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PLANODEGOVERNO 

ITATIAIA - MANDATO 2021-2024 
SAÚDE–EDUCAÇÃO-EMPREGO - DESENVOLVIMENTO 

INTRODUÇÃO: 

Nesses tempos difíceis em que vivemos, onde a COVID19 está presente, ceifando vidas, empregos 
e nossa liberdade, chegou a hora de Itatiaia ter uma administração que invista nas pessoas, onde o 
ser humano tem que ser prioridade em tudo.  
Chegouahoradeinvestirmosnodesenvolvimentohumanodonossopovo,aliadoaumaEDUCAÇÃO 
SÉRIA E VALORIZADA, NUMA SAÚDEFORTEENAVOLTA DO EMPREGO ,DOTRABALHO E 
DESENVOLVIMENTO. 
SAÚDE PÚBLICA! Estaseráaprioridadedasprioridades.Os serviços de atendimento básico à saúde 
serão melhoradose, complementarmente, daremos mais ênfase ao Programa de Saúde Preventiva 
em sintonia com aspolíticas sociais.  
EMPREGO! Sem emprego as pessoas têm dificuldades 
demorar,comerbem,estudar,pagartransporte,comprarremédios eterum lazeradequado. Por isso, O 
ACESSO DO ITATIAIENSE AOS EMPREGOS AQUI GERADOS, SÃO PRIORIDADES SIM!  
AEDUCAÇÃO: Nossas crianças e jovens estão há mais de um ano sem estudar sem aulas presenciais.  
Por isso, é fundamental  que as tecnologias disponíveis sejam de alcance de todos: estudantes, 
professores, empresas e famílias. 
 

Napromoçãodeumacidadesustentada,habitávelepacificada,açõesdesegurançapública,organizaçãodot
rânsitoemeio-ambientefarãopartedeumconjuntodeaçõesquevisaaproporcionarumambiente saudável 
esustentável. 
Aomesmotempoemquecontaremos com o apoio detodasociedadecivil elideranças.Convocamos 

todose todas para nos unirmos à discussão, aperfeiçoar nossas propostas e construirmos juntos 

umaITATIAIAmelhoronde aspessoas sempre estãoem primeirolugar. 

 
Para que nossa querida ITATIAIA possa ser melhor, é necessário  a total transparência de todos os 
órgãos da administração municipal. 
 

Princípiosdegoverno. 
1. AdministrarItatiaiacomcoerência,seriedade,democracia,objetividadee,principalmente,propó

sitode melhorarcadadiamais aqualidade de vidadaspessoas. 

2.  Primar pela eficiência na prestação dos serviços públicos ao cidadão com a 
participaçãodemocrática dos moradores em todas as decisões importantes do bairro, da 
região, dacidade edomunicípio. 

3. Estabelecimentodeumaéticaderesponsabilidadesocial,buscandoincansavelmenteaigualdade
sócio-
cultural,cominversãodeprioridades,enfatizandoosserviçoseinvestimentospúblicosnasáreasm
aisabandonadas,priorizandoosanseiosdosmaiscarentesenecessitados. 

4. Separação entre o público e o privado, com transparência administrativa, 
autofiscalizaçãodemocráticasobre asaçõesdaprefeituraeao usodos recursos públicos. 

 

Administração. 
Princípios: 
Governaromunicípiocomfocoemmelhoratenderasdemandasdaspessoas. 
Ouvir,dialogareexecutaraçõesdemodoorganizadocomasociedadeatravésdasentidadescomunitárias,r
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Ampliar o acesso das pessoas à rede de serviços da municipalidade através da internet, e controle 
pela Ouvidoria Municipal. 
 

Propostas: 
Integrarasaçõesdassecretarias, criando uma rede interna para troca rápida de informações. 
Promoverpolíticas públicas voltadas para a qualidade de vida no município, garantindo a busca 
constante dacidadania, da dignidade da pessoa, da valorização do trabalhador e da livre iniciativa e 
a promoçãodo pluralismopolítico-social. 
Melhorias para a população: Haverá respeito com a pessoa dos munícipes,tratando-
oscomdignidadeetransparência.Seráumgovernodoprefeitocomosservidorespúblicos municipais 
voltado para as pessoas. 

 

ServidoresPúblicosMunicipais. 

