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INTRODUÇÃO 

Nosso país está passando por uma crise econômica, social e 

principalmente com os aspectos da saúde onde chegou devastando 

com o desiquilíbrio de nossa sociedade populacional brasileira, com o 

CORONA VIRUS ou COVID -19, esta pandemia trouxe ao nosso país 

mudança em vários aspectos em nossa nação, onde houve uma 

necessidade de isolamento social, crise de desemprego, sistema de 

saúde com necessidades diversas em todo país. Nesse momento 

Itapecerica da Serra como outras cidades, sofre com esta crise de 

tamanha dimensão ,sofrendo as consequências deixadas por esta 

pandemia, requerendo mudanças em diversas áreas governamentais 

deste município, e é por esta e demais razões que nossa cidade  

requer um plano de governo que satisfaça as necessidades básicas de 

nossos munícipes, fazendo com que atinja uma melhora nas famílias 

para que as mesmas possam se tornar cada vez mais felizes, partindo 

de melhorias do governo com suas ações precisas e possíveis através 

de políticas públicas em conjunto com a participação de todos . 

 

A proposta  com alianças entre os partidos PL, PTC, PDT, PRTB, 

PODEMOS, CIDADANIA E SOLIDARIEDADE de uma forma de mudança 

inovadora e transparente ,defendendo a proposta de uma gestão 

municipal construída com a participação ativa de seus munícipes 

,construindo de forma política, uma cidade onde os cidadãos sejam 

mais humanizados em todos os sentidos acreditando em uma 

sociedade cada vez melhor fazendo com que seus cidadãos tenham 

seus sonhos e objetivos realizados de formas possíveis, trazendo 

felicidades em suas realizações. 

As propostas deste governo são de uma administração: 

 Transparente, inovadora, participativa de todos os setores 

possíveis como: sociedade civil, acadêmica e governamental, 

humanizada no âmbito principalmente entre os setores de 

Administração Pública, na Saúde, Educação, Segurança, Cultura, 

Esporte e Inclusão Social. 

 



 Firmar relacionamentos de confiança entre os poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário de nosso Município. 

 Estabelecer propostas de Políticas Públicas fortalecendo a 

sustentabilidade em todos os seguimentos tanto econômicos 

como ambientais estimulando uma sociedade mais criativa e 

empreendedora com planejamentos e estratégicas causadoras de 

um ambiente essencial ao ciclo de desenvolvimento traçados por 

um objetivo único de novas bases alcançáveis para um futuro 

promissor. 

 

Os objetivos desta administração são de atingir o seio familiar através 

de planejamentos, estratégias e projetos com propostas de melhorias 

para a satisfação de todos os munícipes. 

 

Neste Plano de governo com as propostas e projetos que poderão ser 

executáveis com uma nova liderança de uma frente sustentável sendo 

liderada por Dr. Francisco Nakano. 

 

Nossa proposta é que possamos trabalhar em uma administração 

onde as Secretarias de Nosso governo, trabalharão de uma forma 

como nunca foi trabalhada antes. Onde todas Secretarias 

desenvolverão seus projetos em sintonia, com proposta de projetos 

inovadores de forma a exercer a transversalidade, objetivos comuns 

entre as mesmas, este será um dos objetivos de nossa Administração, 

pois acreditamos que desta forma de maneira participativa, 

construiremos ideias, projetos, ações conjuntas para uma realização 

mais satisfatória, pois acreditamos que juntos faremos uma cidade 

melhor. 

 

Entendemos que a sustentabilidade vem de uma forma simples de ser 

explicada, com a visão onde uma Administração contemplará com os 

seus objetivos em atender cada um de seus munícipes de forma 

integral no seu âmbito, social, econômico e com qualidade de vida. 

 



  



Educação  

 

A visão de criança: o sujeito do processo de educação. 

      

A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de 

direitos que se desenvolve nas interações, relações e práticas 

cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos e 

crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos 

quais se insere. Nessas condições ela faz amizades, brinca com água 

ou terra, faz-de-conta, deseja, aprende, observa, conversa, 

experimenta, questiona, constrói sentidos sobre o mundo e sua 

identidade pessoal e coletiva, produzindo cultura. 

 

O conhecimento científico hoje disponível autoriza a visão de que desde o 

nascimento a criança busca atribuir significado a sua experiência e nesse 

processo volta-se para conhecer o mundo material e social, ampliando 

gradativamente o campo de sua curiosidade e inquietações, mediadas 

pelas orientações, materiais, espaços e tempos que organizam as situações 

de aprendizagem e pelas explicações e significados a que ela tem acesso. 

