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#TempoDeUmNovoTempo 

 

“...No novo tempo 
Apesar dos perigos 
Da força mais bruta 

Da noite que assusta 
Estamos na luta 
Pra sobreviver...” 

(Ivan Lins) 
 

INTRODUÇÃO  
 
 A humanidade inteira passa por um momento difícil, todavia essa dificuldade nos ensinou 

a sermos mais comedidos, tolerantes, fraternos e sensíveis à necessidade do próximo. 

 Após a pandemia, viveremos novos tempos. Usaremos o aprendizado para reerguermos 

nossas vidas. 

E é com essa reflexão que queremos fazer uma gestão com um novo modo de governar. 

Com um olhar humanizado, com responsabilidade pela coisa pública, transparência e, acima de 

tudo, uma gestão voltada para atender às necessidades das pessoas e não do governante. 

Queremos devolver aos pagadores de impostos e aos cidadãos em geral serviços 

públicos de qualidade. 

Queremos governar para todos e não para meia dúzia de privilegiados, pois esse modelo 

de gestão é arcaico, não tem mais sustentabilidade e nem espaço nos tempos de hoje. 

É tempo de um novo tempo. 
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PRINCÍPIOS E VALORES NORTEADORES 
DO NOSSO GOVERNO 
 

➢ 1 – INTERDISCISPLINARIDADE;  

➢ 2 – PARTICIPAÇÃO POPULAR COM TRANSPARÊNCIA; 

➢ 3 – FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E REPRESENTIVIDADES; 

➢ 4 – VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR CONCURSADO; E 

➢ 5 – ÉTICA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA. 
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1 – INTERDISCIPLINARIEDAD E  
 

É necessário governar com harmonia entre os diversos setores que compõem a máquina 

pública. Assim como o nosso corpo é composto de órgãos que necessitam do bom 

funcionamento para que tenhamos saúde plena, a administração pública também precisa 

governar com interação entre todos os envolvidos. Não podemos falar em educação, sem levar 

em conta o meio ambiente, a segurança, o emprego, a mobilidade, o transporte etc. Sendo 

assim, as secretarias municipais e demais setores trabalharão em harmonia e 

interdisciplinaridade.  

 
2 – PARTICIPAÇÃO POPULAR COM TRANSPARÊNCIA  

 

A participação popular será uma constante em nosso governo, pois ninguém melhor que 

o cidadão para dizer qual a necessidade da sua comunidade. Todas as ações serão pautadas na 

transparência, pois a coisa pública precisa ser tratada com responsabilidade e os governantes 

devem satisfação ao pagador de imposto. 

 
3 – FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E REPRESENTATIVIDADES  
  

Os conselhos e demais núcleos de representatividades terão participação efetiva em 

nosso governo. Não serão meros instrumentos para facilitar a transferência de recursos. 

Faremos valer a lei que os criou e daremos autonomia para atuar dentro das suas competências 

legais. Em suma, serão os olhos do governo. 

 
4 – VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR CONCURSADO 
  

O servidor concursado será valorizado, sendo aproveitado em funções que hoje são 

ocupadas por funcionários de livre nomeação. Dessa forma, além de valorizar aquele que tanto 

se esforçou para passar num concurso, economizaremos para implantar o Plano de Carreira. 

Teremos uma economia nos cofres públicos considerável e ainda entregaremos aos cidadãos 

um serviço de maior qualidade, eficiência e acima de tudo, com mais comprometimento. 

Acreditamos que com tais medidas o cidadão itapecericano terá a sensação de ver seus 

impostos pagos, melhores aproveitados e não desperdiçados com salários e regalias dados a 

alguns servidores de livre nomeação que nada tem de comprometimento, na sua maioria. 

 

5 – ÉTICA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA  
 

A eficiência e a eficácia já são princípios constitucionais da administração pública. Basta 

somente colocar em prática. Em nosso governo, cortaremos os gastos desnecessários, pois é 

através deles que o dinheiro público escorre pelo ralo. Acabaremos com as regalias e 

determinadas mordomias, o que possibilitará maior eficácia e eficiência nos serviços públicos. 

Faremos uma gestão limpa e ética. Deve-se considerar como obrigação de qualquer governante 

e não somente uma promessa de campanha. 
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EIXOS ESTRUTURANTES 

 
➢ 1 – SAÚDE, ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA; 

➢ 2 – EDUCAÇÃO E CULTURA DE PAZ; 

➢ 3 – GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E DESENVOLVIMENTO 

    SUSTENTÁVEL; 

➢ 4 – TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA; 

➢ 5 – HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E BEM VIVER. 

