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ITAQUÁ PODE MAIS!
COLIGAÇÃO: DO POVO PARA O POVO
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Carta de Heroilma
Sendo prefeita desta cidade eu quero olhar os limites legais e as diretrizes que vão pautar o nosso
Governo para garantir direitos, construir oportunidades e assegurar o acesso às políticas públicas em
um ambiente de cidade cada vez mais digno ao munícipe, aos trabalhadores e trabalhadoras, aos
funcionários públicos para que todos possam viver, estudar e trabalhar em um clima sem obscuridade,
motivados e com alegria.
Quero olhar para a cidade e checar todos os lugares onde a acessibilidade não seja adequada; para
mim essa sempre foi uma questão de honra: as pessoas com deficiência, as pessoas PCD. A cidade
precisa ficar bonita e organizada; tanto na entrada da cidade quanto nos bairros. Quero resolver a
situação das áreas públicas ocupadas, levando política pública de urbanização para as comunidades e
envolver a comunidade em um grande diálogo com o poder público. Vamos solucionar o descarte
inadequado de lixo, construir parceria com os cidadãos para resolver através da reciclagem e da coleta
seletiva, as cooperativas e serviços comunitários de destinação de resíduos, e envolver as diversas
Secretarias para solução conjunta dos problemas.
Quando fui deputada estadual, o Jardim Rosely recebeu verbas para pavimentar onze ruas, e
elaboramos emendas para produção de moradias na cidade, para regularização fundiária no núcleo
da vila Dourada, situada no bairro novo horizonte, remanejamos recursos do Planejamento e
Desenvolvimento Regional para garantir dotação orçamentária à Secretaria de Saúde com a
finalidade de aquisição de duas ambulâncias para transporte de pacientes entre as unidades de saúde
e também para aprimorar o programa preventivo de câncer de próstata aos pacientes do SUS, em
nosso município.
Quando eleita nosso governo, com seu apoio, vamos urbanizar os bairros por meio do programa
Cidade Legal, melhorar muito o transporte público. Na Educação, vamos criar vagas para que não haja
mais falta de professores; na Saúde, vamos terminar a construção dos postos e garantir os recursos
humanos adequados para o seu funcionamento de modo a dispor de um atendimento de excelência.
Cuidar da segurança alimentar com políticas para incentivo à produção de alimentos; as cozinhas
comunitárias que produzem mais de 200 refeições por dia. A nossa usina de asfalto precisa ser
recuperada para fortalecer a manutenção da cidade, precisamos ter uma melhor logística de
transporte melhorando muito a sinalização e a acessibilidade para garantir mais segurança no
trânsito.
Vamos ampliar as áreas de Segurança, Cultura, Esporte, Lazer. A gente sabe de todo um
compromisso, de toda uma necessidade, de toda uma responsabilidade. Mas nós estamos muito
preparados. Com humildade, com união nós iremos chegar lá. Meu querido Fábio Garcia, quando nós
resolvemos que você seria nosso vice para unir experiência de uma pessoa que já faz um grande
trabalho por esta cidade, que já esteve deputada, unindo com a juventude que mora aqui, que é filho
desta cidade e eu falei: a chapa está completa. Quando eu fui Secretária de Desenvolvimento Social,
reestruturei toda a área social; nós fizemos um trabalho muito digno para esta cidade, a população se
sentia acolhida e respeitada. Há quarenta e um anos eu estou aqui, e aqui eu criei os meus filhos, por
isto este slogan da nossa coligação, “DO POVO PARA O POVO” é isto que nós estamos
representando. O compromisso com esta cidade é um compromisso muito sério, por isso, assino
embaixo. Muito Obrigada,

Heroilma,
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Carta do Fábio Garcia

Diariamente eu ando por essa cidade, rodo por essa cidade, corro por essa cidade. Faço
tudo que eu posso por essa cidade e nesta cidade. De carro, a pé ou de bicicleta, amo
Itaquaquecetuba. Fardado ou paisano, amo Itaquaquecetuba.
E justamente por amar tanto essa cidade quero lutar por melhorias. Na acessibilidade,
na iluminação, no esporte, na educação, na segurança, na mobilidade urbana, nas
ciclovias, no Parque Ecológico; precisamos de melhorias na cidade inteira.
Itaquaquecetuba está bem desgastada, com aparência ruim, abandonada, mal tratada.
Sabendo disto, o meu intuito é fazer essas melhorias. É por essa razão que eu quero ser
vice-prefeito, porque Itaquaquecetuba pode mais, Itaquaquecetuba pode muito mais. E
nós sabemos como fazer mais por Itaquaquecetuba.
Itaquaquecetuba é uma cidade grande e tem que ser grandiosa, fazer valer o seu nome
no Alto Tietê. Nosso município merece respeito e tem direito a toda a dignidade do
mundo. Seja como cidadão, seja como munícipe, seja como funcionário, seja como
atleta ou seja como educador e pedagogo: eu conheço muito dessa cidade, desde que
eu nasci.
Meu pai foi Secretário de Esportes, minha mãe foi Secretária de Educação; eu conheço
todas as escolas municipais de Itaquaquecetuba por conta da minha atuação como
Coordenador no Projeto Sementinha, no GUARD, onde ensinamos crianças e adultos a
resistir aos perigos e escapar aos malefícios das drogas.
Minha família admira e tem muito respeito pelo trabalho da Heroilma, que, não é de
hoje, sabe cuidar bem de Itaquaquecetuba. É com muito orgulho que eu me junto a
Heroilma e firmo aqui meu compromisso: DO POVO, PARA O POVO, vamos juntos
fazer essa mudança para o rumo certo. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.
Fábio Manoel Garcia.
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APRESENTAÇÃO
“O natural e compreensível, pois, é que a menor das células de organização política, o município,
represente o ponto de partida para todos nós; Enquanto
não for o município brasileiro o verdadeiro irradiador das ideias, das
concepções orientadoras, da nacionalidade, dificilmente o País encontrará a trilha que todos nós
desejamos. É nas pequenas unidades que se tonifica a consciência dos problemas. O político brasileiro
cunhou com muita sabedoria a frase: “Ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, todos vivem no
município.” (Antonio Celso Bandeira de Melo – Advogado e Escritor )

