PLANO DE GOVERNO DE ITAPECERICA DA SERRA
2021/2024
Propostas da Coligação: “A EXPERIÊNCIA TRAZ MAIS ESPERANÇA”

•

GESTÃO PÚBLICA:

- Desenvolvimento sustentável com inclusão social e estímulo a cidadania;
- Regularização Fundiária;
- Cidade limpa, bonita, segura e iluminada;
- Modernização e eficiência administrativa, com a otimização do
FUNCIONAMENTO do equipamento PÚBLICO, priorizando o atendimento à
população mais carente;
- Ampliar a oferta de serviços via internet com instalação de Postos de
Autoatendimento nos bairros;
- Implantar o portal do cadastro empresa-rápida através de mecanismos via
“online”, para que o empreendedor obtenha com maior celeridade a abertura,
alteração e regularização de seu negócio;
- Desenvolver banco de dados com as políticas públicas existentes, de modo a
integrar e otimizar os atos administrativos na implementação dos projetos
governamentais;
- Buscar aumento de repasses de recursos voluntários junto aos Governos
Estadual e Federal;
- Aumentar as campanhas educativas de prevenção de doenças e manter
políticas de saúde pública;
- Criar mecanismos de valorização e recuperação de perdas dos servidores
públicos e implementar Plano de Cargos e Salários.

•

SAÚDE:

- Construção de novo Pronto Socorro Adulto e Infantil com ampliação de leitos,
melhoria nos espaços de estacionamento e acolhimento;
- Construção de Maternidade, com ampliação de leitos e criação de ambiente
modernizado e humanizado;

- Programa Fila Zero com a Informatização do atendimento à Saúde;
- Ampliação de programa de entrega de medicamentos em casa, na atenção
básica;
- Ampliação da equipe multiprofissional de atenção domiciliar – EMAD;
- Aproveitamento dos equipamentos usados nos leitos semi-intensivos, criados
em face da pandemia causada pelo COVID-19, revertendo à população melhoria
e ampliação no atendimento nas diversas áreas da saúde pública;
- Promover atenção integral à saúde da mulher, idosos e crianças, com atenção
especial à pandemia COVID 19;
- Ampliar o acesso da população a serviços de qualidade através do
aprimoramento da política de atenção básica e especializada;
- Modernização e terceirização do sistema de cuidados com os animais de rua,
com políticas de castração e campanhas de adoção consciente.

•

CULTURA, ESPORTE E LASER:

- Ampliar e concluir as obras do Parque Municipal no bairro da Lagoa para
incentivar a prática esportiva, ecoturismo, cavalgadas, motocross, ciclismo, OffRoad e outras modalidades;
- Ampliar o número de academias ao ar livre;
- Implementação do Teatro Escola e Casa da Música;
- Ampliar as atividades no Parque do Povo;
- Buscar parcerias com a Autarquia de Saúde e Educação para programas de
esportes voltados a reduzir doenças causadas pelo sedentarismo;
- Implementar e ampliar calendário de Eventos Culturais na cidade;
- Ampliar os programas esportivos para a melhor idade;
- Criar centros gastronômicos associados ao Turismo Religioso.

•

HABITAÇÃO:

- Viabilização de Programa Social habitacional, a fim de viabilizar o acesso dos
cidadãos ao financiamento da casa própria;

- Programa de aceleração do processo de regularização fundiária com entrega
de títulos de propriedade gratuitos aos munícipes;
- Combate às invasões e ocupações irregulares e em áreas de risco.

•

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL:

- Estímulo aos cursos de qualificação e requalificação da população para
melhoria de acesso a oportunidades de trabalho;
- Incentivo de parcerias público/privadas;
- Garantir a implantação das diretrizes do plano diretor;
- Fomentar o desenvolvimento dos Centros Comerciais nos bairros;
- Programa de emprego aos jovens sem experiência;
- Criar roteiros turísticos com parceria público/privada;
- Ampliação da oferta de vagas universitárias para a melhor idade.

•

SEGURANÇA, COMUNIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO:

- Fortalecer a manutenção das vias púbicas com limpeza, recapeamento e
asfaltamento;
- Implantação de projeto que auxilia no acabamento das moradias da
população em parceria com instituições privadas e órgãos governamentais;
- Fortalecer as cercas digitais do sistema de MONITORAMENTO 24 horas;
- Ampliação do programa de fortalecimento da Guarda Municipal;
- Ampliação do programa de Iluminação Pública.

•

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

- Ampliação e fortalecimento de Aparelhos de Atendimento CRAS;
- Promover a garantia de direitos de proteção básica, especial e acesso de
oportunidades;
- Ampliação dos programas de inclusão social, da população em situação de
risco, vulnerabilidade e pobreza;

- Ampliar a capacitação dos profissionais da política pública de assistência
social;
- Implantação de Restaurante Popular;
- Ampliar o programa Jovem Aprendiz;
- Fortalecer a política de segurança alimentar com os Bancos de Alimentos.

•

EDUCAÇÃO:

- Creche Sem Férias nos meses de janeiro para pais que se mantém trabalhando
no período;
- Ampliar e melhorar o atendimento aos alunos através da Saúde Escolar,
referente as especialidades: fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, terapia
ocupacional e assistência social;
- Projeto de parceria com as Secretarias de Saúde e Esporte e Cultura, para
melhoria da saúde dos alunos da rede de Educação Pública Municipal;
- Creche em período integral;
- Capacitação contínua e valorização dos profissionais da educação;
- Implantar e renovar equipamentos de informática nas escolas;
- Erradicação de analfabetismo no Município de jovens e adultos com parcerias
de outras secretarias;
- Parcerias para criação de novas unidades de Cursos Superior e Técnicos nas
regiões mais carentes;
- Ampliar os recursos financeiros na Educação para a construção de novas
Escolas Modelo e criação de unidades de ensino com cursos técnicos;
- Construção de novas sedes da escola Arco-íris com padrões AACD.
- Fortalecimento da política de entrega dos uniformes escolares completos
incluso tênis;
- Fortalecer a qualidade do TRANSPORTE e MERENDA escolar.

•

MEIO AMBIENTE:

- Implementar usina de tratamento de resíduos sólidos;
- Fortalecer a política de coleta seletiva;
- Instituir a disciplina de Educação Ambiental nas Escolas Municipais e promover
a Educação Ambiental nos demais equipamentos públicos;
- Criar incentivos fiscais para ampliação de áreas verdes e permeáveis;
- Fortalecer a política pública de saneamento básico com ações conjuntas aos
municípios do CONISUD;
- Consolidar a arborização das ruas com espécies adequadas e revitalização dos
bairros;
- Desenvolver política de reciclagem e logística reversa.

