficiadas pelo Programa Bolsa Família para o 

mercado do trabalho e do empreendedorismo, com realização de palestras e cursos. 

 Estímulo à economia solidária e ampliação de cooperativas para reciclar material 

coletado, em ação conjunta com a Secretaria de Meio Ambiente. 

 Ampliação dos espaços de convivência da terceira idade. 

 Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, cultura e lazer para 

atendimento especializado aos idosos. 

 Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de violação de 

direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação de rua. 

 Qualificar o atendimento às famílias com crianças sob medida de proteção em razão de 

violação de direitos no âmbito familiar. 

 Promover campanhas educacionais de prevenção às drogas. 

 Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços 

de democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada. 

 Prevenir a violência, sobretudo a doméstica, por meio de campanhas informativas 

anuais, oferecendo ainda apoio multidisciplinar às vítimas. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA 

Incentivo ao crescimento da nossa atividade econômica 

 

 Implementar um programa de desenvolvimento da economia verde, aproveitando os 

recursos, competências e empreendedores locais, em parceria com o setor empresarial 

e governo federal. 

 Continuar contribuindo para a criação e formalização de microempresas e 

microempreendedores individuais. 

 Estimular a organização de redes de empreendimentos econômicos solidários e 

aperfeiçoar as cooperativas como as de catadores de papel. 

 Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no mercado de 

trabalho público e privadas. 

 Incentivar o surgimento e a integração de atividades comerciais e de serviços que 

atendam às necessidades das unidades industriais. 

 Garantir a preservação da qualidade de vida dos residentes nas áreas adjacentes da 

zona industrial. 

 Facilitar a mobilidade entre os centros comerciais e a zona industrial para viabilizar a 

integração entre Indústria, Comércio e Serviços. 

 Criar normas para horários de carga e descarga nos centros comerciais. 

 Implantar um amplo programa de qualificação profissional para atender a demanda da 

indústria e comércio. 

 Fomentar a implantação do Museu do Café, na Rua São José, com reforma da Chácara 

Pequenina. 

 Incentivar a implantação de um Centro de Convenções, por parte da iniciativa privada. 

 Normatizar e renovar mobiliário de identificação e placas de publicidade nos logradouros 

públicos. 

 Promover, em parceria com a Iniciativa Privada, convenções, congressos, fóruns, 

workshops e feiras de negócios. 

 Promover diálogos com os empresários locais para identificar fragilidades e efetivar 

políticas públicas de promoção ao desenvolvimento econômico sustentável, articulando 

a realização de processos seletivos com munícipes de Itatiaia. 

 Buscar parceria com Instituição privada para oferta de ensino superior no município. 
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 Fortalecer a atuação da Sala do Empreendedor, visando agilizar a formalização das ME 

(Microempresas), EPP (Empresas de Pequeno Porte) e MEI (Microempreendedor 

individual). 

 Fortalecer a parceria com o SEBRAE e a AGE Rio fomentando o desenvolvimento das 

micro e pequenas empresas. 

 Buscar parcerias com empresas para apoiarem projetos de esporte, cultura e educação. 

 Realizar o Cadastro Empresarial, identificando áreas de atuações, localizações, além de 

potenciais e fragilidades de cada indústria, empresa, comércio, rede hoteleira, 

restaurantes e prestadores de serviços de Itatiaia, visando estimular cadeias produtivas, 

aumentar o aproveitamento da mão de obra local e transformar a cidade num ambiente 

permanente de negócios no Estado. 

 Estimular a regularização das empresas e dos prestadores de serviço que existem na 

informalidade, com campanhas educativas, buscando parcerias com entidades como 

Junta Comercial do Estado, FIRJAN, SEBRAE, Governo Federal e Estadual. 

 Desenvolver em parceria com as empresas locais a criação de novos polos comerciais 

em nosso município. 

 Implantação do Mercado do Pequeno Produtor, para incentivar a produção e 

comercialização de pequenos produtores e comerciantes locais. 

 Manter e aperfeiçoar Programa de Incentivos para atrair novos investimentos privados, 

e também para as micro e pequenas empresas e cooperativas de trabalho. 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 

Respeitando e valorizando as mulheres 

 

 Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como condição do 

desenvolvimento do município. 

 Ações de melhoria da estrutura física, de equipamentos e de recursos humanos para 

qualificar os atendimentos da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as 

Mulheres; 

 Implantar Programa voltado à defesa e garantia dos direitos e cidadania da mulher, 

promovendo, ainda, iniciativas de proteção contra qualquer tipo de violência. 

 Garantir a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas as mulheres 

de Itatiaia, observando as diferenças étnico-raciais, geracional, ou de qualquer outra. 



Página 21 de 21  

 Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e contribuir para 

o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços. 

 Implementar um programa de estímulo ao empreendedorismo feminino.  

 Fortalecimento da institucionalidade das políticas públicas, alinhada aos avanços 

empreendidos pelo governo federal nesta área. 

 Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Itatiaia como fórum 

representativo, fiscalizador, propositivo de programas e políticas para mulheres. 

 Garantir a realização das conferências municipais de políticas para mulheres com a 

elaboração do Plano Municipal de Políticas para Mulheres, em consonância com o Plano 

Nacional de Políticas para Mulheres. 

 Garantir o enfrentamento à violência contra as mulheres por meio da criação e ampliação 

de Centros de Referência e Atendimento, com assistência jurídica, psicológica e de 

saúde, bem como de delegacias da mulher e casas abrigo. 

 A administração municipal vai respeitar a diversidade humana no que se refere a gênero, 

cor, raça e etnia, combater toda forma de discriminação e adotar um conjunto de ações 

afirmativas em Itatiaia. 

 
 

Itatiaia, 1 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Vander Leite Gomes 
Candidato a Vice-prefeito 
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Candidato a Prefeito 

 