 

Assim, a motricidade, a linguagem, o pensamento, a afetividade e a 

sociabilidade são aspectos integrados e se desenvolvem a partir das 

interações que, desde o nascimento, a criança estabelece com diferentes 

parceiros, a depender da maneira como sua capacidade para construir 

conhecimento é possibilitada e trabalhada nas situações em que ela 

participa. Isso por que, na realização de tarefas diversas, na companhia de 

adultos e de outras crianças, no confronto dos gestos, das falas, enfim, das 

ações desses parceiros, cada criança modifica sua forma de agir, sentir e 

pensar.  Enfim, a proposta de educação ela é “ABERTA E FLEXÍVEL”. 

 

 

 



 “Fraternidade, solidariedade, respeito, humildade, diálogo, 

emancipação humana, mais do que nunca deve ser resgatada e 

assimilada pela educação escolar”. 

 

Propostas – Educação: 

 Capacitação para professores dando auxilio pedagógico em seus 

trabalhos; 

 

 Trabalho com conscientização com Crianças que precisam de 

cuidados especializados; 

 

 PNE (Portadores de Necessidades Especiais), capacitação para 

docentes na educação inclusiva; 

 

 Trazer cursos profissionalizantes para a comunidade em geral 

principalmente adolescentes a partir de 16 anos para o ingresso no 

primeiro emprego; 

 

 Parcerias com universidades para atender a todos em nosso 

município; 

 

 Projetos inovadores com os alunos do Ensino do EJA (Educação de 

Jovens e Adultos); 

 

 Propor um plano de carreira para professores; 

 

 Abertura de novos concursos para o funcionalismo da Educação; 

 

 Reformas nas estruturas das escolas com a participação da 

comunidade através de mutirões, pintando reformando zelando do 

que é do povo 

 Projeto Fazendinha: Cooperação de horta comunitária nas escolas em 

parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, ensinando 

a agricultura familiar; 

 

 Saúde Escolar: Projetos inovadores na Educação com prevenção de 

doenças futuras como hipertensão, obesidade, diabetes etc; 

 



 Festivais e campeonatos Inter escolares para a integração e 

socialização das crianças; 

 

 Inicio de alfabetização nas creches de acordo com a faixa etária; 

 

 Projetos com reciclagem para as crianças; 

 

 Parceria de escolas de idiomas para funcionários públicos e para 

pessoas de baixa renda; 

 

 Departamento de Merenda Escolar de Qualidade; 

 

 Reestruturação do ensino em período integral para os alunos com o 

nosso Projeto Re Criança; 

 Implantação do Avanço da Tecnologia dentro das escolas com 

laboratórios de Informática e cursos de capacitação para a população; 

 Implantar na infraestrutura da educação para a mobilidade das 

pessoas portadoras de tratamentos especiais; 

Na parceria junto com os Departamentos de Cultura e Esportes para a 

crianças com necessidades especiais, TDAH (Transtorno de déficits de 

atenção e hiperatividade), Síndrome de Asperger (crianças com problemas 

de desenvolvimento na comunicação e socialização), com profissionais 

como Psicólogos, Psicopedagogos, Neurologistas e Psiquiatras. 

 

Vigilância Sanitária 

 Estabelecer no município um departamento de vigilância sanitária de 

boas práticas de produção de serviços, padrão de identidade e 

padrão de qualidade na área de alimentos; 

 

 Regulamentação técnicas sobre os parâmetros e controles 

higiênicos sanitários em estabelecimentos de alimentos; 

 

 Programa de regulamentação técnicas de boas práticas e controles 

de condições sanitárias; e 

 

 Projetos relacionado a Riscos para prevenção contra as epidemias. 

 



Medicina Veterinária  

 Trazer uma Faculdade Veterinária e Zootecnia com implantação de 

um Hospital Federal Público; 

 

 Programas de clinica Municipal para atendimento veterinário para os 

animais de famílias de baixa renda e de animais sobreviventes das 

ruas; 

 

 Campanhas Educacionais para cuidadores de animais. 

 

 Movimento voluntário para conscientização da população para bons 

tratos de animais domésticos; 

 

 Assistência de profissionais para acompanhamento de animais 

reprodutores como bois, vacas, cavalos, bezerros etc; e 

 

 Sistemas de legalização de animais para doações. 