A Coligação “DO POVO PARA O POVO” dos candidatos HEROILMA LINS e FÁBIO GARCIA está
lançando, no âmbito de seu PLANO DE GOVERNO, a plataforma virtual ITAQUAQUECETUBA
PODE MAIS! para receber propostas que promovam a melhoria da qualidade de vida de nossa
cidade.

O objetivo é abrir um espaço para o cidadão repensar a cidade, ampliar a participação comunitária e
compartilhar projetos de
melhoria. A plataforma
estará no ar, durante a
campanha, para receber
propostas de qualquer
pessoa física.

Segundo

nossa

candidata Heroilma, a
principal

função

da

Cidade é a promoção do
Empoderamento Social através da integração, transparência, compromisso, e prestação de contas.
Assim, repensar a cidade deve ser um exercício contínuo do cidadão, pois nem sempre fornece
espaço para o engajamento do morador. E, a verdadeira parceria público/privada que devemos
promover lastreia-se na interrelação e intra relação entre Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder
Social – através das suas diversas representações. ITAQUAQUECETUBA nos últimos 08 anos,
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acumulou uma série de reclamações referentes à má qualidade de vida. O espaço urbano está
saturado e a população já sente isso.
Por esse motivo, HEROILMA E FÁBIO acreditam que o momento da campanha é muito favorável
para o diálogo e para a aceitação de novos projetos, bem como um momento relevante para
aprimorarmos e ampliarmos a visão de diferenciação dos indivíduos – respeitando suas
necessidades materiais e ideais. Hoje, somos bombardeados por informações de todas as partes,
especialmente das redes sociais. Então, por que não aproveitar esse boom das novas mídias e
proporcionar um espaço de reunião de ideias.

As ideias para o ITAQUAQUECETUBA PODE MAIS! devem ser inovadoras e trazer impacto positivo
para a cidade. O CONCEITO desta nova administração prevê a implantação futura de uma nova
estrutura administrativa, moderna, eficiente, dinâmica, informatizada. Quanto mais práticas,
viáveis e originais, maiores serão as chances de servirem de inspiração para outras pessoas. Um dos
propósitos da plataforma é ter todas as ideias sistematizadas, de maneira que todos possam ter
acesso, compartilhar experiências, comentar e interagir. Queremos passar isso tudo adiante,
atingindo instituições, organizações da sociedade civil e a gestão pública.

O conceito de cidade criativa
une

três

características:

inovação, conexão e
cultura. Hoje, o que se quer é
um espaço urbano que atenda
de fato às necessidades do
cidadão e o conecte com todas
as partes. Isso é ainda mais
necessário e urgente quando
tratamos de um município
como ITAQUAQUECETUBA.

Para HEROILMA, o conceito de cidade próspera e produtiva remete à própria vontade do ser
humano de viver melhor, pois vivemos uma realidade cada vez mais complexa. Recebemos impulsos
e estímulos o tempo todo. Nós desejamos sempre melhorar nossas vidas e essa perspectiva é
inerente ao ser humano de qualquer lugar do mundo. Esse desejo se reflete na comunidade e é
exacerbado em uma vida compartilhada na cidade. Você quer uma rua mais limpa, um transporte
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melhor e saúde acessível, entre outras coisas. Prosperidade é aplicar a capacidade de criar para
melhorar a sua vida e a da comunidade em que está inserido.

As melhores ideias serão incorporadas ao PLANO DE GOVERNO e apresentadas em um grande
encontro a ser realizado durante a campanha. Os projetos recebidos serão compilados e enviados
aos órgãos responsáveis pela futura gestão da cidade de ITAQUAQUECETUBA, que irão estudar
como as propostas dialogam com as necessidades da cidade. Esperamos que essas novas ideias
sejam de fato aplicadas – e de forma compartilhada - já que cada bairro de nossa cidade tem suas
características e todos os cidadãos têm os mesmos direitos de serem ouvidos.

