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Saúde

- Padronização de atendimento nas Unidas Básicas de Saúde.
- Criar a rede de cuidados de atenção à gestação, ao parto e ao puerpério, de forma humanizada;
- Expandir o acesso a exames e procedimentos especializados por intermédio de equipe interdisciplinar e
multiprofissional, por meio de Multicentros de Saúde (UBS), distribuídos nos bairros;
- Ampliar o número de postos de saúde e buscar garantir atendimento médico adequado e humanizado
nos postos já existentes.
- Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes
comunitários, priorizando a atenção básica e preventiva.
- Desenvolver o programa municipal de saúde bucal.
- Implantação do Programa Academia de Saúde (parceria com o governo federal) / Promover uma
política de formação e qualificação de cuidadores de idosos e ampliar as Academias da Saúde para a
Terceira Idade.
- Consultório móvel equipado com material necessário para fornecer atendimento básico.
- Fortalecer e ampliar o quadro de especialistas na saúde;
- Garantir a entrega de medicamentos a moradores que usam medicamentos de uso contínuo;
- Reestruturação do CEM para melhor atendimento e ampliação do serviço de reabilitação votado às
pessoas deficientes, vítimas de acidentes de trânsito e acidentes de trabalho;
- Criação de Central Avançada municipal de radiologia, laboratórios para exames gratuitos com
especialidades médicas, imagens, ressonâncias, tomografias, endoscopia, ultrassonografia,
colonoscopia, audiometria, testes ergométricos e outros. Modelo AME
- Implantação do Centro dia de Saúde (Núcleos de Apoio à Saúde da Família, composto por
nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, profissionais de apoio à saúde mental, assistentes sociais,
terapeutas ocupacionais, educadores físicos para atuarem junto às equipes nos cuidados das
famílias).
- Ampliar o acesso da população aos procedimentos a cirurgias de pequeno porte, reduzindo o tempo de
espera;
- Implantação do Centro de Referência de Saúde da Mulher.
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- Implementar o uso da tecnologia em benefício da eficiência dos processos visando a melhoria no
atendimento e redução de filas nas UBS; Criação do Sistema digital para de marcação de consultas e
exames (site e aplicativo para celular).
- Criação do Sistema IntegraSUS, sistema único de prontuários médicos dos usuários, com a finalidade
que as informações dos pacientes possam ser acessadas de qualquer UBS/Pronto Socorro, para
conhecimento do histórico clínico pelo médico;
- Ampliar e garantir a excelência dos serviços do SAMU, com a manutenção corretiva e preventiva
das viaturas, valorizando os servidores e modernizando o sistema de atendimento.
- Ampliar e reestruturar o atendimento na maternidade municipal;
- Reestruturar os atendimentos e incluir profissional de Serviço Social nos Prontos Socorros.
- Ampliar e reestruturar o Centro de Controle de Zoonoses de forma a atender e atuar nas políticas
públicas de controle de doenças e agravos relacionados a animais e meio ambientes; (Criação da
Clínica Veterinária Municipal);
Educação
- Implantar a escola em tempo integral (Aumentar o número de vagas de acesso e ampliação da
jornada de trabalho do professor (flexibilização), visando atender os diferentes projetos e
demandas da educação);
- Reestruturação das Unidades de Ensino Municipais;
- Melhora da Alimentação Escolar - (Melhorar a alimentação escolar com refeições equilibradas com
os nutrientes necessarios para o desenvolvinento de todas as crianças, valorizando a agricultura
familiar da cidade, dando prioridade a esses produtores no fornecimento para as Unidades);
- Garantir o acesso dos alunos ao EJA (Educação de Jovens e Adultos), ampliando o número de
vagas e salas nas diversas regiões da cidade, bem como investir na capacitação dos educadores
para essa modalidade de ensino;
- Promover formação continuada em jornada de trabalho a todos profissionais da Educação;
- Atendimento odontológico/oftalmológico nas escolas (Saúde bucal e Projeto visão do futuro);
- Construção do Teatro-Escola;
- Construção da Escola Modelo no Jardim Jacira;
- Construção de uma Nova Sede do Arco-Íris;
- Construção de novas unidades CEI (Centros de Educação Infantil);
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- Criação do voucher uniforme - (O voucher uniforme vai possibilitar que os pais adquiram o
uniforme escolar dos seus filhos no início do ano letivo. Para que venha no tamanho correto da
criança, os pais poderão levar as crianças para comprar sobe medida) Ação promoverá geração
de renda e emprego para costureiras da cidade.
