PLANO DE GOVERNO
ITUIUTABA - MINAS GERAIS - BRASIL

LEANDRA GUEDES FERREIRA
CANDIDATA A PREFEITA DE ITUIUTABA
SILVIO DIVINO VILARINHO
CANDIDATO A VICE-PREFEITO
GESTÃO 2021-2024
POR AMOR A ITUIUTABA

ITUIUTABA, SETEMBRO DE 2020
1

Aos eleitores,

Ituiutaba quer mudar. Mudar para crescer, incluir, conquistar o desenvolvimento
econômico, gerar empregos e mais renda. Ituiutaba quer um modelo de saúde eficiente
e mais justiça social, dentre tantas outras coisas.
Temos a certeza de que há entre todos nós, homens e mulheres que amam esta
terra, uma grande vontade de encerrar o atual e velho ciclo político, que não responde
às nossas necessidades, que serve somente àqueles que estão no poder e tem deixado
Ituiutaba isolada e sem o desenvolvimento merecido. Você está satisfeito com a forma
que os políticos atuais administram nossa cidade?
Nós também não estamos! É por isso que nos juntamos, cada um com sua
experiência e trajetória de vida, tendo como propósito melhorar a vida das pessoas do
nosso município, do campo e da cidade, não querendo a continuidade da forma que
Ituiutaba é tratada e administrada. O caminho, portanto, é lutar ao lado das pessoas de
bem, nos juntando à voz daqueles que estão indignados e que não aguentam mais.
Sabemos que para que possamos mudar é preciso que nos juntemos e a uma só
voz seja dito: Chega da velha política! E o caminho são as eleições de 15 de novembro.
Portanto, com a responsabilidade de dar uma resposta aos anseios da nossa
gente apresentamos um Plano de Desenvolvimento para Ituiutaba, fruto de uma
caminhada ouvindo as pessoas dos bairros, do centro, da zona urbana e da rural, as
diversas entidades e instituições, as Universidades, a classe trabalhadora e os pequenos,
médios e grandes empresários.
E o que percebemos nesta caminhada é que o nosso povo mostra-se disposto a
apoiar um novo e estratégico projeto, que faça Ituiutaba se destacar no Triângulo
Mineiro, em Minas Gerais e no Brasil.
É um Plano de Desenvolvimento da Ituiutaba que queremos agora, com seus
desafios e as consequências de administrações que não entregaram para a cidade o que
ela merece, sempre nos ludibriando querendo mais uma oportunidade.
Chega! Cansamos. Venham com a gente construir essa mudança corajosa e
responsável. Nós todos merecemos!

Leandra Guedes e Silvio Vilarinho
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APRESENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO

De um lado as pessoas com seus anseios e sonhos de uma cidade melhor para
viver e cuidar da sua família. De outro, a velha política que se alterna na prefeitura, com
seu projeto de servir aos acordos políticos em detrimento do desenvolvimento para
todos.
Ituiutaba cansou da velha política. A insatisfação tomou conta de vários setores
e diversos lugares. É nítido, ao ouvir as pessoas, a grande indignação. A insatisfação dos
servidores públicos do município, com a ausência de uma política de valorização e plano
de carreira; o povo que sofre com a falta de estrutura e um plano consistente de políticas
públicas, especialmente na área de saúde, geração de empregos e mobilidade urbana,
não sentindo o poder público colocando como prioridade tais demandas; obras que se
arrastam e não são terminadas, deixando a população na expectativa de dias melhores;
os empresários que lutam pela sobrevivência e expansão de seus negócios, para
movimentar a economia local e regional, e não enxergam sequer um plano de
desenvolvimento econômico para o município; a ineficiência dos gestores locais em
administrar o dinheiro público, cumprindo com os acordos políticos, que custam muito
aos cofres do município, não sobrando dinheiro para aplicar naquilo que é essencial para
a vida das pessoas. Isso é um pouco do triste cenário da nossa querida Ituiutaba.
É claro que todo município tem os seus desafios, mas em Ituiutaba o básico não
está sendo feito há tempos e o que vemos são os velhos políticos no grande acordão
para não deixar o poder, custe o que custar. Quando não colocam seus nomes
disputando a prefeitura, mascaram, se organizam nos bastidores e lançam candidatos
supostamente “novos”, na tentativa de enganar as pessoas. E isso não podemos permitir
mais.
Sabemos que temos a chance de mudar a cada quatro anos aqueles que
administram nossa cidade e que mais uma vez seremos chamados às urnas para
escolher os futuros gestores no dia 15 de novembro. Reflitam conosco: Você quer que
a velha política continue a administrar Ituiutaba? Você quer entregar o município aos
grandes acordos que consomem a nossa capacidade financeira e administrativa e deixa
para o povo as migalhas? Você quer uma cidade administrada pelos mesmos, que já
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tiveram sua oportunidade, e que agora querem permanecer ou voltar ao comando,
mesmo que sob disfarce?
Nós também não queremos! E é por isso que criamos um Projeto para Ituiutaba,
pautado pela ética, pela transparência e pelo compromisso com o desenvolvimento
coletivo, de forma que teremos a oportunidade de sairmos deste ciclo vicioso,
colocando Ituiutaba e sua gente, como prioridade nas decisões da Prefeitura.
Este Projeto para Ituiutaba tem seu esboço neste Plano de Desenvolvimento, que
não se configura como uma ideia acabada, pronta e imposta, mas apenas um indicador
de diretrizes a serem empreendidas, estando aberto a outras contribuições que possam
vir a surgir ao longo da caminhada eleitoral e no decorrer da gestão, quando a
administração se abrirá à participação da comunidade.
Importante ainda ressaltar que o modelo de gestão a ser implantado terá como
foco a participação popular, um planejamento rigoroso, o estabelecimento de
prioridades, o acompanhamento de metas, igualmente sustentado por uma forte
disciplina de execução, em que busque criar novas soluções para a cidade a curto, médio
e longo prazos.
Porém, isso ainda não será suficiente. Será preciso que busquemos um
alinhamento com os deputados que representam a cidade e região, tanto em nível
estadual, como federal, pois já está claro o quanto Ituiutaba já sofreu por esta falta de
espaço e articulação com aqueles que podem, decisivamente, contribuir com o
desenvolvimento local e regional.
Nós desejamos ter a oportunidade de trabalhar no município de modo integrado,
com a conjunção de esforços de todas as secretarias, modernizando a gestão, tornandoa próxima das pessoas, e suprindo suas necessidades; ao mesmo tempo, o
desenvolvimento econômico e a geração de empregos será estrategicamente planejado
e executado.
Vamos ouvir vocês para melhor orientar a nossa atuação, de modo que saibamos
enfrentar os desafios sociais, econômicos e ambientais de acordo com o desejo do nosso
povo. Iremos construir uma cidade que proporcione a todos o convívio coletivo e o
alcance de seus objetivos pessoais, e é por isso que precisamos unir nossas forças para
a construção de uma Ituiutaba cada vez mais justa e desenvolvida.
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Convido você a caminhar conosco e confiar nos compromissos firmados por meio
do nosso Plano de Desenvolvimento, o qual reúne um conjunto de propostas que
garantirão o desenvolvimento justo e sustentável da nossa cidade.
Considerando o exposto, a nossa atuação estará organizada em quatro eixos,
compostos por programas que servirão de base para a nossa gestão, sendo:
Eixo 01: Desenvolvimento Humano e Cidadania
Eixo 02: Desenvolvimento Urbano
Eixo 03: Desenvolvimento Econômico e Sustentável
Eixo 04: Gestão Pública Eficiente e estratégica
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EIXO 01 – DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA
Este eixo é direcionado ao cuidado com as pessoas, visando o bem-estar da
coletividade. Trata-se de um eixo que se pauta, essencialmente, pela garantia de
direitos, especialmente no campo da Educação, Saúde e Assistência Social.
Queremos deixar claro que trabalharemos para que políticas públicas que estão
dando certo sejam mantidas e aperfeiçoadas, como ainda que outras sejam
implantadas, em articulação com diversos setores, de forma que se aproximem cada vez
mais das pessoas e daqueles que mais precisam.
Neste sentido, compreendemos o campo da Educação como prioridade neste
Plano de Desenvolvimento para Ituiutaba, sendo ela um fator social de extrema
relevância, e que merece investimentos constantes. A nossa preocupação irá desde a
garantia da educação de qualidade às crianças, a melhoria e ampliação da infraestrutura
das escolas e creches, como ainda a valorização do professor.
No campo da Saúde pautaremos nosso trabalho, essencialmente, na
reorganização do sistema de saúde municipal, que não corresponde às necessidades da
população. As ações a serem implementadas terão como fundamento os princípios do
SUS - Sistema Único de Saúde, com foco na estruturação definitiva das UBS – Unidades
Básicas de Saúde existentes, na expansão da Estratégia de Saúde da Família e na
reestruturação de serviços hospitalares e de apoio diagnóstico.
Na Assistência Social, aperfeiçoaremos as ações da Proteção Social Básica e
Especial, de forma que programas e projetos existentes sejam avaliados, e caso
necessário, que novas estratégias e métodos sejam implementados. O foco do trabalho
será na construção dos Centros de Convivência do Idoso e no Centro-Dia do Idoso, na
estruturação definitiva do CONVIVER - Centro de Atendimento Especializado às Crianças
e Adolescentes e na articulação para o desenvolvimento de um amplo programa
habitacional, visando o atendimento de famílias de baixa renda e superando um déficit
habitacional existente no município.
Neste sentido, serão priorizadas as seguintes ações neste eixo:

