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PLANO DE GOVERNO CIDADE DE ITAPEVI/SP 

(2021-2024) 

 

“A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO E MUDANÇA” 

 

 A população de Itapevi decidirá em breve pela continuidade, ou não, do processo de 

renovação e mudança implementando no período de 2016-2020. 

  

Uma nova Itapevi nasceu na percepção dos moradores, nos últimos anos, ao presenciarem 

ações inéditas na cidade: ressurgia a esperança de dias ainda melhores e o orgulho de pertencer 

ao município, antes conhecido pelos altos índices de violência, baixos números nos rankings de 

Saúde e Educação e que ainda não possuía opções de esporte, cultura e lazer. 

  

Com confiança, a população optou por uma gestão nova e constatou, dia a dia, ao longo 

do mandato, que a cidade tinha potencial, se desenvolveu em todas as áreas e agora pode 

avançar ainda mais. 

  

E mais uma vez, o munícipe é convidado a avaliar os resultados e optar por manter a 

gestão que mostrou trabalho sério, com transparência e critério nos recursos aplicados. Todos 

são convidados a compartilhar as melhorias de sua região e seguir com um governo municipal 

que faz gestão no presente, mas com os olhos no futuro.  

 

Hoje, você vai conhecer o nosso Plano de Governo para o quadriênio 2021-2024, que é 

exigido pela justiça eleitoral para registro de candidatura e ajuda a população a entender as 

propostas e ações previstos para este período. 

  

Este Plano de Governo traz em linha gerais os primeiros passos e ações para mudar Itapevi 

nos próximos anos. Ele foi desenvolvido com a participação popular, por meio da 

tecnologia WhatsApp, em virtude da pandemia do novo coronavírus. 

  

As propostas que chegaram trouxeram importantes sugestões para melhorar ainda mais 

as áreas da saúde, educação, segurança, meio ambiente, geração de emprego, assistência 

social, bem-estar animal, esportes, lazer, infraestrutura, habitação e outras.  
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A ideia foi juntar todas as sugestões dentro de um Plano de Metas viável, que 

correspondesse aos reais desejos da população, de acordo com as possibilidades econômicas do 

município. 

  

As propostas contidas nele representam a continuidade das mudanças iniciadas em 2017, 

e que avançarão no sentido de complementar e melhorar os  projetos já implementados  no 

transcorrer dos quatro anos do nosso primeiro mandato, trabalho esse feito com muita 

determinação e transparência, embasado em um forte espírito de empreendedorismo e 

criatividade, mas acima de tudo, respeito ao itapeviense.  

 

Os programas, realizações e obras colocadas à apreciação popular intensificam as 

mudanças importantes na infraestrutura do município, trazem avanços consideráveis na saúde, 

intensificam a transformação imprimida na área de educação, com mais escolas em tempo 

integral e educação técnica, além dos investimentos em esporte, na modernização da 

administração pública municipal, no transporte público, segurança, habitação e saneamento 

básico, sem esquecer do emprego e geração de renda.  

  

Um programa de governo que nos desafia a superar nossos próprios limites e ir em busca 

da construção da Itapevi com o qual todos sonhamos. Não só para nós, mas para as 

nossas famílias e amigos, e para aqueles que ainda chegarão: uma nova cidade que desponta 

determinada e confiante para um novo futuro. 

 

 

 

__________________    ______________________ 

Igor Soares Ebert    Marcos Ferreira Godoy 
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1. Educação 

• Concluir a construção da ETEC Itapevi (Escola Técnica Estadual) e entregar à população; 

• Concluir a implantação da FATEC (Faculdade de Tecnologia de São Paulo) em Itapevi; 

• Ampliar a oferta de vagas e cursos na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas; 

• Concluir a construção da Escola do Futuro no bairro Cardoso; 

• Concluir a construção da Escola do Futuro no bairro Amador Bueno; 

• Iniciar a construção de pelo menos outras duas Escolas do Futuro; 

• Ampliação do número de vagas em creches; 

• Criação da Creche do Futuro com educação em período integral; 

• Promover ações de valorização e formação dos professores da rede municipal de 

ensino; 

