
Propostas defendidas pelos Candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito 

pelo SOLIDARIEDADE-ITAPEVI: 

 

1. Cultura 

- Prestigiar as manifestações culturais de Itapevi; 

- Valorizar os prestadores de serviço (artistas) residentes na cidade, evitando os 

gastos maiores com contração de fora do munícipio; 

- Apoio aos grupos de artes e cultura já existentes; 

- Incentivo aos eventos regionais; 

- Construção de mais áreas de lazer e cultura. 

 

2. Desenvolvimento Econômico e Social, Emprego e Renda 

- Apoio efetivo ao pequeno e micro empreendedor; 

- Implantação de cursos caseiros  profissionalizantes,  com aproveitamento de 

profissionais disponíveis na cidade; 

 

3. Educação 

- Incentivo a criação de creches domiciliares e comunitárias; 

- Estabelecer  diálogo permanente com os professores e seus órgãos de 

representação; 

- Aperfeiçoamento do corpo docente e do pessoal técnico das escolas municipais; 

- Parceira com universidades da região para soma de esforços na melhoria das 

condições de ensino. 

 

4. Emprego 



- Desenvolvimento de convênios com entidades credenciadas no projeto  “Menor 

Aprendiz”; 

- Premiação e destaque das empresas que admitirem o Menor Aprendiz; 

- Aumento do número de escolas profissionalizantes; 

- Abertura de  vagas, na prefeitura, para o Menor Aprendiz. 

 

5. Esporte 

- Incentivo ao esporte amador, com lazer para jovens e adultos; 

- Apoio a clubes e academias, por meio de convênios. 

 

6. Público – Administração 

- Valorização do servidor público municipal; 

- Auditoria dos contratos e licitações, dos últimos 8 anos e futuramente; 

- Implantação de programa de combate à corrupção; 

- Promover concursos públicos, visando postos de trabalho na prefeitura; 

- Implementar um modelo de gestão transparente e eficaz, que mostre de forma clara, 

descomplicada e acessível;  

- Redução dos cargos de confiança; 

 

7. Meio Ambiente 

- Conscientização ambiental da sociedade; 

- Proteção das áreas verdes existentes; 

- Recuperação das áreas degradadas; 

- Saneamento básico em toda a cidade; 

- Limpeza urbana eficaz e desenvolvimento da cultura de reciclagem. 



8. Obras, Saneamento e Infra-Estrutura 

- Sanear os córregos; 

- Afetivo tratamento de esgoto sanitário. 

 

9. Saúde 

- Aumentar o investimento na área da saúde;  

- Valorização da Medicina Preventiva e de Família; 

- Adequação do funcionamento dos Postos de Saúde, tornando-os resolutivos. 

 

10. Segurança Pública e Defesa Social 

- Fortalecimento da Guarda Municipal, defendendo seu maior envolvimento e 

cooperação com a população; 

- Efetivo funcionamento e ampliação do sistema de câmeras de monitoramento; 

- Convênios com o Governo do Estado de São Paulo. 

 

11. Transporte Público 

- Licitação do transporte coletivo nos bairros da cidade que se arrastam sem solução; 

 

12. Turismo 

- Implantação de projeto profissional, em parceria com o comércio e entidades 

representativas, para incrementar o turismo na cidade; 

 