Além das ideias da ação do ITAQUAQUECETUBA PODE MAIS!, o PLANO DE GOVERNO contempla
uma série de ações estruturantes nas principais áreas temáticas que compõe a atuação municipal. O
CONCEITO desta nova administração prevê a implantação futura de uma nova estrutura
administrativa, moderna, eficiente, dinâmica e informatizada.
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Grandes Eixos Temáticos
Educação
Saúde
Cultura
Planejamento Urbano, Mobilidade Urbana e
Infraestrutura
Habitação
Segurança
Desenvolvimento Econômico
Segurança Alimentar, Agricultura e Abastecimento
Esporte e Lazer
Desenvolvimento Social
Meio Ambiente e Sustentabilidade
Participação Popular
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Especificando os Eixos Temáticos
__________________________________________________
EDUCAÇÃO
A educação municipal deve atuar em várias frentes importantes de maneira sincronizada e
coordenada. Tratando-se de um município carente em diferentes áreas, a educação é fundamental
na vida de seus munícipes, devendo compor projetos com outras Secretarias, principalmente com as
pastas da Cultura, Esporte, Saúde, Segurança e Desenvolvimento Social.
✓ Com base na Lei n.13019/14, que institui normas gerais para parcerias entre administração
pública e organização da sociedade civil, AMPLIAR as vagas nas creches, atendendo o
PNE, Lei 13.005/2014. (Plano Nacional de Educação);
✓

Reestruturação administrativa da Secretaria de Educação com adequação de cargos e
funções e abertura de concurso público para: 1 Orientador de alunos, 2- Orientadores de
Informática, Agente Administrativo etc.;

✓ Criação e Investimento em Núcleo Administrativo com formação para todos os servidores
em diferentes cargos e funções da educação municipal;
✓ Atender ao Plano de Cargos e Carreira do Magistério abrindo concurso público para
cargos de: Supervisor Escolar e Diretor de Escola;
✓ Ampliação e reestruturação das Escolas de Tempo Integral, atendendo o PNE Lei
13.005/14
✓ Professores Adjuntos nas escolas;
✓ Projetos transversais e integradores, em parceria com as Secretarias de Cultura, Esporte,
Segurança, Saúde e Desenvolvimento Social;
✓

Ampliação, reforma e construção de novas unidades escolares nos bairros onde a
demanda é consistente, diminuindo o uso do transporte escolar;

✓

Investimento e adequação ao atendimento dos alunos com deficiência, (PCD);

✓

Criação

e

investimento

em

Núcleo

Multidisciplinar

para

atendimento

e

encaminhamentos aos alunos PCD e orientação as famílias;
✓

Investimento no Núcleo Pedagógico proporcionando formação continuada para os
profissionais do quadro do magistério;

✓

Investimento em bibliotecas, laboratórios de informática e espaços de multimídia nas
escolas;

✓

Reestruturar e adequar a frota de Transporte Escolar.
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SAÚDE
✓ Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando
uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à expectativa da população.
✓ Atender à demanda gerada no município, dentro do princípio da universalidade, com atenção
integral à saúde, de forma humanizada e com equidade.
✓ Fortalecer a estratégia Saúde da Família, respeitando a base doutrinária e filosófica do
programa e visando uma atuação centrada na valorização da saúde e (prevenção).
✓ Implantar Programa saúde digital, com prontuário digital, e Cartão Municipal da saúde
Prefeitura de Itaquaquecetuba.
✓ Implantar um modelo de gestão em hospital, unidades mistas e unidades básicas de saúde
fundamentada em estabelecimento de metas, controle anual dos resultados de gestão,
baseado em indicadores identificados com a participação do governo, dos profissionais da
área da saúde e dos usuários.
✓ Uma clínica médica especializada em Pediatria, que funciona como pronto atendimento, 24
horas, inclusive Sábados, Domingos e feriados.
✓ Estabelecer normas de prioridade para investimentos dirigidos à promoção da saúde e à
proteção específica da população por área de vulnerabilidade, respeitando os locais de
moradia de cada munícipe.
✓ Integração com o governo federal, governo estadual para a expansão da rede municipal de
atendimento à saúde, de forma coordenada, para os bairros mais distantes do centro.
✓ Melhorar a gestão para o atendimento de urgência e emergência. Criação de um programa
de marcação eletrônica de consultas na rede municipal de atendimento à saúde dando um
fim às filas.
✓ Ampliar do Programa Saúde da Família, priorizando os bairros de maior vulnerabilidade, de
acordo com os resultados do zoneamento.
✓ Ampliar os programas Juntos com Ministério da Saúde e Governo Estadual.
✓ Melhorar a logística no fornecimento gratuito de medicamentos cesta básica à população na
rede de saúde.
✓ Ampliar e fortalecer o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde das
periferias da cidade.
✓ Agir na prevenção de epidemias através da reestruturação da Vigilância Sanitária, a partir de
constatação das necessidades levantadas e realizar ações preditivas, preventivas e curativas.
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✓ Ampliar e articular os programas de atenção integral à saúde da criança e do adolescente, da
mulher, do homem, e do idoso, do trabalhador, das pessoas com deficiências,
DST’s/AIDS/HIV e de saúde mental.
✓ Capacitar os gestores e servidores do órgão central e das unidades de saúde, objetivando a
melhoria da coordenação das ações, e a prestação dos serviços de forma humanizada e com
qualidade.
✓ Captar recursos para melhorar a infra estrutura das unidades de saúde do município.