 

Saúde 

 Reformas nas infraestruturas do hospital e nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS); 

 

 Reformulação de distribuição de medicamentos para os pacientes 

internos e externos de forma gratuita e leva e traz; 

 

 Reestruturação do Programa de Saúde Familiar –PSF, com mais 

qualidade para atender os pacientes acamados e principalmente os 

idosos- Programa Mais em Casa; 

 

 Campanha de Vacinação infantil e adultos nos bairros; 

 

 Local Municipal que possa estruturar um ambiente para receber dos 

munícipes, empresas, clinicas, Ongs, e emprestar móveis e 

utensílios hospitalares como cama hospitalar, cadeira de rodas, 

cadeiras de banho, etc; 

 



 Criação de um Centro de Especialidades onde possam atender 

também a Saúde Escolar; 

 

 Projetos de Voluntariados de profissionais da saúde para atender as 

escolas e pessoas que necessitam de um auxilio em domicílio como 

fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, auxiliares de enfermagens 

com auxílio de atendimento e acompanhamento também por 

telefone; 

 

 Projeto Atendimento Móvel Itinerante - para atender as demandas 

da saúde nos bairros nos finais de semanas onde não tem próximo 

uma UBS e as pessoas que trabalham durante o dia todo com 

dentistas e medico Clinico Geral; 

 

 Centro de Referência da Mulher - atendimentos especializados para 

pessoas vítimas de violência doméstica; 

 Projeto de software para agendamento de consultas através do 

celular; 

 

 Capacitação para os funcionários para um atendimento mais 

humanizado a população; 

 

 Cursos periódicos com nutricionista para uma melhor alimentação 

para obter uma alimentação mais saudável evitando doenças-

Nutriplus; 

 

 Programas de Saúde bucal nas escolas e nas comunidades; 

 

 Projetos para transportar pacientes para fora dos municípios que 

necessitam de se locomoverem para seus tratamentos clínicos 

diversos; 

 

 Estabelecer atendimento humanizado em todos os setores da saúde 

de forma a ter mais cuidado e zelo com os pacientes e seus 

familiares; 

 

 Inicializar um projeto para uma sede básica do SAMU em nosso 

município; 

 



 Trazer programas federais, estaduais para que possam atender as 

necessidades de nosso município; 

 

 Implantação de atendimento odontológico especializado; 

 

 Aumento de forma organizada através de processos seletivo e 

concursos para os profissionais da Saúde e implantação de um 

Plano de Carreira; e 

 

 3º Períodos nas UBS 

 

Segurança Publica 

 

 Criar a patrulha Maria da Penha (em defesa da mulher), viatura com 

componentes treinados e adaptados para este tipo de atendimento, 

onde será dado todo suporte e acolhimento para as mulheres que 

sofrerem algum tipo de agressão (moral, física e psicológica), tendo 

parcerias com assistentes sociais, promotoria pública, delegacia e 

hospital. 

 

 Criar pontos de observação estratégicas: Em locais estratégicos, 

montar uma cobertura e pontos de estacionamento das viaturas, 

onde os policiais com viaturas, poderão parar e permanecer 

protegidos e também fazer a segurança do local, como entrada e 

saída da cidade e nos bairros em pontos estratégicos; 

 

 Reestruturação da guarda municipal; 
 

 Programas de Combate ao crime organizado e contra roubo do 
patrimônio; 

 

 Intercambio junto com a SSP/SP, com programas de Segurança 
pública; 

 

 Implantação de Bases Comunitária nas entradas e saídas do 
município; 

 

 Apoio aos conselhos de segurança de nossa cidade; 



 

 Apoio aos programas e implantação de vizinhança solidária e 
conjunto com a polícia militar; e 

 

 Criação nas escolas de programas contra drogas junto ao PROED. 
 
 

Defesa Civil  

 Projetos de conscientização da população que moram em áreas de 
risco; 
 

 Projetos preventivos para a população sobre proteção contra os 
desastres da natureza e seus riscos; 
 

 Restruturação da Defesa Civil Municipal; e 
 

 Programas para preparação da população quanto a logísticas como 
as situações emergenciais. 