• Dar continuidade ao Prêmio Professora Nota 10, com entrega de prêmios em dinheiro 

e carro 0km para os melhores projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo; 

• Continuar com a realização do Desfile Cívico de Sete de Setembro; 

• Manter e melhorar a qualidade da alimentação da merenda escolar; 

• Manter o programa Sexta Feliz, premiado pela Fundação Abrinq, que tem como objetivo 

diminuir a ausência de alunos às sextas-feiras; 

• Substituir a última escola de madeira existente na cidade, no bairro Jardim Cruzeiro: 

CEMEB Machado de Assis; 

• Ampliar a oferta de Chromebook para serem utilizados em sala de aula por alunos com 

a plataforma Google For Education; 

• Continuar com o Programa Sorriso Móvel, que garante atendimento odontológico aos 

alunos na unidade escolar; 

• Ampliar a participação das escolas municipais em campanhas educativas sobre saúde, 

trânsito, meio ambiente, segurança, combate às drogas, dentre outras; 

• Continuar com a entrega de material escolar gratuito e com qualidade aos alunos da 

rede municipal de ensino; 

• Manter a Maratona do Enem, Cursinho Pré-Vestibular preparatório só Exame Nacional 

do Ensino Médio; 

• Criar política municipal para erradicar o analfabetismo e ampliar o nível de escolaridade 

de jovens e adultos, com apoio de ONGs, entidades, sindicatos e igrejas, numa cruzada 

pela inclusão; 

• Implantar a disciplina de xadrez (projeto piloto) em uma das escolas da rede como forma 

de estimular o desenvolvimento cognitivo e intelectual dos alunos, até gradativamente, 

estender à toda rede; 
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• Incluir na temática escolar assuntos como economia doméstica e empreendedorismo, 

visando preparar jovens para desafios que encontrarão no futuro. 

 

2. Saúde 

• Concluir construção e inaugurar o Pronto-Socorro Amador Bueno; 

• Iniciar construção e inaugurar o Pronto-Socorro Cardoso; 

• Implantar o Centro Municipal de Atendimento Odontológico; 

• Implantar o novo Centro de Reabilitação, com piscina; 

• Concluir a construção e inaugurar UBS Jardim Briquet/Jardim Santa Cecília; 

• Construir a nova UBS na Cohab; 

• Construir a nova UBS no Jardim Rainha; 

• Concluir e entregar reforma do Pronto-Socorro Central; 

• Inaugurar Pronto-Socorro Infantil; 

• Implantação do tratamento por Equoterapia; 

• Ampliar a capacidade de atendimento do Centro de Hemodiálise; 

• Ampliar número de especialidades e exames oferecidos no CIS – Centro Integrado de 

Saúde; 

• Implantar sistema para marcação de consultas e retornos por telefone e/ou internet; 

• Continuar o processo de integração das unidades municipais de saúde por meio de 

sistema informatizado para gerenciar a capacidade de atendimento da rede pública 

municipal, otimizando ainda mais o atendimento no sistema de saúde; 

• Ampliar o Centro de Atendimento com o CAPS Adulto; 

• Manter a Farmácia Central e o novo sistema de distribuição de medicamentos; 

• Ampliar campanhas de conscientização de combate e prevenção de doenças, como 

dengue, Outubro Rosa, Novembro Azul, DST’s, Hepatites, HIV, dentre outras; 

• Implantar o Programa de Entrega de Medicamentos para Idoso em Casa. A iniciativa 

prevê atendimento diferenciado e políticas públicas de prevenção para pessoas com 60 

anos ou mais. 

 

3. Infraestrutura, Transporte e Mobilidade Urbana 

• Continuação da nova via de acesso da Cohab até o Sapiantã; 

• Novo viário Santa Rita, com o fim da passagem sobre a linha de trem; 

• Continuar a luta com o Governo do Estado de São Paulo para pavimentação da vicinal 

Estrada Elias Alves da Costa, que ligará as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares; 

• Ampliar a quantidade do novo modelo de abrigo para paradas de ônibus; 
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• Cobrar da concessionária, a troca frota de ônibus, com wi-fi e app; 

• Construção do novo terminal de ônibus na região central, ao lado da Estação de Trem 

CPTM Itapevi; 

• Construção de terminal de ônibus em Amador Bueno; 

• Pavimentação de mais vias de terra; 

• Ampliar iluminação pública; 

• Garantir com a CPTM a reconstrução da Estação de Trem Ambuitá, já prevista na 

concessão da Linha 8, e cobrar a construção da Estação de Trem Cimenrita. 

