
 

 

 

PLANO DE GOVERNO 

“ITAPEVI PRECISA E PODE 

MAIS”. 

 

 

 

 



 

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE- PSOL 50 

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE-PSOL 50 

 

Art. 5º – “O Partido SOCIALISMO E LIBERDADE desenvolverá ações com o 

objetivo de organizar e construir, junto com os trabalhadores do campo e 

da cidade, de todos os setores explorados, excluídos e oprimidos, bem 

como os estudantes, os pequenos produtores rurais e urbanos, a clareza 

acerca da necessidade histórica da construção de uma sociedade socialista, 

com ampla democracia para os trabalhadores, que assegure a liberdade de 

expressão política, cultural, artística, racial, sexual e religiosa, tal como está 

expressado no programa partidário 

Art. 6º – Coerente com o seu Programa, o Partido SOCIALISMO E LIBERDADE 

é solidário a todas as lutas dos trabalhadores do mundo que visem à 

construção de uma sociedade justa, fraterna e igualitária, incluindo as lutas 

das minorias, nações e povos oprimidos”. 

O PSOL é um partido que se constrói na luta de seus membros e militantes 

empenhados na construção de uma sociedade com justiça social, 

democrática e livre. 

Nos documentos que dão base teórica às ações do partido, consta a busca 

de participar dos destinos nacionais através de mandatos nos Parlamentos 

e nos Executivos como forma de implementar políticas de inclusão social, 

garantindo assim mais dignidade a amplos setores da sociedade.   



Em conformidade com esses princípios, o Psol  de Itapevi  vem  por meio 

deste documento  apresentar  o plano de Governo da  CHAPA “ITAPEVI 

PRECISA E PODE MAIS”.  

Haverá esforços da gestão liderada pelo Psol em colocar Itapevi no grupo 

de cidades inteligentes, em que os espaços, a tecnologia e os serviços 

públicos atuarão  em sintonia para servir aos cidadãos. 

Pensando a cidade em seus diversos aspectos, nosso programa 

de governo apresenta os seguintes temas/áreas: 

 

MEIO AMBIENTE 

✓ Desenvolvimento de programas educativos permanentes com maciça 

participação da comunidade escolar, demais secretarias e entidades diversas da 

sociedade, buscando construir assim uma permanente consciência da 

importância do desenvolvimento sustentável.  

✓ Incentivo ao plantio de arvores em calçadas residenciais com redução de 

impostos tributários para quem plantar mudas em seus domicilios.  

✓ Arborização dos espaços publicos com o plantio de arvores no centro e 

adjacências.  

    ✓ Promover e incentivar o Ecoturismo na área norte da cidade tombada pelo 

CONDEPHAAT e em outras áreas da cidade com potencial para lazer e esportes radicais, 

garantindo a sustentabilidade e a manutenção desses ecossistemas naturais;  

    ✓ Criar o 1º Parque Ecológico da cidade;  

    ✓ Implantar a gestão sistêmica de fiscalização ambiental, assumindo a 

responsabilidade de controlar e fiscalizar qualquer atividade que possa causar dano 

ambiental; 



       ✓ Fortalecer/Criar cooperativas de reciclagem, capacitando os agentes envolvidos 

para que possam transformar esses materiais inservíveis em produtos comercializáveis;  

  ✓ Prestar assistência técnica para elaboração de projetos e execução de sistemas 

individuais de tratamento de esgoto alternativos destinados à população de baixa renda 

em locais sem cobertura de rede coletora, consoante com a disciplina da Lei Federal nº 

11.888/08; 

 

SANEAMENTO BÁSICO 

✓ A administração desenvolverá ações junto a Sabesp para assegurar o acesso de 

toda a população itapeviense aos serviços de água de qualidade e esgoto 

tratado. 

 

EDUCAÇÃO 

A EDUCAÇÃO TERÁ UMA ATENÇÃO ESPECIAL COM A GARANTIA DE INVESTIMENTOS NA 

ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL COM  A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

TECNOLÓGICOS  E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR, COMO  GESTORES, 

PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO. 