Princípios. 
O 
servidordeveserviraspessoascomrespeitoeparatantodevereceberdogovernanteascondiçõesmateriai
s e humanas para desempenhar o seu trabalho. Oservidordeveserpermanentemente valorizado 
pelo prefeito para que juntos possam prestar um serviço 
públicoadequado,eficiente,contínuoeresponsávelsocialmente. 
Propostas: 
ImplantaçãodoPLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, de acordo com as necessidades dos servidores, 
garantindo a tranquilidade necessária para desempenhar suas funções. 

Melhorarefetivamenteascondiçõesmateriaisedoespaçodetrabalho. 
O cartão alimentação não pode ficar defasado e por isso vamos retomar o poder de comprae 
atualizando os valores sempre que for necessário. 

 

Educação. 
Princípios. 
A escola por ser um local onde a criança ou o jovem passa uma parte de sua vida, 
oensinodeveserqualificado,com constanteatualização e atraente. 
Aeducaçãodeveformarcidadãosconscientes,responsáveiseparticipativos. 
Ojovemreceberáeducação,esporte,culturaecidadania. 
Propostas: 
Criar condições para os professores melhor se capacitarem. 
Reajustar gradualmente a remuneração dos servidores do ensino, garantindo a reposição salarial, 
usandoefetivamenteoFUNDEBpara issonolimitelegal. 
Implementarem jornada extra aula,atividadesculturaiseesportivas eformaçãode cidadania. 
Equipar todas as escolas com laboratórios de informática e biblioteca mínima. Dotá–las de 
Internetprotegidaeintegrada nosistemapúblico. 
Dar uma maior ênfase e abrangência ao CEPRAE-I em atendimento ao educando. 
Primarpelabuscaconstantedamelhoriadoensino. 
Melhorar a merenda escolar, implantar a diversidade no cárdapio escolar, por exemplo: sorvete, 

iogurte e frutas (laranja, maça, pera, uva, melância, mamão e etc...) 

A regularidade no fornecimento de uniforme e mochila com o KIT escolar. Aos alunos da rede 

municipal de ensino. 

O período de funcionamento das creches deverá levar em conta as necessidades dos pais quanto 

aohorário de trabalho/férias. Reexaminar, para melhorar, os convênios firmados entre prefeitura 

eentidadesmantenedorasdosserviçosdeensino, nesse caso ampliando o atendimento aos finais de 

semana, sem aumento de carga horária dos profissionais. 

Fomentar a instalação de cursos e escolas profissionalizantes. 

A aplicação em toda a rede municipal de ensino nas novas tecnologias, garantindo a inclusão digital 
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recomendado para todos os alunos. 
 

Melhoriasparaapopulação: 
Valorização dos professores e demais servidores de ensino. 

Ensino ampliado e melhor qualificado para os estudantes. 

Melhoria na merenda escolar, nutritiva e saborosa em todas as escolas, com cardápios elaborados 

por nutricionistas. 

Preparação adequada doestudantepara ingressarnoensinomédio. 

Acesso àcursos profissionalizantes, técnicos esuperior. 

 

Saúde. 
 

Princípios 
Aspolíticas públicas de saúde devem primar para a prevenção da doença e não só para tratar 

osdoentes. 

 
Propostas: 
PRINCIPAL:Fortalecer e expandir os serviços de saúde para que fiquem mais próximos dos usuários, 
com foco na qualidade, humanização e excelência no atendimento, prevenção, atenção e 
recuperação das pessoas, por meio da valorização dos profissionais de saúde, de uma gestão 
inteligente, da construção, reforma ou ampliação da infraestrutura e fazer uso da tecnologia da 
informação avançada, além da gestão compartilhada. 

 

1- Implantação de Fundação de Saúde para a realização da gestão dos serviços de saúde como: 
Unidades de Saúde da Família, Vigilância Ambiental (Dengue e Zoonoses), castração de cães, gatos 
e outros, Saúde Mental, UTI Neonatal, Serviço de Atenção Domiciliar entre outros.Atender à 
demanda gerada no município, dentro do princípio da universalidade, com atenção integral à 
saúde, de forma humanizada e com equidade. 

 
2 - Fortalecer a expanção da Saúde da Família. 

3 - Melhorar o atendimento de urgência e emergência. 

4 - Implementar o agendamento de consultas e exames por telefone e internet. 