✓ Investir em capacitação e qualificação dos profissionais de saúde e buscar melhorias salários.
✓ Realizar a assistência básica de saúde do município.
✓ Remodelar o sistema de ambulâncias para atendimento à população do município.
✓ Construir novas unidades de saúde de acordo com o resultado do zoneamento, visando suprir
a demanda da população.
✓ Desenvolver ações integradas no município, visando à melhoria do atendimento à
coletividade.
✓ Implantar o programa para promover orientação e prática de atividades físicas no âmbito das
UBS’s tais como: caminhadas, recuperação de cardíacos, acompanhamento de hipertensos,
entre outros.
✓ Fazer Convênio com Governo Federal e Estadual para construção Hospital Municipal e
Maternidade.

CULTURA
✓ Construção do Portal de entrada de Itaquá, com valorização de suas origens e de sua
identidade.
✓ Construção de uma Avenida Cultural tendo em vista que Itaquá não tem espaços adequados
para os eventos da cidade
✓ Destinação de prédio adequado para funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, com
estrutura contendo salas para cursos, museu, biblioteca, teatro, salão para eventos.
✓ Reativação do Conselho de Cultura, já criado no Município.
✓ Incentivo às Organizações da Sociedade Civil, de acordo com a Lei 13.019/2014.
✓ Valorização das tradições culturais de Itaquá
✓ Recuperar e incentivar as tradições culturais de Itaquá, como Dança de Santa Cruz,
Moçambique, Bumba meu Boi, Dança de São Gonçalo, Afoxé, Matrizes Africanas, Marcha
Zumbi dos Palmares, Tradição Nordestina, Congada e outros.
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✓ Incentivar e valorizar os grupos culturais de Itaquá: Capoeira, Samba, Reggae, HIP HOP,
Teatro, Dança, Dança Afro, Banda Marcial, Artesanato, Artistas Plásticos, Grafite, Música.
✓ Trazer para a comunidade atividades culturais, esportivas e sociais para crianças e
adolescentes para contribuir na formação do cidadão, em um espaço cultural voltado para as
famílias.
✓ Promover e fortalecer a produção cinematográfica da cidade, filmes de curta e longa, ampliar
e promover as habilidades e talentos na produção audiovisual.
✓ Promover e fortalecer a produção literária, inclusive com a organização de espaço para
promoção de textos escritos e falados.
✓ Promover e incentivar espaços para estudo e pesquisa da história da arte.
✓ Promover a cultura culinária e gastronômica do município em linha com o fortalecimento da
segurança alimentar e o fomento da economia e produção local de alimentos fortalecendo,
criando e ampliando as plataformas e pontes entre o urbano e o rural.

Planejamento Urbano, Mobilidade Urbana e Infraestrutura
✓ Implantar o projeto “trânsito um direto do Cidadão.”
✓ Aperfeiçoar o serviço de atendimento aos usuários de transporte coletivo.
✓ Coordenar junto aos concessionários de serviço de transporte para que o Munícipe tenha
condição ir e vir em melhor condição.
✓ Implantar cooperativa de van para transporte municipal.
✓ Instalar sistema eletrônico de monitoramento para controle operacional da frota do
transporte coletivo.
✓ Aprimorar os serviços de táxi, de transporte de escolares e de fretamento.
✓ Modernizar e intensificar os serviços de manutenção e implantar sinalização viária horizontal
e vertical.
✓ Aprimorar programa permanente de educação para o trânsito voltado para crianças em idade
escolar e adultos, seja pedestre, condutores ou passageiros.
✓ Criar e implantar programa de segurança para o pedestre principalmente no entorno das
escolas.
✓ Promover a revisão do Plano Diretor, buscando compatibilizar a ocupação do solo urbano
com diretrizes que assegurem o desenvolvimento sustentável, e rever a legislação
complementar já aprovada, visando sua simplificação.
12

✓ Implantar parques e praças na periferia, dotando-os de segurança e descentralizando as
práticas de cultura, esporte e lazer promovidas pela Prefeitura.
✓ Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e orientar sua adequada
conservação, resgatando a auto estima de toda a cidade de Itaquaquecetuba.
✓ Melhorar as condições de acessibilidade em calçadas e passeios públicos.
✓ Fazer parceria com governo estadual e federal para montar usina de asfalto quente.
✓ Expansão e melhoria da iluminação pública.
✓ Fiscalização para manutenção do patrimônio arquitetônico, tombado, do município.
✓ Manutenção do patrimônio com recursos próprios e complementados com recursos obtidos
dos Governos Federais, e Estaduais. 4.20 – Gestão Administrativa.
✓ Informatização dos órgãos da PMI.
✓ Atualização do Cadastro de Imóveis do município.
✓ Modernização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba.
✓ Implantar programa cidade digital.
✓ Implantar o Projeto “IPTU Premiado”.
✓ Sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas .

✓ Elaborar o Plano de Conservação do Solo e de Prevenção e Controle da Erosão, que determine
diretrizes e ações específicas para as áreas rurais e urbanas, bem como contemplar a
ampliação da pavimentação no município.
✓ Ampliar a fiscalização municipal, visando a prevenção e controle de ocupações em áreas
irregulares, como planícies de inundações, áreas de preservação permanente (APP), além do
fomento aos projetos de arborização urbana, parques lineares e compensações ambientais
referentes à recomposição florestal, dentre outras.
✓ Elaborar e implantar um “Mapa de área de risco e vulnerabilidade” no que tange a questão de
alagamento e inundação, visando um maior controle e pronta resposta para possíveis
catástrofes naturais.
✓ Elaborar e implantar o “Comitê de Gestão e Gerenciamento de Crises e Assuntos
Emergências”, envolvendo a sociedade civil organizada e o poder público.