- Criação do site e o aplicativo para distribuição, consulta e acompanhamento de solicitação de
vagas nas Unidades Escolares;
- Implantação do Plano de Carreira de Valorização dos Servidores Municipais da Educação
(Valorização dos servidores municipais através da formação contínua e preenchimento de cargos
superiores (Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, Supervisor de Ensino) através de concursos
públicos de acesso, exclusivamente para servidores da rede municipal de ensino);
- Projeto Mais Educação Itapecerica - (Projeto de ampliação da jornada educacional dos alunos, no
contra turno ao ensino regular com aulas de canto e coral, dança, música, mancala, teatro, xadrez,
reforço em língua portuguesa e matemática);
- Turma de treinamento esportivo das Unidades Educacionais - (Projeto de ampliação da jornada
educacional dos alunos, no contra turno ao ensino regular com aulas de práticas esportivas,
(futebol, vôlei, basquete, handbol);
- Programa Escola da Família nas Unidades Escolas Municipal - (Abertura das escolas nos finais de
semana (sábados e domingos) com atividades culturais, recreativas, cursos e oficinais para todos os
munícipes e possibilidade de estágio e concessao de bolsa de estudo para os alunos do ensino
superior);
- Criação das Salas de Recursos Multifuncionais - (Sala de Recursos são espaços (salas) destinados
ao atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais que estão inseridos na
educação regular por meio da política de Educação Inclusiva. Trata-se de salas com materiais
diferenciados, além de contar com profissionais preparados especificamente para o atendimento às
diversas necessidades educativas especiais dos educandos);
- Programa Rolê Cultural - (O programa visa ampliar o conhecimento dos alunos das Unidades
Escolares, através de visitas a Bienal, Museus, Teatros, Feiras do Livro, Projetos de ciências,
Aquários, Zoológicos, conservatorio musical, cinemas, etc);
- Renovação da frota de ônibus escolar;
- Criar o centro de formação continuada para os profissionais da educação;
- Fomentar a criação de cursinhos comunitários e ampliar os polos presenciais da Universidade
Aberta do Brasil (ensino à distância) nas periferias e no centro da cidade;
Ampliação de vagas da UNIVESP e ETEC.
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Esporte e Lazer
- Reforma e modernização dos campos de futebol com grama sintética, arquibancada, alambrado e
iluminação;
- Potencializar a prática dos diversos Esportes em todas as regiões da cidade;
- Criar Centro de desenvolvimento de esportes olímpicos e paraolímpicos;
- Criação do boiódromo da cidade;
- Potencializar o uso das Unidades Escolares para formações esportivas e práticas de lazer aos finais de
semana;
- Criação dos Parques Municipais (represa do Guarapiranga (Crispim), Bairro da Lagoa;
- Recuperação do Parque da Represinha (Jardim Sampaio);
- Criação e reforma das Praças nos bairros da cidade (Praças fechadas, com quiosque, playground,
equipamento de esporte, lazer e segurança municipal na entrada);
- Criação de academias ao ar livre com monitores (Educador físico);
- Criação de pista de caminhada, skate e ciclovias;
- Ampliação do Atendimento das piscinas públicas;
- Criação de torneios e campeonatos municipais nas diversas práticas esportivas em parceria com
Federação Municipal e clubes;
- Programa Todos em Movimento – Programa voltado para as pessoas portador de deficiência física.
As atividades devem incluir além da reeducação motora através de atividades físicas, esportivas e
de lazer, a sua reinserção social;
- Criar sistema de formação esportiva a partir da divisão regional da cidade, criando polos regionais
em diversas modalidades esportivas e práticas corporais para diversas faixas etárias. Buscar
parcerias com empresas públicas e privadas para desenvolver atletas nas mais diversas
modalidades, criando e buscando competições de alto nível para que sejam realizadas na cidade;
- Reforma o Estádio Municipal, com ampliação da calça, espaço para estacionamento;
Segurança Pública
- Ampliar a integração do monitoramento por câmeras nos principais cruzamentos de trânsito,
escolas, UBS e demais equipamentos públicos da cidade;

Plano de governo 2021-2024
Professor Paulinho – Prefeito
Dra. Tamara - Vice
SUGESTÕES DO PLANO DE GOVERNO
ITAPECERICA DA SERRA
DIRETRIZES 2021-2024
- Implantar o programa Cidade Iluminada, garantindo a substituição de lâmpadas no sistema de
iluminação pública municipal, por lâmpadas de maior poder de iluminação em todos os bairros da
cidade;
- Instalação da Sede da Guarda Civil Municipal no Centro da Cidade e Base fixa nos diversos bairros;
- Renovação e recuperação da frota de viaturas da Guarda Civil Municipal;
- Aquisição de materiais adequados para uso dos soldados da Guarda Civil Municipal (Armas, munições,
coletes, equipamentos de comunição);