5 - Ampliar e fortalecer o atendimento odontológico nos Postos de Saúde e criar a campanha de 
saúde bucal na rede de ensino. 

6 - Fomentar os programas de atenção integral à saúde da criança e do adolescente, da mulher, 
do homem, do idoso, do trabalhador, das pessoas com deficiência, DST/AIDS/Hepatites Virais, 
LGBTQIA+, Doenças Crônicas, respeitando suas especificidades. 

 
7 - Captar recursos para melhorar a infraestrutura das unidades de saúde do município. 

8 - Investir em capacitação e qualificação dos profissionais de saúde. 

9 - Implementar a promoção e orientação as práticas de atividades físicas no âmbito das Unidades 
de Saúde, como caminhadas orientadas, recuperação de cardíacos, acompanhamento de 
hipertensos, entre outros. 

10 –Criação de centros de atendimentos especializados na saúde DA MULHER. 
 

11 - Ampliação do número de especialidades médicas. 
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13 - Medicamento – Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos à população na rede de 
saúde ou em domicílio, facilitando o acesso a diversos medicamentos, inclusive os manipulados. 

 
14 - Estabelecer prioridades para investimentos dirigidos à promoção da saúde e à proteção 
específica da população por local de moradia. 

 
15 - Desenvolver ações de prevenção e promoção da saúde nas escolas (municipais, estaduais e 
particulares) através do PSE - Programa Saúde na Escola. 

 
16 - Adquirir novas ambulâncias UTIs e promover a sua manutenção. 

 
17 - Implementar em Bairros e Regiões estratégicas, unidades de saúde com plantões 24 horas. 

 
 

Assistênciasocial. 
 
Princípios. 

 

A desigualdade social deve ser combatida todo dia e em todas as ações e políticas públicas e sociais. 

Porisso,aassistênciadeveserprestadaàfamíliadoassistidoeaplicadacomplanejamentointegrado com 
outras políticas governamentais e não governamentais, visando recolocar o assistidoàvida social 
exercidacomdignidade. 

 
Propostas: 
Equiparoserviçodeassistênciasocialpararestabeleceradignidadedaspessoasatravésdeaçãointegradad
asentidadesgovernamentaisenãogovernamentais. 
Praticarpolíticasassistenciaisconjuntascomosprofissionaiseasentidadesassistenciaisdomunicípio. 
Colocaràdisposiçãodosprofissionaiseentidadesdaassistênciasocial 
contatodiretocomasdemaissecretariasdomunicípio,comosaúde,educação,esporte,culturaetc.,objeti
vandoareinserção docidadãonasociedade. 
Criar o programa de segurança alimentar para as famílias de baixa renda. 
Criar na Secretaria uma equipe de profissionais para fomentar, orientar e, se necessário, ajudar 
aelaborar os projetos assistenciais para captação e recebimento das verbas assistenciais do Estado 
edaUnião. 
Programa de atendimento aos portadores de necessidades especiais, visando melhorar seu acesso a 
serviços de saúde entretenimento, qualificação profissional e integração familiar. 
Estruturar e ampliar as atividades do Centro de Convivência da Melhor Idade. 
Incentivar a criação de Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis. 
 

Melhoriasparaapopulação. 
IntegraçãodasaçõesepolíticasdeassistênciasocialentreasentidadesconveniadascomaMunicipalidade 
e agilizarainclusãodaquelas queaindanãoestão inseridas. 
Políticadeassistênciasocialvoltadaparaarecuperaçãodapessoaassistidaenãoparaoassistencialismose
mfim. 

 

Cultura. 
 