Habitação
✓ A prioridade da área de Habitação será a REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
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✓ Itaquá tem hoje mais de 180 núcleos (que podem ser bairros, loteamentos ou áreas invadidas)
que foram incluídas no Programa CIDADE LEGAL do Governo do Estado de São Paulo.
✓ Estes núcleos foram cadastrados no ano de 2009/2010 no governo do Prefeito Armando da
Farmácia e até hoje ainda só um deles foi totalmente regularizado, restando ainda mais de
50.000 moradias para conseguir o Registro no Cartório de Imóveis, garantindo a posse legal
de suas casas.
✓ O bairro que tem a situação mais avançada é o Quinta da Boa Vista, quase 2 mil casas que
poderão ser beneficiadas com e Regularização, que foi iniciada com a desapropriação da área
que tem o cemitério e o loteamento no ano de 2010, sendo inclusive paga totalmente pelo ex
prefeito Armando.
✓ Hoje o processo está em fase final, já que há 2 anos a Prefeitura tenta finalizar o Registro no
Cartório de Imóveis de Itaquá e ainda não conseguiu, pois no Programa Cidade Legal do
Estado já foram concluídas as licenças desde o ano de 2018.
✓ Além do Quinta da Boa Vista existe outra área pública que será prioridade para resolver a
questão, que é o Jardim Maria Rosa, com mais de 1.500 casas construídas em terreno do
CDHU.
✓ O objetivo é pedir a doação da área para que a Prefeitura possa regularizar a documentação,
e então levar infraestrutura de ruas, asfalto, água, esgoto e energia elétrica totalmente
regularizada para todos os moradores.
✓ Será também agilizado o processo para contratação de empresa de Regularização Fundiária
usando o recurso da SABESP de 20 milhões conseguido na renovação da Concessão de água
e esgoto, que foi iniciada na gestão Armando da Farmácia em 2012 e só concluída em 2018,
podendo beneficiar até 15.000 moradias em diversas áreas da cidade, num prazo estimado de
3 a 4 anos.
✓ Outra demanda será a busca de parcerias com Governo do Estado para retomar o projeto
chamado FAZENDA ALBOR, em área do CDHU entre Itaquá, Guarulhos e Arujá, que tinha
previsão de construção de 10.000 habitações, sendo 4.000 apenas para moradores de Itaquá,
e foi paralisada.
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Segurança
✓ Implantar o projeto Mediação de Conflitos, que visa capacitar e profissionalizar agentes para
criar nas comunidades equipes de Mediação de Conflitos que façam diagnósticos e atuem na
prevenção, facilitando o diálogo entre possíveis protagonistas de conflitos.

✓ Restaurar o Centro Integrado de segurança.

✓ Câmeras de monitoramento para cidade.

✓ Estruturação do Programa “Guarda Municipal Amiga dos Bairros”, em conjunto com os
órgãos de segurança dos Governos Estadual e Federal.

✓ Vigilância do patrimônio municipal.

✓ Redimensionamento (quantitativo e qualitativo) do efetivo da Guarda Municipal.

✓ Reestruturação da Secretaria de Segurança.

✓ Manter programa de apoio ao jovem dependente químico e atuar com rigor visando o
cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente na proibição de venda de bebidas
alcoólicas, e outros produtos para menores de 18 anos.

✓ Criar o programa Vizinhança Solidária, com o objetivo de prevenir os atos de desrespeito à
convivência, procurando agir coletivamente nas comunidades.

✓ Botão do pânico/apito, sirene.
✓ Capacitar e especializar setores da Guarda Municipal para atendimento em escolas,
fortalecendo a ronda escolar e a ação nos parques.

✓ Redimensionar quantitativa e qualitativamente o efetivo da Guarda Municipal e adequá-la às
necessidades de uma segurança pública municipalizada.
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✓ Criar o Gabinete de Segurança e Cidadania da PMI.

✓ Restaurar Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania.

✓ Reativar o CONSEG visando: que grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se
reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas
comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de
entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais.

Desenvolvimento Econômico
Ampliar a capacidade econômica do município é um pilar importante e prioritário do Plano de
Governo Heroilma e Fabio. Fortalecer a presença do governo do município junto aos conselhos e
entidades de representação e de fomento da indústria, do comércio, do setor de serviço amplia a
capacidade dos setores na articulação com os níveis de governo e os órgãos de articulação das áreas
de negócio e de desenvolvimento humano e social. Para tanto é necessário:
✓ Dar a conhecer nossa capacidade de exportação de bens e serviços, não só ente os setores,
mas também aos organismos de produção de conhecimento e formação e desenvolvimento
humano técnico e profissional criando e fortalecendo uma dinâmica econômica transparente,
mais segura e mais pro ativa para construção de metas factíveis de desenvolvimento eficiente
e sustentável.
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✓ Criação de órgão de apoio ao trabalhador informal para acesso aos órgãos públicos e privados
de financiamento e estruturação de serviços e saída da informalidade.
✓ Recuperação e incentivo a atividade agrícola no município.
✓ Implementação de política de desenvolvimento do Turismo rural, ecológico, de negócios e
cultural como estratégia de desenvolvimento local, fortalecimento de negócios e recuperação
da alta estima e da identidade de nosso povo. É fundamental criar o orgulho e a satisfação de
dizer: EUMORO EM ITAQUAQUECETUBA, SOU ITAQUAQUECETUBENSE.
✓ Fortalecimento de políticas de articulação regional, organização e fomento de parcerias com
os municípios do Alto Tietê bem como outros municípios.