- Implantação do Sistema de Monitoramento de risco digital – monitoramento por sistema de câmeras,
nas divisas da cidade;
- Reestruturação da corregedoria da Guarda Civil Municipal;
- Contratação através de concurso publico para o cargo de vigilante para os cuidados com patrimônio
público;
Turismo
- Incluir o município no MIT (Município de Interesse Turístico);
- Incluir o Município na Rota do Cambuci para potencializar o comércio local;
- Criação de roteiro turístico religioso, de lazer, naturais e gastronômicos;
- Criação do Espaço do Artesão – Feiras de artesanato, gastronômica e empreendedorismo em geral;
- Fomentar e apoiar eventos e exposições na cidade (Expo flores, carros, tradição nordestina, gaúcha,
Foodbike, entre outros);
- Criação do sistema de cadastramento de hotéis, pousadas, chalés, pesqueiros e outros para
participação dos roteiros da cidade;
- Promover cursos de qualificação profissional para o turismo;
- Incentivar o Bondetur para conhecimento dos lugares turísticos da cidade;
- Criação da Tenda do Turismo – posto de informações dos pontos turísticos da cidade;
- Sinalização pela Cidade dos pontos turísticos;
- Site e aplicativo do turismo;
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Obras e Serviços Urbanos
- Prevenção nos serviços de desassoreamento dos corregos da cidade para evitar as enchentes nos
periodos de chuvas;
- Reestruturação das Regionais de obras do Jardim Jacira, Potuverá e Valo Velho;
- Implantação do sistema de reciclagem dos residuos de construção;
- Maior transparencia na contratação e execução de obras públicas;
- Conservação, limpeza e manutenção permanente das vias públicas;
- Construção dos portais de identidicação de chegada na Cidade;
- Revitalização e modernização dos centros urbanos;
- Reestruturação da manuteção e conservação dos prédios públicos;
-reestruturação do cemitéro municipal
- Recuperação do máquinario e aquisição de novos equipamentos;
- Modernizar o serviço de coleta de lixo, fomentando a coleta seletiva atraves das cooperativas do
municipio; em parceria com Secretaria do Meio Ambiente.
- Criar o Sistema de Reciclagem de entulhos – resto de obras, para o descarte de forma apropriada
pelos munícipes e reutilização desses materiais pela municipalidade;
Habitação
- Criação do programa escritura social, para regularização documental do imoveis de cidade;
- Construção de moradias através do programa multirão popular;
- Elaborar programas habitacionais para as familias com moradias em área de risco;
- Promover a regularização fundiaria das áreas já ocupadas;
- Criar mecanismos que impeçam novos loteamnetos irregulares;
- promover incentivos para quem investir no acabamento externo até a calçada da sua residência.
Cultura
- Implantação do Projeto Música para todos; com o fortalecimeno do projeto GURI.

Plano de governo 2021-2024
Professor Paulinho – Prefeito
Dra. Tamara - Vice
SUGESTÕES DO PLANO DE GOVERNO
ITAPECERICA DA SERRA
DIRETRIZES 2021-2024
- Criação de novos barracoes Culturais e Reestruturação dos existente;
- Reestruturação da casa da música;
- Criar o Programa de Valorização dos Artistas locais;
- Criar atividades de formação cultural nos diversos centros culturais da cidade;
- Garantir acesso das pessoas com deficiência aos eventos oferecidos pela Secretaria de Cultura,
assim como a todos os espaços culturais;
- Valorização das festividades cívicas e populares na cidade;
- criação do cinetour ao ar livre;
- Criação da feira de negocios, exposição e eventos para os Artesões empreendedores em parceria
com a Secretaria de Turismo;
- Ofertar cursos de formação para crianças, jovens e adultos nas diversas artes (danças, músicas,
teatro);
- Contribuir na construção da Identidade social, econômica e cultural que dê visibilidade a presença
da População Negra na cidade, bem como os símbolos originários da Cultura Afros Brasileiros;
- Fomentar novos espaços, tais como as salas de estudo e pontos de leitura;
- Estímulo às diversas atividades da chamada economia criativa, que vem se constituindo em um
importante ramo da atividade econômica e de criação de empregos para os jovens e adultos em
atividades de apresentação musical;
- Facilitação e promoção de parcerias, de produções culturais em todas as suas esferas;
- Trabalhar o empoderamento feminino com o projeto: “Mulheres e o cinema Brasileiro”
- Implantar o projeto: “Educação e Cultura”
Meio Ambiente
- Elaborar o PLAGESAN, Plano de Gestão Ambiental de Itapecerica da Serra, incorporando e
integrando o Plano de Resíduos e do Plano de Saneamento Ambiental de forma integrada e com a
participação da sociedade, de forma a definir prioridades no presente e planejar o futuro da cidade;
- Implantar na administração pública um programa de gestão socioambiental sustentável em todas
as atividades administrativas e operacionais.