 ✓ Ampliar o atendimento no sistema integral de ensino sem fechar as unidades 

escolares já existentes;  

✓ investir em creches e pré escolas com a construção de novas unidades; 

 

MOBILIDADE URBANA/TRANSPORTES 

A ADMINISTRAÇÃO SE EMPENHARÁ EM GARANTIR TRANSPORTES COLETIVOS QUE 

ATENDAM O POVO. PENSANDO NO DESENVOLVIMENTO DE MEIOS ALTERNATIVOS DE 



DESLOCAMENTO, HAVERÁ O INCENTIVO AO USO DE BICICLETAS, UM MEIO DE 

TRANSPORTE  NÃO POLUENTE E  ECOLOGICAMENTE CORRETO.  

PARA ISSO SERÁ CONSTRUÍDO UM ANEL CICLOVIÁRIO EM ITAPEVI.  

✓ Adoção da Tarifa Social, em que o preço da terifa custará a metade do preço aos 

finais de semana e feriados, como ação que visará desestimular o uso do 

automovel.   

✓ A administração estudará a criação de linhas bairro a bairro, com baldeação no 

centro  assegurará  ao usuário de transportes públicos  a não  necessidade do 

pagamento de duas tarifas quando o mesmo  precisar se deslocar para outras 

localidades da cidade, algo como ocorre hoje em cidades como Sorocaba, por 

exemplo. 

✓ Criação e Legalização do Transporte Alternativo  visando estimular o fim do 

monopòlio de Transporte Publico no municipio com veiculos regularizados, 

padronizados e sob o controle da administração publica municipal.  

 

MORADIA 

A gestão fará esforços para garantir para  a população a  aquisição de casa própria, para 

isto, firmará parcerias com outras esferas de governo. 

✓ Cumprimento ao Art. 29 do Plano Diretor do municipio que preconiza que: 

 O Município promoverá, com legislação específica, prioritariamente a regularização e 

urbanização de áreas precariamente ocupadas por sub-moradias, assegurando 

condições adequadas de habitação e equipamentos públicos necessários, inclusive 

usando de parcerias público-privadas.  

✓ Multirões de Moradias para a construção de casas populares para os municipes 

de baixa renda.  



  ✓ Promover a Regularização Fundiária nas áreas ocupadas que nãos estejam 

classificadas como área de risco ou de mananciais, com absoluta prioridade para os 

Núcleos Habitacionais Precários, incluídos nas Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS;  

  ✓ Implantar o Programa de Regularização numérica oficial dos imóveis da cidade, 

com números pares de um lado, ímpares do outro, em ordem crescente sentido 

centro/bairro;  

  ✓ Aplicar os instrumentos urbanísticos previstos no Plano Diretor com o objetivo de 

fazer cumprir o uso social da propriedade previsto na Constituição Federal;  

  ✓ Criar um programa de Assistência Técnica para projetos de planta popular ou 

reformas de moradia voltado para famílias de baixa renda; 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

✓ A administração empenhará esforços para garantir uma GCM bem equipada com 

profissionais bem treinados e valorizados. 

✓ Ampliação do Patrulhamento Ostensivo nos bairros mais distantes do Centro da 

cidade.  

   ✓ Criação de novas Bases Comunitárias para atendimento integral à comunidade; 

 

SAÚDE 

✓ A destinação de recursos que assegurem qualidade na saúde pública de Itapevi 

será um dos compromissos  de maior relevância da administração.  Vale destacar 

que ações de prevenção às doenças serão desenvolvidas   pela secretária da área. 

✓ Criação de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas.  

✓ Fiscalização e modernização do atendimento no PS Central e nas UBS  para um 

atendimento mais eficaz, rapido e menos burocrático.  



 

 

CULTURA / LAZER 

Haverá criação de espaços para a prática de atividades culturais em suas diversas manifestações, 

como teatro, danças, festivais de músicas, artes plásticas, exposições, etc. No tocante ao lazer, 

serão criados espaços de convivência nas periferias, além de quadras e praças. 

✓ Criação de um Teatro Municipal no municipio. 

✓ Criação de um CCN (Centro da Cultura Nordestina) valorizando a arte a cultura do 

nordeste. 

✓ Fomento a arte e a cultura local (exposições, danças, artes cenicas) que 

envolvam toda a classe artistica do municipio.  