 

Transporte e Mobilidade 

 
 Implementar um Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Inclusão 

da Acessibilidade com metas e prioridades para o pedestre, o 

transporte coletivo, a ciclovia, o transporte individual e o de cargas; 

 

 Revitalização do transporte municipal; 

 

 Integrar os modos de transportes não motorizados: ciclovias com 

trajetos e pontos do sistema de transporte coletivo, com pistas de 

caminhadas e com espaços para circulação de pedestres 

(adaptados à acessibilidade); 

 

  



 Implantar o Terminal Intermodal da cidade de Itapecerica da Serra, 

conectando nossa cidade aos quatro cantos do pais, com a parceria 

do setor privado, elevando o mercado do empreendorismo comercial 

e do turismo interestadual priorizando as cidades e capitais do Brasil 

assim como, as cidades do interior de São; 

 

 Implantação dos terminais municipais Cobertos do Parque Paraíso; 

Valo Velho e reetruturação do Jardim Jacira; 

 

 Implantação dos corredores inteligentes para o transporte coletivo 

municipal, que possam reduzir o tempo de deslocamento e por 

consequência o tempo de espera do munícipe, trazendo mais 

conforto e segurança para nossa população; 

 

 Implantar Programa de Redução de Acidentes, em parceria com as 

áreas de educação e saúde e com apoio da iniciativa privada; 

 

 Implantação do Programa “Dirija com Cuidado” (transporte coletivo, 

táxi e escolar e particulares) e do Programa Movimento Paulista de 

Segurança no Trânsito (PMPST), que é uma iniciativa do Governo 

do Estado através do DETRAN, com objetivo de estruturar 

convênios com os Municípios para incentivar a implantação de 

melhorias de segurança no trânsito; 



 Reorganizar as linhas de ônibus e principais trajetos para melhorar a 

oferta para o usuário e reduzir os intervalos entre ônibus e os tempos 

de viagens; 

 

 Planificar e promover revisões com a finalidade de promover 

melhorias de linhas de ônibus e terminais;  

 

 Criar canal direto de avaliação da satisfação do usuário do transporte 

coletivo com retorno direto da Prefeitura e também um Conselho de 

Avaliação da Qualidade do Transporte Público de Itapecerica da 

Serra, com a participação dos usuários, para propor melhorias nos 

trajetos e serviços; 

 

 Aumentar a oferta de ônibus e veículos preparados para transportar 

idosos e pessoas com deficiência; 

 

 Promover junto com a parceria privada o desenvolvimento e 

implantação do terminal de cargas e logísstica (porto seco), no 

município de Itapecerica da Serra. 

 

Esporte e Lazer 

 
 

 Reformar os centros esportivos localizados nos bairros e instalar 

novos equipamentos para ginástica e recreação, adaptando-os às 

normas de acessibilidade e equipando-os com WI-FI, bem como 

revitalizar os campos de várzea tão tradicionais em nossa cidade; 

 

 Criar o fundo municipal desportivo, para angariar fundos junto a 

iniciativa privada; 

 

 

 Implantar pistas de caminhadas, ciclovias (onde couber) e academias 

ao ar livre em todos os núcleos regionais da cidade para disseminar a 

cultura da vida saudável; 

 

 Criar um aplicativo para celular para interagir sobre hábitos saudáveis 

- (cidade conectada) - com os usuários dos espaços públicos que 

oferecem atividades físicas, esportivas e de lazer; 



 

 Promover campeonatos esportivos entre bairros e apoiar eventos 

amadores seja no futebol varzeano, futsal, vôlei, basquete, atletismo 

entre outros; 

 

 Realizar atividades esportivas no contraturno das escolas instaladas 

em bairros com alta vulnerabilidade social;  

 

 Retorno das escolinhas de futebol, com parceria das escolas 

municipais, através de controle de frequência escolar; 

 

 Revitalizar campos de futebol equipando-os com vestiários; e 

 

 Valorizar e investir na formação e na capacitação permanente dos 

educadores esportivos e propor plano decenal do Esporte. 