- Elaborar um Plano Municipal de Resíduos Sólidos, buscando alternativas de tratamento com
tecnologias limpas, priorizando a coleta seletiva e a reciclagem. Buscando inclusive investimentos
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internacionais para tecnologias de geração de energia com resíduos sólidos, agregando mais receita
ao município, além de reduzir os descartes em aterros sanitários;
- Implantar uma política municipal de Educação Ambiental que dê conta de atender a todas as
faixas etárias, no âmbito da educação formal e não formal e que abranja todos os segmentos
sociais;
- Adotar padrões ecologicamente corretos e sustentáveis para a reforma das atuais construções e
de todas as novas obras e equipamentos públicos;
- Implantação dos objetivos de desenvolvimento da Agenda 30 na Cidade;
- Implantar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental;
- Ampliar o sistema de monitoramento de áreas de risco;
- Ampliar o programa de manutenção de córregos para acabar com as enchentes no Parque Paraiso
e Jardim Jacira;
- Identificar e conservar a conservação de áreas de nascentes, do Municipio;
- Reestruturar e ampliar o atendimento no Viveiro Municipal;
- Combater e fiscalização o descarte irregular de entulhos na cidade;
- Fomentar a arborização de rua, com participação de moradores no plantio e cuidados de árvores,
revitalizando os bairros do municipio;
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana
- Reestruturar a atução da zona azul na cidade, ampliando o tempo de tolerância e melhorando o seu
atendimento;
- Realizar licitação para o transporte publico, trazendo novas alternativas para o municipio;
- Criação de novos intinerarios e ampliação dos existentes e melhores dos horários de funcionamento do
transporte alternativo municipal;
- Implantar o programa de orientação e educação no trânsito;
- Formação para os Agentes de Trânsito de forma que os mesmo atuem para orientar e prevenir
acidentes no trânsito;
- Melhorar a orientação de circulação de pedestres e veiculos nas vias da Cidade;
- Criação do TEM (Transporte Especial Municipal) com a finalidade de atender e melhorar a mobilidade
das pessoas com necessidades especiais;
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- Garantir um melhor funcionamento do transporte coletivo, ampliando o atendimento em todas as linhas
existentes, ampliar e renovar a frota de veiculos já adaptados para o atendimento as pessoas portadoras
de necessidades especias, melhorando a qualidade, reduzir o tempo de viagem, garantir a
pontualidade e melhorar o conforto;
- Criar o bilhete único municipal integrando Onibus e vans do transporte alternativo;
- Readequação de passeios públicos visando a melhoria da acessibilidade;
- Investir em ciclovias nas vias quer for possivel e respeitar os ciclistas;
- Planejar as ações de mobilidade em conjunto com a Segurança Pública;
- Reformar os abrigos cobertos nas paradas de ônibus e construir as que faltam nas principais vias e nos
bairros.
Desenvolvimento Social
- Legalizar o reordenamento da Assistência Social, resgatar a proposta de implantação da política
da assistência;
- Atendimento ao munícipe com qualidade e humanização;
- Reestruturação os CRAS (Centro de Referência da Assistência Social);
- Fortalecer parceria com organizações não governamentais para criação do CCA (centro de
crianças e adolescentes) para idosos (centro dia) para mulheres em situação de violência (abrigo
feminino);
- Implantar o centro POP (atender as pessoas em situação de rua);
- Capacitação dos profissionais nas respectivas áreas;
- Legalizar a DDM (Diretoria de defesa da Mulher); trazer Delegada da mulher, para atendimento
especializado;
- Ampliar as oficinas nos CRAS para as famílias com objetivo de geração de renda;
- Implantação do restaurante popular; BOM PRATO.
- Ampliar os serviços do banco de alimentos e criar o serviço de segurança alimentar;
- Inclusão produtiva rural (PAA);
- Fomentar o BPC escola 0-18 anos (benefício de prestação continuada) para pessoas com
deficiência;
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- Potencializar o programa PROGREDIR (quero me capacitar, quero emprego e quero empreender);
- Priorizar o público prioritário (de até 3 salários mínimos);
- Fortalecer os conselhos municipais;
- Implantar projetos do primeiro emprego, para jovens, com capacitação p o mercado de trabalho;
- Capacitação para os bolsistas da frente de trabalho; promovendo autonomia e
empreendedorismo;
- Ampliar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo (SCFV) crianças, jovens, adultos e
idosos.
Com oficinas, atividades recreativas, atividades físicas, dança, teatro, músicas;
- Implantar o projeto “A jornada Feminina, mulheres que apoiam mulheres;
- Fortalecer e colocar em pratica a lei do menor aprendiz, ampliar o número de vagas;
- Potencializar as vagas de estágio para universitários e estender vagas para alunos do ensino
médio.
- Ampliar o serviço de atendimento a população no CAD Único;
- Implantar o Poupa Tempo;
- Potencializar instituições que desenvolve projetos com adolescentes e jovens;