Princípios: 
Culturaéaalmaeagarantiadahistóriaedaevoluçãodeumasociedade,mediantepreservaçãodos 
seusvaloresmateriaiseimateriais. 
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Propostas: 
Incluir e aplicar CULTURA nas atividades permanentes da rede de ensino infantil e 
fundamental.Incentivar/Fortaleceraparticipaçãodacomunidade nasatividadesculturais. 
PromoverCULTURAnosbairros e regiões,comincentivosparaapresentaçãodasnossasarteseartistasali 
formados. 
Criar um Parquepermanente de Exposições,para realizaçõesculturaise artisticas, estabelecendo um 
calendário anual de eventos, tais quais, feiras de artesões, feiras de ciências, feiras de produtos 
culinarios artesanais locais. Exposições de pinturas, esculturas, músicas, danças entre outros. 
Promovererespeitaradiversidaderacialatravésdoreconhecimentoeincentivoàssuasmanifestações 
culturais. 
PrestigiaroConselhodeculturadoMunicípioedarparticipaçãodeseusmembrosnasatividadespropostaso
uacolhidaspelosmesmos. 
Divulgarcotidianamenteocalendáriodasatividadesculturaisdeiniciativapúblicaoudegruposparticulares 
nas emissoras de rádio domunicípioeno portaldainternetdaPrefeitura. 
Revitalização da Capela de Nosso Senhor dos Passos. 
Reativação da fanfarra municipal. 
Criação do Museu Municipal e apoio ao Museu Finlandês (Dona Eva), incentivando assim, o turismo 
na região de Penedo. 

 
 

AÇÕESPRINCIPAIS: 
 Formular, implementar, acompanhar e avaliar as políticas públicas culturais de curto, médio 

elongo prazo, definindo metas em consonância com o Plano Nacional de Cultura e o 

SistemaEstadualde Cultura,etambémcom asnecessidadese aspiraçõesdopovo Itatiaiense;

 Promoverodireitoàmemóriapormeiodosmuseus,arquivos,coleções,representaçõesartísticas;

 Apoiar, fomentar e incentivar a criação, a produção, a difusão e a economia dos bens e 

serviçosartísticoseculturais;

 Estimular e criar condições de maior presença da arte e da cultura na rede escolar 

municipal,públicae privada;

 Melhorar as estruturas e mecanismos para incentivar políticas que possibilitem a captação de 

recursospara ampliar o fomento da arte e da cultura local, em sintonia com os objetivos, 

diretrizes eestratégiasdoPlanoeSistemaMunicipal deCultura;

 Estimularedesenvolveratividadesquefortaleçamearticulemaeconomiadacultura,oconsumocultur

al ea exportaçãode bens,serviçoseconteúdocultural;

 Fomentar a cultura de forma ampla, estimulando a criação, produção, circulação, 

promoção,difusão,acesso,consumo,documentaçãoememória.Protegerepromoveradiversidadecu

ltural, como, por exemplo: grupos de cultura afro, artesãos, cultura urbana,Paixão de Cristo, 

blocoscarnavalescos,capoeira e outros;

 Estruturar e regular a economia da cultura, construindo modelos sustentáveis, estimulando 

aeconomia solidária e formalizando as cadeias produtivas, ampliando o mercado de trabalho e 

ageraçãode renda;

 Revitalizar oteatromunicipalemparceria comainiciativa privada;

 Aprimorar o curso de violino da casa da cultura e criação do curso de conserto de instrumentos 
musicais;

 
 

Melhoriasparaapopulação: 
Aceleraçãododesenvolvimentosocialeexercícioplenodacidadania. 
Criar um ambiente propício ao surgimento e ao desenvolvimento de novas manifestações culturais. 
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Princípios. 
O desenvolvimento socioeconômico deve serrealizado com o propósito de promover melhoria de 
qualidade de vida às pessoas e o equilíbriosocial. O sonho da prosperidade é o propulsor da vida 
humana. Uma sociedade fraterna e justa serásempre desenvolvida e promissora. 
Com o advento da COVID-19, que causou um grande impacto econômico negativo, necessitando a 
criação de mecanismos inovadores para superar a crise existente que façam impactar positivamente 
a economia das famílias e do município. 
O Poder Público Municipal fornecerá os EPIs necessários as atividades desenvolvidas pelos servidores 
municipais, inclusive álcool em gel, máscaras, luvas, termômetros e outros, para preservar a saúde 
de todos. 

 
Propostas: 

 
Emprego eRenda 
Capacitarostrabalhadores,principalmenteosdesempregadosedisponíveisparaoprimeiroemprego para 
o mercado de trabalho, através de realização em parceria com entidades e empresas,oferecendo 
cursos de formação ou recapacitação do cidadão. Manter contato permanente com as empresas 
sobre a qualificação de mão-de-obradesejada nomercado. 
Criação da Casa do Trabalhador. 
Criarascooperativasdetrabalho e incentivar as micro e pequenas empresas. 
Fortalecer e divulgar mais o projeto do Centro de Atendimento ao Trabalhador e ao 
EmpreendedorIndividual–
comvistasàemissãodeAlvaráInstantâneoeacessoaosdemaisserviçosdisponibilizados aoMEI. 
Incentivaraeconomiacriativa. 