   ✓ Estimular e promover projetos de cultura nas periferias por meio das 

associações e coletivos;  

     ✓ Aprimorar as Leis que criaram o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo 

Municipal de Cultura, garantindo autonomia deliberativa e prevendo aporte financeiro 

para financiamento de projetos; 

 

ESPORTES 

A pratica de esportes terá total apoio da administração que a incentivará por meio de criação 

de infraestrutura  como pistas de atletismo, espaços para prática de capoeira, quadras de 

voley bol, quadras de futsal, campos futebol de campo, etc.  

✓ Ampliação de aparelhos voltados para a pratica de esportes e exercicios fisicos nos 

bairros.  

✓ Fortalecimento das Ligas de Futsal e Futebol de campo 

✓ Criacão de Torneios Municipais envolvendo escolas do municio com o intuito de 

promover a cooperação e a pratica saudavel do esporte entre crianças e adolescentes.  

JUVENTUDE 



✓ Implementação de centros de juventude como forma de garantir formação no campo 

cultural, artístico, psicossocial e profissional  de nossos jovens. 

MULHERES 

✓ Serão desenvolvidas ações para garantir às mulheres serviços públicos voltados 

para o atendimento de necessidades específicas do gênero feminino. 

✓ Ampliação e fiscalização da Delegacia da Mulher 

✓ Ampliação das Politicas Publicas voltadas a proteção e igualdade das mulheres.  

 

 TERCEIRA IDADE 

✓ Criação de centros de vivência que assegurem aos idosos  interação, assistência, 

lazer, atividades culturais e esportes adaptados. 

 

✓ Valorização das Politicas Publicas voltadas a Terceira Idade no municipio, tais 

como, espaços de lazer e adequadações ludicas (mesas e cadeiras) para a pratica 

de jogos de xadrez, dominó e afins em praças e logradouros publicos do 

municipio.  

 

LGBTQI+ 

✓ De acordo com o que estabelecem normas de respeito à diversidade, a gestão 

implementará ações no sentido de assegurar para esse segmento da sociedade, 

o acesso a plena assistência, como casas de acolhimento, acompanhamento 

psicológico e assistência médica.  

✓ Criação da Casa de Apoio LGBTQI+ com politicas publicas de orientação e 

proteção voltadas ao público LGBTQI+ 

✓ Criacão da Senana do Orgulho LGBTQI+ com palestras, seminários, atrações 

culturais e conscientização sobre a igualdade, o respeito e a luta contra a 

homofobia.  



 

 

ANIMAIS  

✓ Haverá uma política que assegurará atenção aos animais, como ao 

desenvolvimento de campanhas de castração e programas/ campanhas de 

incentivo à adoção. 

✓ Criação de um Hospital Veterinário Publico no municipio.  

✓ Criacão do Espaço de Lazer Animal (ELZ) para que os animais possam usufuir de 

um local para suas caminhadas e lazer.  

✓ Criação de um Abrigo Animal para o recolhimento, tratamento e doação segura 

de animais que se encontram em situação vulneravel e abandonados nas ruas do 

municipio.  

 

ASSISTENCIA SOCIAL  

✓ Ampliar a quantidade de CRAS e o atendimento ás familias vulneraveis  

✓ Criar o 2º Conselho Tutelar 

✓ Criar a Delegacia Especializada de atendimento á criança e o adolescente 

✓ Fortalecer os Conselhos Municipais de Direitos vinculados a pasta 

   ✓ Fortalecer os Conselhos Municipais de Direitos vinculados à pasta;  

   ✓ Criação da Coordenadoria de Políticas para a Diversidade, promovendo 

dignidade, igualdade e combate a violência entre gêneros, raças, etnias e diversidade 

sexual;  

    ✓ promover e incentivar, por meio de subsídios/subvenções, o 3º Setor (Ongs, 

Associações, Instituições) a desenvolverem projetos para acolhimento da população 

em situação de rua;  

 



 

ACESSIBILIDADE PARA PCD’s (PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA)  

✓ padronização das calçadas para auxiliar na locomoção das Pessoas com 

Deficiência (PCD). 

 

✓ Execução, manutenção e conservação das calçadas, bem como a instalação de 

mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura urbana, sinalização, 

vegetação, entre outras interferências permitidas por lei, deverão seguir os 

seguintes princípios: Acessibilidade e desenho universal; 

 

✓ Articular intervenção para melhoria da qualidade no atendimento às pessoas 

com deficiência visual, principalmente usuários de cães guias junto aos 

aplicativos de táxi e as empresas aéreas. 
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