Segurança Alimentar, Agricultura e Abastecimento
✓ Criar instrumento de acesso a alimentação de qualidade em parceria com o governo federal e
Estadual, oferecendo comida balanceada e de qualidade a preços acessíveis a população.
✓ Articular amplo Programa Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional, articulando a
política de segurança alimentar e nutricional com a política de inclusão social, a economia
solidária e o desenvolvimento econômico e a valorização da cultura e da gastronomia de
nossa cidade e região.
✓ Viabilizar a implantação de alimentação escolar diferenciada, no sentido de atender as
necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas escolas municipais das regiões mais
carentes da cidade.
✓ Ampliar o acesso da população de baixa renda a alimentos de qualidade através de parceria
com fornecedores e produtores de gêneros alimentícios.
✓ Criar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e realizar a Conferência
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.
✓ Promover cursos de capacitação no processamento de alimentos a fim de gerar trabalho e
renda para populações.
✓ Promover uma ampla campanha de combate ao desperdício alimentar, com oficinas para a
comunidade.
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Esporte e Lazer
✓ Implantar o Projeto Cidade do Esporte, em parques e praças, promovendo oficinas e aulas das
diferentes manifestações da cidade, em especial as mais carentes e distantes.

✓ Construção de pistas para caminhada, playground, áreas para atividades corporais ao ar livre
e com formação básica do uso adequado dos equipamentos para saúde corporal da
comunidade, além de quadras e campos esportivos.

✓ Criar o projeto de lazer nos bairros, por meio de estrutura móvel, levando divertimento a
todas as regiões.

✓ Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais, começando pela iniciação
esportiva, passando pela disseminação do esporte em larga escala e em diferentes
modalidades, abrindo espaço para a descoberta de talentos para o esporte competitivo.

✓ Implantar piscinas no Parque ecológico.

✓ Valorizar o esporte amador, as respectivas ligas, clubes e demais organizações recreativas,
para olímpico e não olímpico.

✓ Valorizar o futebol de campo como espaço de convivência coletiva e democratizar o uso dos
campos destinados à sua prática.

✓ Resgatar o maior evento de futebol da cidade, como a Copa Itaquaquecetuba de futebol
amador nas várias modalidades, Futsal e Campo.

✓ Desenvolver o Programa Escola Aberta para promover a abertura das escolas públicas nos fins
de semana, realizando atividades como torneios esportivos, capoeira, dança de salão, oficinas
culturais, videoteca e palestras de interesse da comunidade.

✓ Assegurar a formação dos agentes sociais e dos servidores do Esporte e do Lazer, em parceria
com os projetos sociais e universidades.
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Desenvolvimento Social
✓ Aperfeiçoar o sistema de gestão dos programas de transferência de renda federal, estadual e
municipal para ampliar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.

✓ Estabelecer estratégias para a implantação do Sistema Único da Assistência Social eficiente
em toda a cidade de Itaquaquecetuba.

✓ Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família, a comunidade como
parceira na construção de uma sociedade humanizada, solidaria e com justiça social .

✓ Realizar prioritariamente as ações da Assistência Social aos beneficiários dos programas de
transferência de renda, visando à emancipação das famílias e a garantia de direitos.

✓ Ampliar e aperfeiçoar a rede de Centros de Referência da Assistência Social (Cras) para
atender a demanda do município nas regiões de maior vulnerabilidade.

✓ Reestruturar Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas).

✓ Criar o Centro de Referência da Pessoa em Situação de Risco (CRPSR).

✓ Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Psicólogos, Cultura, Educação,
Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção à família.

✓ Promover articulações com o governo federal e estadual para aplicação de recursos
financeiros na cidade, ampliando a oferta, fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento
dos programas contra todas as formas de violência à criança, ao adolescente e às suas famílias
decorrentes de negligência, abuso, maus tratos, exploração sexual e crueldade.

✓ Privilegiar atividades sócio educativas em meio aberto para crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações voltadas à permanência e ao sucesso
na escola.
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✓ Criar Prefeitura Mirim com prefeito e vice, e secretarias mirins para que os mesmo possam
participar do conhecimento dos serviços públicos.

✓ Aderir ao Programa de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, para
fomento e apoio a planos, programas e projetos municipais/ regionais de atendimento.

✓ Protetor à criança e ao adolescente vítima de violência e ao adolescente em conflito com a lei,
em parceria com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos.

✓ Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres vítimas de
violência.

✓ Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situação de
violência, além de ações que visem reduzir os índices de violência contra as mulheres.

✓ Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os serviços de atendimento
às vítimas.

✓ Criar o Centro de Apoio e a Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência.

✓ Desenvolver ou ampliar programas e serviços que contribuam para a reestruturação da vida
das mulheres que sofreram violência doméstica.