 

INFRAESTRUTURAPARAODESENVOLVIMENTO 
Desenvolver programa de ações estruturantes para o Município, estabelecendo objetivos de 
curto,médio e longo prazo, envolvendo todas as partes interessadas, objetivando o desenvolvimento 
denovas áreas propícias a atração de novos investimentos, bem como a melhoria da 
mobilidadeurbana,possibilitando,também,aimplantaçãodealternativasmodais.Destacam-
seasnecessidadesdenovosacessosàcidade. 
Buscar Parcerias Público-Privadas para a implementação de novos investimentos, dentro do 
cenáriodaretomada docrescimentosocioeconômico. 
Desenvolver programa derevitalização da cidade, como forma de incrementar as 
áreasdecomércio,serviço,segurança,mobilidade, lazer e turismo. 
Criação do Bosque Municipal na área central urbana, com quiosques, pista de caminhada e áreas de 
lazer. 
Obras de acessibilidade nos prédios públicos e logradouros urbanos. 
Revitalização e padronização dos pontos de ônibus incluindo a acessibilidade. 
Novos horários de circulação dos ônibus urbanos. 
Adequação do Plano Diretor Municipal à realidade e necessidade atuais do Município, facilitando a 
abertura de novos comércios, gerando emprego e renda. 
 

 
Melhoriasparaapopulação: 

 
Dignidadehumana. 
Maisoportunidadesdetrabalhoeprosperidade. 

 

SetordeComércio,Serviços,SetorAgropecuário. 
Princípios. 
Osorganismosempresariaissãoessenciaisnomundoglobalizado.Éfato.Asociedadedevepromover 
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desenvolvimento de suas atividades. À Prefeitura compete simplificar a vida dosempreendedores. 
Propostas: 
Simplificaraabertura,ocumprimentodeobrigaçõesfiscaiseatéoencerramentodasempresas. 
Garantiroplanejamentodaadministraçãopúblicaemlongoprazo. 
Planejarepromovereventossócio-econômicoscomasentidadesempresariais. 
Apoiarincubadorasdeempresaparapermitirqueiniciativasempreendedoraspopularescomforneciment
o de todo apoio técnico e administrativo para iniciar sua atividade de maneira 
segura.Estainiciativapoderáterconvênio,porexemplo,como SEBRAE.Fornecerespaço equipado. 
Incentivar o desenvolvimento hoteleiro e espaços gastronômicos, aumentando a diversidade 
deculinárias aosmunícipesevisitantes. 
Implantação do PROCON, para prestar orientações ao consumidor e ao comerciante. 
 

TurismoeLazer. 
Princípios.Oturismoeolazersãomeiosdeencontrodaspessoasparadiscussãoeconhecimentode novos 

valoreseiniciativas sociais.Oturismogeraainda riquezas econômicas. 
 

Propostas: 
Incentivararealizaçãodefeirasempresariais,aexemplodaroçaeoutras. 
Elasatraemvisitanteseproporcionamnegócios. 
Utilizaraguardamunicipalparaauxiliarno monitoramentodaspraçaseoutrosespaçosdelazer. 
Incentivarodesenvolvimentohoteleiroeespaçosgastronômicos,aumentandoadiversidadedeculinárias 
aosmunícipesevisitantes. 
Apresentaremjaneirodecada anoocalendário deatividadesculturais eesportivas. 
Incentivarodesenvolvimentodoturismoruralcomoformadeexpansãoevisibilidadeeavisitaçãodefazenda
s, sítios e pontos turísticos. 
Divulgação de Itatiaia em feiras e eventos turísticos. 
Reativar os centros de informações turísticas, e implantar a sinalização vertical turística eficiente, e 
criação de aplicativos. 
Coleta de lixo diferenciada nas áreas turísticas. 
 
Melhoriasparaapopulação: 
Qualidadedevidaparaaspessoaseinclusãodasmesmascomavidadacoletividade.Fomentodaeconomiad
os produtoresregionais emaiorinserção dessaspopulaçõesrurais navidasocial. 

 

Segurança. 
Princípios. 
Município deve se envolver na questão da Segurança para criar e executar ações conjuntas para 
darsegurançapúblicaàspessoas. 