 

 Os Eixos estruturantes só serão possíveis de realizar mediante uma ampla REFORMA 

ADMINISTRATIVA, um verdadeiro choque de gestão. Do contrário, não haverá condições para 

tais realizações, pois os cofres públicos estão estrangulados e não podemos transferir a conta 

para os pagadores de impostos.  

COMO FAZER:  

➢ Corte de mais de 60% dos cargos de nomeação de funcionários nada produtivos; 

➢ Valorização do servidor concursado; 

➢ Corte nas regalias, mordomias e gastos desnecessários;  

➢ Governar com austeridade. 
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1 – SAÚDE, ESPORTE E LAZER, QUALIDADE DE VIDA  
 

 
A saúde das pessoas não se resume somente no atendimento médico. É comprovado 

cientificamente o quanto o esporte, a prática de exercícios físicos, o lazer e a qualidade de vida 

contribuem para uma boa saúde e é isso que vamos oferecer para as pessoas em nosso 

governo. 

 

COMO FAZER: 

➢ Fortalecimento do SUS – Sistema Único de Saúde – com gestão eficaz, eficiente, 

com respeito à coisa pública; 

➢ Manutenção, reforma e ampliação das UBS’s – Unidades Básicas de Saúde; 

➢ Criação de uma ala de pediatria no Pronto Socorro Central e do Jacira; 

➢ Volta do 3º turno e ampliação de horário de atendimento; 

➢ Informatização das UBS’s com implantação do prontuário eletrônico e marcação 

de consulta digital; 

➢ Mutirões com início, meio e fim das demandas; 

➢ Implantação do Centro de Referência da Mulher  para atendimento às mulheres 

vítimas de violência doméstica; 

➢ Lutar pela implantação da Delegacia Mulher em nosso município junto ao 

Governo do estado; 

➢ Ampliação do número de agentes comunitários; 

➢ Professores de Educação Física atuarão em conjunto com os médicos e demais 

profissionais da saúde dentro das UBS’s; 

➢ Criação de quadras poliesportivas em terrenos municipais ociosos; 

➢ Atividades físicas em praças públicas e em espaços da municipalidade que se 

encontram ociosos; 

➢ Criação de Fundo para o incentivo à representação dos atletas e para atletas do 

município que levarão o nome de Itapecerica da Serra nos diversos locais do 

Estado, no País e porque não? Para o mundo; 

➢ Criação dos núcleos esportivos com a descentralização do esporte; 

➢ Jogos da Pátria com a participação das escolas estaduais; 

➢ Criação das Olimpíadas e Para Olimpíadas municipal. 
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2 – EDUCAÇÃO E CULTURA DE PAZ  
 

A educação é o pilar de toda sociedade e é através dela que conquistamos a cultura da 

paz, da harmonia, da segurança, da sustentabilidade e desenvolvimento. 

 

COMO FAZER: 

➢ Reorganização do Plano de Carreira do Magistério de acordo com a evolução 

funcional; 

➢ Melhor aplicação da verba do FUNDEB com participação efetiva do Conselho na 

definição das prioridades; 

➢ Humanização dos professores, alunos e demais funcionários da rede escolar, 

trabalhando em conjunto com profissionais da saúde mental; 

➢ Cursos de capacitação para os professores; 

➢ Reforma, manutenção, modernização e ampliação dos prédios escolares; 

➢ Escola em parceria com a família e a comunidade; 

➢ Abertura das escolas para a população fora do horário e dos dias de aula para a 

prática esportiva e exercícios físicos, bem como atividades culturais; 

➢ Uso das escolas e demais espaços públicos ociosos para cursos 

extracurriculares; 

➢ Criação das Fábricas de Cultura (antigos Barracões Culturais); 

➢ Bibliotecas itinerantes; 

➢ Resgate da cultura popular;  

➢ Valorização do artista local; e 

➢ Parcerias para desenvolvimento profissional (cursos profissionalizantes). 
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3 – GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL  
 

A geração de emprego e renda é um desafio tendo em vista que a cidade vem sofrendo 

há nos com o velho modelo de governar em que o cidadão fica totalmente dependente da 

administração pública ou a oferta de empregos fora do município.  Sendo uma das saídas 

econômica para nossa cidade é a preservação e valorização da água e do meio ambiente, tendo 

em vista que temos uma grande concentração no fornecimento desse líquido preciosos para a 

Região Metropolitana de São Paulo.  