 

 

Cultura 

 

 Apoiar, incentivar, fortalecer e investir nas Políticas Públicas de 

Cultura e da Revitalização do Patrimônio Histórico, Artístico, Sacro e 

cultural de Itapecerica da Serra; 

 

 

 Difundir a história e a cultura da cidade nos equipamentos públicos da 

Prefeitura; 

 

 

 Criar polos de cultura nas escolas localizadas nos bairros com maior 

vulnerabilidade juvenil; 

 

 Implantar o Programa “Ciranda da Cultura” que são polos de ação de 

arte educação que poderão ser desenvolvidos em núcleos do poder 

público local ou em ações em parceria com terceiro setor e iniciativa 

privada. Um programa de cultura que poderá se utilizar em seus 

projetos o patrocínio da Lei Rouanet; 

 

 Criar os Centro de Estudos Teatrais e a Cia de Dança junto com o 

resgate do Teatro e Cinema Municipal; 



 

 Abrir os espaços culturais à população com agenda regular gratuita, 

Centro das Artes, Pinacoteca e Cinema; 

 

 O espaço da Pinacoteca (hoje biblioteca municipal) assim como o 

Museu Histórico e Cultural deverão passar por importante manutenção 

e reformas necessárias para atender à necessidade e os anseios de 

nossa população; e 

 

 Captar recursos para restaurar os espaços de cultura e implantar um 

Centro Cultural. 

 

Turismo  

 

 Fortalecer a indústria do turismo nos diversos segmentos (cultural, 

negócios com destaque na gastronomia, eventos, rural e ecológico) e 

toda sua cadeia produtiva. 

 

 Elaboração do Mapa Turístico de Itapecerica da Serra e do Mapa da 

Cultura Histórica de Itapecerica da Serra. Desenvolvimento do Projeto 

“Conhecendo Nossa Cidade”, que incentiva a instalação de novos 

empreendimentos, a ampliação de outros já existentes e melhoria nas 

condições turísticas da região, além do desenvolvimento de material 

promocional para divulgação de empreendimentos turísticos e de App 

para divulgação desses empreendimentos e das rotas turísticas 

Ecológicas como Trilhas e pousadas; 

 

 Desenvolver uma nova plataforma digital específica para divulgar e 

atender o turista em nossa cidade em toda sua universalidade, seja 

cultural, sacro religioso, ambiental ecológico, artístico, histórico, 

gastronômico entre outros; e 

 

 Revitalizar o Turismo de Festas e Cultura Caipira – Em Itapecerica da 

Serra. 

 

Meio Ambiente 

 Preservação da Mata Atlântica, Rios e nascentes; 



 

 Trabalhos com projetos de conscientização sobre o meio ambiente 

natural; 

 

 Ampliação de áreas verdes no espaço urbano- PPP; 

 

 Apoio aos programas referente ao meio ambiente; 

 

 Conservação dos espaços ecológicos do município; 

 

 Criação de Parques e requalificar os já existentes; 

 

 Arborização Urbana; 

 

 Projetos de Conscientização ambiental e reciclagem nas escolas; 

 

 Implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA); e 

 

 Participação Popular com orientação técnicas, critérios ambientais e 

sociais.  

 

Saneamento Hídrico – Estância Hidromineral 

 Plano de resíduos sólidos; 

 

 Manutenção e criação de um programa para limpeza dos córregos e 

nascentes; 

 

 Projetos de reaproveitamento das águas da chuva e de esgotos; 

 

 Criação de Comitês Hidrográficos; 

 Projetos Educacionais nas escolas e na comunidade; e 

 

 Gestão da água no município com conscientização da população para 

uma sociedade sustentável. 

 

 
AGRICULTURA 
  



 Mercado Municipal com a implantação de cooperativas de pequenos e 

médios produtores da região; 

 

 Segurança nos produtos alimentícios produzidos por nossos 

agricultores; 

 

 Manutenção e asfaltamento de estradas vicinais; 

 

 
  



 

Indústria e Comércio  

 

 Empreendedorismo - Capacitando e dando suporte para pequenos, 
médios e pessoas autônomas para administrar e divulgar seus produtos 
de serviços; e 
 

 Implementação de sede virtual através de incentivos fiscais. 
 

 

Desenvolvimento Social 

 

 Implantação de programas sociais que atendam as nossas famílias; 
 

 Implantação de programas e projetos que atendam as diversas 
demandas, tais como: 

 
Adolescentes, terceira Idade, crianças e mulheres vítimas 
de violência doméstica; 
 
Projeto de um abrigo para crianças em condições judiciais, 
reestruturar a casa transitória; e 
 
Projeto para uma casa de idosos em situação vulnerável. 
 

 Projeto para pessoas dependentes químicas procurando ter apoio e 
auxiliando com parcerias às casas de recuperação, associações e 
ONGs; e 
 

 Alojamento para atender pessoas que moram nas ruas com banho e 
alimentação e auxilio de saúde. 

 

 

 

  

 