 

4. Saneamento Básico e Combate às Enchentes 

• Construção de reservatório de contenção na região do Vale do Sol; 

• Obras de microdrenagem para minimizar enchentes nos bairros Centro, Rainha e Vale 

do Sol; 

• Aumentar o percentual do fornecimento de água potável; 

• Aumentar o percentual do índice de coleta de esgoto e tratamento. 

 

5. Planejamento, Gestão, Orçamento e Finanças 

• Implantação do programa Bolsa Estágio, para que estudantes de universidades possam 

trabalhar nas escolas nos finais de semana; 

• Itapevi sem papel: informatização dos processos administrativos; 

• Resolve Fácil na web: fornecer via internet todos os serviços do Resolve Fácil; 

• Continuar com a política de valorização permanente dos servidores municipais; 

• Implantar sistema para organização dos indicadores de acompanhamento e avaliação 

sistemática das principais ações, projetos e programas da prefeitura e suas respectivas 

metas, para garantir maior eficiência na utilização do erário público; 

• Trabalhar para manter a Nota A no CAPAG; 

• Melhorar o índice de transparência divulgado pela Controladoria Geral da União; 

• Continuar com o incentivo da participação do cidadão nas audiências públicas; 

• Realizar o georreferenciamento da cidade. 

 

6. Esportes e Lazer 

• Construção do Parque da Cohab; 

• Reforma do Ginásio CIEF; 

• Início das obras da Arena Itapevi; 

• Entrega da Arena Amador Bueno; 
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• Entrega da Arena Santa Rita; 

• Construção da Arena Vila da Paz; 

• Construção de novas Areninhas em diversos bairros da cidade; 

• Continuar com a realização da Corrida Oficial de Itapevi; 

• Atrair eventos esportivos para cidade; 

• Ampliar as atividades oferecidas no Programa + Esportes; 

• Criar o Centro Paradesporto, programa de inclusão de pessoa com deficiência à prática 

de atividades esportivas; 

• Ampliar o número de bicicletários na cidade; 

• Incentivar a prática esportiva; 

• Construção de novas ciclovias na cidade. 

 

7. Cultura e Juventude 

• Inauguração do Teatro Municipal; 

• Implantação da nova Casa da Cultura, mais ampla e com mais cursos, valorizando ainda 

mais a Escola Municipal Livre de Arte, Escola Livre de Dança, Escola Municipal Livre de 

Teatro, a Cultura de Rua e o Centro de Formação Musical; 

• Realização do Festival IT nos bairros; 

• Implantação do Circo Escola; 

• Instalação do Museu de Itapevi; 

• Continuar com os eventos do aniversário da cidade; 

• Ampliar o Encontro de Carros Antigos; 

• Implantar a Virada Cultural na cidade. 

 

8. Segurança 

• Inauguração da COI – Central de Operações Itapevi (videomonitoramento), que 

ampliará o sistema de monitoramento por câmeras na cidade; 

• Mais formação, equipamentos e armamentos para Guarda Municipal; 

• Ampliação do Canil Municipal da Guarda Municipal de Itapevi; 

• Nova sede para a Polícia Militar; 

• Continuar o trabalho de integração entre as polícias Militar, Civil, 

Guarda Municipal,  Defesa Civil e Corpo de Bombeiros; 

• Manter e melhorar a Ronda Regional da Guarda Municipal; 

• Continuar com o apoio às ações da Delegacia de Defesa da Mulher em Itapevi; 

• Manter em conjunto com o CIOESTE o Abrigo da Mulher Vítima de Violência; 
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• Continuar com apoio para manutenção e funcionamento da unidade do Corpo de 

Bombeiros na cidade. 