 

COMO FAZER: 

➢ Criação do turismo sustentável e ecológico, esportes radicais, turismo rural, 

religioso e culinário; 

➢ Buscar a elevação do município para Estância Hídrica; 

➢ Reforçar e ampliar a agricultura familiar; 

➢ Ampliação e valorização da Frente de Trabalho; 

➢ Valorização das cooperativas de reciclagem com aproveitamento de materiais 

para confecção de brinquedos pedagógicos e terapêuticos para serem usados na 

saúde mental; 

➢ Incentivo à criação de cooperativas para confecção do uniforme escolar da rede 

municipal; 

➢ Desburocratização para a surgimento de novas empresas. 

➢ Parcerias com entidades de classe para ministrarem cursos de capacitação e 

profissionalização à população. 
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4 – TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA  
 

O transporte e a mobilidade urbana são um pilar do desenvolvimento. Sem uma 

locomoção eficiente as pessoas perdem oportunidade de emprego, de adquirir conhecimento, de 

cuidar da saúde etc.  

 

COMO FAZER: 

➢ Criação do Fundo para o transporte municipal; 

➢ Fiscalização efetiva para o melhor atendimento; 

➢ Ampliação das linhas de transporte alternativo para as localidades mais 

afastadas; 

➢ Subsídio à passagem do idoso; 

➢ Criação de plataformas de embarque e desembarque nos pontos finais; 

➢ Reavaliar o estudo de implantação de semáforos da cidade e retirar os que 

comprovadamente forem desnecessários; 

➢ Reforma e ampliação das Escolas Arco Íris com salas de tamanho padrão, 

possibilitando o atendimento técnico no local e evitando o deslocamento para os 

que tem a mobilidade reduzida. 
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5 – HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E BEM VIVER  
 

O lar é lugar sagrado. É onde nos abrigamos com nossa família. E não somente a casa 

onde moramos, mas o ambiente em nossa volta é que nos proporciona o bem viver. E não dá 

para viver bem sem segurança, sem planejamento urbano adequado e sem a proteção da fauna 

e da flora. 

 

COMO FAZER: 

➢ Fazer a regularização fundiária; 

➢ Organizar a cidade com o devido respeito ao meio ambiente, aproveitando 

melhor os espaços públicos para conter o crescimento desordenado; 

➢ Criação da Guarda Ambiental e da Ronda Escolar municipal; 

➢ Ampliação das câmeras de monitoramento e convênio com os particulares; 

➢ Gestão eficaz da iluminação pública que é de responsabilidade do município e já 

pago pelo cidadão através da CIP – contribuição para iluminação pública; 

➢ Fazer valer a lei da parada segura para a mulher; 

➢ Criação de bases da GCM com centro de imagens; 

➢ Combate e prevenção à violência: 

• a curto prazo com ampliação e modernização dos equipamentos de 

segurança;  

• a médio prazo incentivo ao esporte, cultura e preparação para o mercado 

de trabalho, seja para a conquista do primeiro emprego ou 

empreendedorismo para o pré-adolescente e 

• a longo prazo com o investimento na primeira infância; 

➢ Melhorar a sinalização da cidade; 

➢ Criação de parques com iluminação solar, salas de leitura, pistas de caminhada e 

ciclismo, quadras poliesportivas, pistas de skate; 

➢ Reforçar e ampliar a coleta seletiva; 

➢ Criação dos ecopontos com reaproveitamento dos resíduos de construção nas 

obras públicas; 

➢ Disponibilização do castra móvel;  

➢ Parceria com entidades protetora dos animais para incentivo à adoção 

responsável de cães e gatos. 
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CONCLUSÃO  
 

 Gestor público e população unidos no propósito de se fazer um lugar melhor para viver, 

devolvendo o orgulho de se viver nesta cidade. Assim será nosso governo, pois é 

#TempoDeUmNovoTempo. 

 

“...Vamos precisar de todo mundo 

Um mais um é sempre mais que dois 

Para melhor construir a vida nova 

É só repartir melhor o pão 

Recriar o paraíso agora 

Para merecer quem vem depois.” 

 (Beto Guedes) 
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