✓ Implementar o uso adequado do “nome social”,seguindo as diretrizes do decreto DECRETO
Nº 8.727, DE 28 DE ABRIL DE 2016.

✓ Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços existentes, com ofertas de
serviços e atividades de convivência, incluindo o atendimento específico aos que estão em
situação de vulnerabilidade.

✓ Ampliar o programa Pontos de Encontro, sobretudo nos bairros com maior concentração de
pessoas idosas.

✓ Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às suas
necessidades e direitos.
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✓ Criar, por meio de parcerias, o Programa de Cuida dores de Pessoas Idosas.

✓ Implantar políticas e programas desenvolvidos pelo governo federal de forma integrada às
políticas e programas locais para pessoas com deficiência, descentralizando a oferta dos
serviços.

✓ Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das pessoas com deficiência, pelo
próprio poder público e pela iniciativa privada.

✓ Adaptar as Escolas para pessoa com deficiência.

✓ Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho com este segmento.

✓ Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com deficiência.
✓ Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência promovendo a adaptação de calçadas
e acessos a prédios públicos, o transporte especial, o acesso a órtese e próteses e a
capacitação de familiares para a reabilitação baseada na comunidade, de acordo com o
Decreto Federal 5296/04.
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Meio Ambiente e Sustentabilidade.
✓ Programas escolares que premiem as boas práticas ambientais nas escolas.
✓ Criação de grandes eventos na cidade que marquem datas comemorativas relativas à defesa
do meio ambiente e da vida.
✓ Revitalização do parque ecológico, tornar o espaço público e convidativo a prática de
esportes, lazer, contemplação e convivência.
✓ Controlar e fiscalizar a disposição edestinação de resíduos sólidos industriais, hospitalares e
domésticos.
✓ Realizar campanhas educativas sobre o acondicionamento e disposição correta do lixo que
será utilizado para reciclagem, reutilização, reaproveitamento.
✓ Implantar a coleta seletiva do lixo na cidade, para reciclar, reutilizar e reaproveitar os
materiais.
✓ Implantar o Conselho Municipal de Meio Ambiente.
✓ Implantar o Sistema de Gestão Ambiental Municipal em conformidade e integrado ao
Sistema Nacional de Meio Ambiente e ao sistema estadual.

✓ Implantar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, oferecendo respostas mais
rápidas ao empreendedor e aos negócios da cidade.