Propostas: 
Ouvir as autoridades de segurança pública da cidade para traçar um plano conjunto epermanente 
para combate planejado aos delitos. 
Incentivar regiões residenciais, comerciais ou industriais da cidade a tomarem medidas 
associativasde segurança pública. 
Ampliar a colocação de Câmeras de Vigilânciaem áreas do município, principalmente na passarela 
central, escolas, creches e praças. 
Criação do Centro de Defesa da Mulher, e instalação da “DEAN” – Delegacia da Mulher, ambos com 
atendimento especializado. 
Maior policiamento nas regiões turísticas. 

 

DESENVOLVIMENTOAMBIENTALEURBANISMO. 
Meio ambiente 
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ImplantarhábitosecologicamentecorretosnosprocedimentosdetodasasunidadesdaAdministração 
Municipal, como economia de papel e adoção de processos de economia de água ede energia. 
Criar o Programa da coleta seletiva de lixo, iniciando pelos órgãos da administração municipal. 
Criarascooperativasdecoletaereciclagem. 
Fortalecer a administração das Unidades de Conservação do Município, direcionando a elas e 
àrecomposiçãodoverde urbano,asMedidas Compensatóriascobradas pela Secretaria. 
Estimular e apoiar as iniciativas de ONG’s e outras entidades, elaborando com ajuda 
delasouaprovando seusprojetosambientais quevisemcaptarrecursos. 
Recuperação das matas ciliares. 
Cuidar dos rios e dos córregos afluentes com o objetivo de recuperação e preservação do 
meioambiente.  
Criação do Parque Ecológico de Maromba – Maringá e Vales. 
Melhoria do recolhimento do lixo doméstico. 

 

PLANEJAMENTOURBANO EINFRAESTRUTURA. 
 

Simplificar,porém,semperderdevistasasexigênciaslegais,osprocessosdealvarádelicenciamento 
econstruçãodenovos loteamentos. 
RevisarsenecessáriooPLANODIRETORvigente. 
Levantar dados técnicos sobre a capacidade reservatória de abastecimento de água da cidade 
eplanejar ações para as próximas décadas. 
 
HABITAÇÃO 

 

DaràSecretariaMunicipaldeHabitaçãoe Regularização Fundiária 
odinamismonecessárioparaquecumpracomsuasfunçõesorganizacionaisesociais 
nodesenvolvimentodomunicípio. 
Aparelhar a Secretaria com meios técnicos e materiais para planejar ações e buscar 
financiamentojunto a órgãos externos para construção de moradias no Município, elaborando 
projetos de acordocom a demanda e com as diretrizes do mercado imobiliário, em parceria com a 
Secretaria dePlanejamento. 
TornarpúblicoocadastrodeinscritosparaaquisiçãodeimóveishabitacionaisatravésdaPrefeitura. 
Incrementardosfundospúblicosexistentesvoltadosparaa construçãodenovashabitações. 
ApoiaraconduçãodosProgramasdeRegularizaçãoFundiáriaemconjuntocomaSecretariadePlanejament
o. 

 Promover a interação com as demais secretarias envolvidas com a questão 

habitacional(planejamento,assistênciasocial emeioambiente).

 Criar ofundo dehabitação;

 Regulamentar os instrumentos do estatuto da cidade e do plano diretor junto aos CONSELHOS;

 Priorizar a retomada dos projetos habitacionaisde baixo custo.

 
LIMPEZAURBANA 
Reorganização da limpeza urbana por regiões administrativas, com a criação de Eco-pontos para 
descarte de inservíveis. 
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS 
Limpeza e dragagem constantes dos rios que cortam as áreas do município. 
Primazia na manutenção e embelezamento dos espaços públicos (Vias, calçadas, praças). 
Investimento na manutenção da infraestrutura (redes de água, esgoto, pluvial e pavimentação).  

 

SEGURANÇA PÚBLICA 
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Implantação de bases fixas de segurança Pública, distribuídas pelas regiões administrativas. 
Criação de sistema de informação, junto à guarda municipal, de registro de ocorrências propiciando 
o mapeamento dos problemas relacionados à segurança pública. 
Melhorar a iluminação pública em toda a cidade. 
 