 

9. Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Cidadania 

• Manter em parceria com o Governo do Estado de São Paulo o Restaurante Bom Prato; 

• Implantação do Programa Mãe Itapeviense; 

• Implantação da sede do Acolher, com cursos gratuitos para a população; 

• Implantação da Academia do Idoso; 

• Manter e ampliar o Natal Acolher; 

• Buscar com o Governo Federal a ampliação do número de atendidos pelo programa 

Bolsa Família. 

 

10. Habitação 

• Construção do primeiro Conjunto Habitacional Municipal da história da cidade; 

• Entregar documentação de Regularização Fundiária a pelo menos 10 mil famílias da 

cidade; 

• Ampliar o combate, com o setor de fiscalização, às invasões e construções irregulares; 

 

11. Desenvolvimento Econômico 

• Construção do Mercado Municipal; 

• Implantar o Via Fácil Empresa, para agilizar abertura de empresa na cidade; 

• Modernizar o atendimento do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), com 

sistema online para realizar o cadastro e intermediar oferta de vagas de emprego das 

empresas instaladas na cidade e na região; 

• Ampliar e divulgar o Banco do Povo Paulista para atender pequenos e médios 

empresários; 

• Ampliar a Feira Noturna e estudar possibilidade de realizar no estacionamento do 

Parque da Cidade; 

• Avaliar prorrogação da Lei de Incentivo para continuar atraindo empresas para o 

município; 

 

12. Meio Ambiente 

• Implantação de mais Eco Pontos nos bairros; 

• Construção da Escola do Meio Ambiente; 

• Ampliação do sistema de reciclagem de lixo; 

• Implantação do novo Viveiro Municipal; 
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• Ampliar a educação ambiental nas escolas municipais; 

• Ampliar o plantio de mudas de árvores na cidade e a recuperação de áreas verdes; 

• Colocar em funcionamento o Plano de Resíduos Sólidos no município; 

• Implantar em parceria com a Secretaria de Segurança, a Guarda Ambiental; 

 

13. Bem-Estar e Defesa Animal 

• Ampliação do serviço do Castramóvel; 

• Implantação da Unidade de Saúde Animal; 

• Construção do Cemitério Animal; 

• Ampliar a realização de feiras de adoções de animais e a divulgação do site que tem o 

mesmo objetivo; 

• Ampliar e melhorar as condições do Canil Municipal. 

 

14. Pessoa com Deficiência 

• Implantar a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência na Prefeitura de Itapevi; 

• Ampliar a oferta de vagas no curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e implantar 

outros cursos de inclusão; 

• Instalar semáforos sonoros na cidade; 

• Ampliar quantidade de rampas de acesso em calçadas públicas; 

• Implantar em todos os vídeos institucionais da Prefeitura a janela com intérprete de 

libras; 

• Ampliar formação dos professores da rede municipal de ensino que atendem alunos 

com deficiência; 

• Ampliar número de escolas adaptadas para atender as normas de acessibilidade. 

Atualmente, dez das 68 escolas atendem às normas. 

 

15. Melhor Idade 

• Dar continuidade à ampliação das atividades e dos cursos voltados aos idosos no Centro 

de Convivência do Idoso (CCI); 

• Estimular a participação nos Jogos Abertos da Terceira Idade; 

• Realizar os eventos Miss e Mister Terceira Idade; 

• Implantar a Academia do Idoso, com profissionais para acompanhamento, no Parque 

da Cohab. 

• Criação da Creche do Idoso; 

• Oferecer hidroginástica na piscina da Escola do Futuro para maiores de 60 anos; 

• Ampliar número de beneficiados com passe do idoso; 
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16. Mulher 

• Ampliar o atendimento do Centro de Referência de Saúde da Mulher, com o CRM e o 

CIS – Centro Integrado da Saúde; 

• Ampliar campanhas de conscientização, como Outubro Rosa, Combate à Violência 

Contra a Mulher;  

• Continuar com o apoio às ações da Delegacia de Defesa da Mulher em Itapevi; 

• Manter em conjunto com o CIOESTE o Abrigo da Mulher Vítima de Violência. 