Participação Popular
Na medida em que os cidadãos em geral, e os agentes públicos em particular, começarem a entender
melhor as funções de fato dos tributos, o funcionamento e a lógica dos gastos públicos, e ampliar o
entendimento da qualidade de cada receita e de cada despesa poderá finalmente fortalecer, por um
lado a gestão pública, por outro a consciência cidadã.
É improvável que isso NÃO ocorra, no entanto, enquanto as atividades de planejamento e de
orçamento forem tratadas como processos de trabalho meramente burocráticos, sem comunicar
claramente quem ganha e quem perde com cada escolha, seja ela pelo lado da receita ou da despesa.
A discussão pública das peças legais de planejamento e construção do orçamento público, além de
um imperativo legal, é um instrumento de fortalecimento da cidadania e da construção de consciência
cidadã.
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Todavia a máquina pública muito tem ainda a evoluir para ampliar sua sensibilidade e sua capacidade
de fortalecer os instrumentos de participação social e popular na construção, não só dos governos
democráticos, como também de ampliar a participação consciente dos cidadãos nos processos de
produção e reprodução da cidade como um todo.
Neste sentido o Governo Heroilma e Fabio terá como uma de suas estratégias de gestão e
fortalecimento das ações do governo em todo o território, bem como o fortalecimento da
interlocução com a sociedade, com o setor produtivo da indústria, do comércio, da agricultura e de
serviços uma arrojada política de participação popular.
Segundo a Fundação Seade, Itaquaquecetuba está em terceiro, no Alto Tietê em relação ao Produto
Interno Bruto (PIB) com R$ 6,93 billhões por ano, entender a produção desta riqueza e fortalecer a
organização social para ampliar não só o desenvolvimento mas, também, a justiça social, a Coligação
do Povo, Para o Povo quer contar com uma governança eficiente e social a partir:
✓ Da discussão pública sistematizada e com ampla divulgação e estratégias de envolvimento e
preparação dos cidadãos na construção coletiva do PPA (Plano Plurianual de Governo), LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei orçamentaria Anual).
✓ Ampliação dos mecanismos de participação do cidadão, priorizando a capacitação e o
entendimento sobre cada área de política pública, nos conselhos de direitos de políticas
públicas: CME – Conselho Municipal de Educação, CMC – Conselho Municipal de Cultura,
Conselho Municipal de Desporto, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal
de Defesa da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal de
Pessoas com Deficiência, Conselho Municipal da Mulher, Conselho Municipal de Juventude,
Conselho Municipal da Igualdade Racial entre outros.
✓ Incentivo e criação dos conselhos de participação, acompanhamento e apoio de unidades
básicas de política pública: Conselho da Unidade Básica de Saúde, Conselho de Escola,
Conselho de equipamentos públicos de esporte e lazer, ente outros.
✓ Fortalecimento e sintonia com as áreas de comunicação social.
✓ Incentivo a participação social no entendimento dos Planos de Desenvolvimento Municipal:
Plano de Mobilidade Urbana, Mecanismos de Revisão do Plano Diretor, Plano Municipal de
Saneamento Básico, Plano Municipal do Meio Ambiente.
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✓ Criação de Comissões e Conselhos de Bairros.
✓ Reestrutura ouvidoria municipal.
✓ Implantar Projeto Cidade Digitais em convênio com o Governo Federal.
✓ Capacitação para a formação do gestor municipal mirim.
✓ Criação da Controladoria Geral do Município (CGM) Criação da Comissão de Ética Municipal.
✓ Incentivas a participação e o controle da sociedade civil organizada na execução do
orçamento municipal.
✓ Implantação do Programa “Prefeitura no Bairro”.
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Plano Municipal de Desenvolvimento
Itaquá é uma das 20 maiores cidades do estado de São Paulo e uma das 70 maiores do país em
população. A posição estratégica de Itaquá, entre São Paulo e Mogi das Cruzes, entre o Porto de
Santos e o Vale do Paraíba, além do acesso às principais rodovias de chegada ao aeroporto de
Guarulhos ou ao interior de São Paulo precisa e será fortemente valorizada no Governo Heroilma e
Fábio.
EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
✓ Reforçar a educação básica e aumentar a oferta de formação técnica e profissional como
alavanca para o crescimento da produtividade e da competitividade das empresas de Itaquá
e região.
✓ Aproveitar a oferta de cursos de educação superior no município para ajustá-las às demandas
do setor produtivo e estimular as melhores práticas de qualidade, capacidade de inovação e
de competição.
✓ Incrementar as parcerias com o sistema “S”, notadamente com SESI, SENAI e SESC para
qualificação geral da mão de obra e integração da cidade de Itaquá à Economia 4.0.
SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO
✓ Assegurar a implementação do Plano Municipal de Saneamento básico e do Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de acordo com o marco Legal do Saneamento
Básico, Lei 14.026/2020
✓ Institucionalizar os órgãos colegiados para o controle social, a gestão de tarifas, a
implantação de sistema de gestão de qualidade de Saneamento e Gestão de Resíduos.
✓ Investimentos permanentes a partir da receita do serviço de saneamento, regulação realizada
por agência municipal, conselhos ou consórcios de regulação e criação de consórcios públicos
de prestação de serviços de saneamento ou de apoio à gestão.
✓ Proteção aos recursos naturais e respeito às normas ambientais.
EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO
✓ Reduzir a burocracia e melhorar as capacidades da força de trabalho municipal para planejar
e executar melhor as políticas públicas e os investimentos, com transparência do setor
público.
✓ Reorganização dos sistemas tributários e de exigências jurídicas locais para indústria,
comércio e serviços.
✓ Preparar a cidade para o completo respeito à Lei de Usuário de Serviços Públicos
✓ Fazer a Revisão do Plano Diretor do Município, criando possibilidades de desenvolvimento
econômico e social, estimulando empregos,
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✓ Estimular a abertura de novas empresas;
✓ Criar um centro de empresas de logística aproveitando todas as Rodovias que cruzam Itaquá
(Ayrton Senna, Dutra, Rodoanel);
✓ Implantar aprovações de projetos residenciais de pequeno e médio porte pela internet,
reduzindo tempo e custos para profissionais e moradores.
✓ Integrar profissionais de engenharia e arquitetura, empresários e comerciantes com o
objetivo de atender pedidos que possam melhorar os processos e sistemas de atendimento,
inclusive com a criação de legislação específica para uso e ocupação do solo.
TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA O DESENVOLVIMENTO
✓ Mapear e destravar investimentos
parados e obras paradas para gerar
oportunidades de trabalho emprego
e renda na construção civil, no
comércio local e nos serviços.
✓
✓ Dar ênfase á Economia Criativa e
seus potenciais de geração de
oportunidade
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REFERÊNCIAS LEGISLAÇÃO
✓ Constituição Federativa do Brasil 1988 (Links para um site externo.);
✓ Constituição Estadual, São Paulo;
✓ Lei Orgânica Municipal, São Carlos;
✓ Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Carlos;
✓ Lei Federal nº 4.320 (Links para um site externo.), de 17 de março de 1964, institui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
✓ Lei nº 8.429, (Links para um site externo.)de 2 de junho de 1992, trata da improbidade
administrativa;
✓ Lei Federal nº 8.666 (Links para um site externo.), de 21 de junho de 1993, institui normas
sobre licitações e contratos da Administração Pública;
✓ Lei Federal nº 8.987 (Links para um site externo.), de 12 de fevereiro de 1995, dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços público;
✓ Lei Complementar nº 101 (Links para um site externo.), de 04 de maio de 2000, estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências;
✓ Lei Federal n° 10.520 (Links para um site externo.), de 17 de julho de 2002. Dispõe sobre a
modalidade de licitação na modalidade pregão, inclusive de forma eletrônica;
✓ Lei nº 11.079 (Links para um site externo.), de 30 de dezembro de 2004, institui normas
gerais para a licitação e a contratação de parceria público-privada no âmbito da administração
pública;
✓ Lei Federal nº 12.257 (Links para um site externo.), de 18 de novembro de 2011, regula o
acesso à informação (LAI – Lei de Acesso a Informação).
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