ILUMINAÇÃOPÚBLICA 
Modernização do sistema de Iluminação pública, Investir no sistema de iluminação pública onde 
poste terá lumináriae diversos pontos de wi-fi e câmeras de segurança. 

 
DESENVOLVIMENTOREGIONAL 
Reestruturação das administrações regionais, buscando a melhoria no atendimento à população. 

 

 

MobilidadeUrbana 
PlanodeMobilidadeUrbana 
Implementar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana através de Parceria com 
UniversidadeseconquistarrecursosparacontrataçãodeConsultoriaTécnica Especializada. 
ConcluídooPlano,implantarasobrasdefinidas,priorizandoasqueservirãoaoSistemadeTransporteColetiv
oeasCiclovias. 
 

TrânsitoeTransporte. 
Criar o Plano Municipal de Transporte Coletivo em consonância com o Plano Municipal deMobilidade 
Urbana. 
Implantação deciclovias eciclo-faixas. 
Isenção para os veículos de Itatiaia no pedágio. 
Melhorias e conservação das estradas vicinais do município. 
 

AgriculturaPecuáriaeAbastecimento. 
Fornecer equipe técnica de apoio agrícola. 
Promover uma GRANDE EXPOSIÇÃO anual de produtos oriundos da agricultura e pecuária do 
município, comintegração da culturapopular.UsaroParque de Exposições que será criado. 
Apoiar e incentivar as ações dos produtores rurais para melhor comercialização de Leite, gado 
decorteeartesanato. 
Amplo apoio à vacinação do gado demais tratamentos. 

 
Projetosespeciais. 
Os professoreseorientadoresdos eventosextraestudantispoderãoser pessoasdacomunidade oude 
entidadeseoutrosórgãos interessadosem participardoprograma. 
Porexemplo,osidosos poderãotransferiraosestudantesassuasexperiências deesporte,cultura 
ecidadaniaaosestudantes. 
 
FórunsPermanentes. 
1. Fórum permanente dos portadores de necessidades especiais, com representações dos 
órgãospúblicosedasassociaçõescivisdosetor,paraesquadrinharosproblemas,proporsoluçõeseacompa
nhara açãodaprefeitura. 
2. Fórum permanente da infância e da juventude, com representações dos órgãos públicos e 
dasassociações civis de jovens, estudantes, pais, educadores e conselhos tutelares, para 
esquadrinharos problemas, proporsoluçõeseacompanhara açãodaprefeitura. 
3. Fórum permanente da assistência social com todos os profissionais e as entidades 
relacionadoscoma assistênciasocial nomunicípio. 
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EsporteeLazer 
 

O município conta com alguns ginásios poliesportivos espalhados pela cidade, necessitando de 

melhorias e mais incentivo a sua utilização. 

Construção de quadras cobertas em Maromba e Maringá.  

Assimaspropostassão: 
 

Promover e estimular mais a prática de esportes, lazer e atividade física, visando promoção da 

saúde e socialização, oportunizando ao cidadão o desenvolvimento de suas potencialidades e da 

cidadania, atuar em todas as faixas etárias em diferentes programas, além do esporte educacional, 

lazer e de treinamento. 
 

 

Na área de Lazer para a Terceira Idade, fortaleceremos as atividades direcionadas aos idosos, 

principalmente os programas de viagens. O principal incremento será o acompanhamento 

assistencial com médicos e orientadores sociais voltados para o melhor cuidado da saúde dos 

idosos e o aproveitamento cultural e turístico dos locais visitados. 

 

 

Gestão transparente e participativa. 
 
Manter e melhorar o vale alimentação; 
Efetuar as correções das distorções salariais do funcionalismo; 
Promover a valorização do profissional ocupando os cargos técnicos comissionados com os 
funcionários concursados; 
Pagamento de horas-extras e diárias de acordo com a demanda de cada carreira; 
Implantação IMEDIATA de plano de cargos e salários; 
Implantar convênios para que os servidores possam cursar ensino técnico ou superior. 
 
 

 

ALMIR DUMAY É O ÚNICO CANDIDATO COM EXPERIÊNCIA 

ADMINISTRATIVA E CAPACIDADE PARA 

SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DE ITATIAIA. 

 

É O ÚNICO QUE A POPULAÇÃO CONHECE E CONFIA! 

ALMIR DUMAY, O PREFEITO!! 

“ITATIAIA” 