6

EDUCAÇÃO

1. Manter o compromisso com a execução das metas e estratégias do Plano
Municipal de Educação de Ituiutaba.

2. Ampliar a oferta de educação infantil, considerando padrões de qualidade e com
base nos parâmetros nacionais para atendimento na educação infantil pública,
inclusive concluindo e colocando em funcionamento as novas creches
inacabadas.

3. Fortalecer e ampliar a oferta de educação em tempo integral, prioritariamente
em regiões de maior vulnerabilidade social.
4. Reestruturar o CAIC, retomando o seu funcionamento inicial, com atenção
integral à criança e ao adolescente e todas as atividades que orgulhavam a
comunidade em que está inserido.

5. Fomentar a qualidade da educação na Rede Municipal de Ensino, em todas as
etapas e modalidades, inclusive implementando autoavaliação contínua, tendo
como foco a superação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
do município.

6. Ampliar o tempo de permanência dos alunos na escola por meio de atividades
de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, culturais e esportivas.

7. Ampliar o número de matrículas na Educação de Jovens e Adultos na Rede
Municipal de Ensino, articulada à qualificação profissional dos educandos, com
foco na elevação do nível de escolaridade e profissionalização.

8. Garantir as condições necessárias à melhoria e manutenção contínua da
infraestrutura física e de materiais de apoio pedagógico das escolas municipais,
como ainda modernizar os processos de gestão.
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9. Assegurar e constantemente fortalecer a formação continuada dos profissionais
do Magistério Municipal, destinando maior orçamento ao CEMAP.
10. Criar um programa de apoio financeiro para formação em nível de pósgraduação do Magistério Municipal.

11. Implementar a atualização do Plano de Carreira do Magistério Municipal, a partir
do diálogo com a categoria.

12. Cumprir o estabelecido no Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no
tocante à valorização dos profissionais da Educação Infantil.

13. Revisar, em conjunto com o sindicato da categoria, a política de pagamento do
piso salarial do Magistério Público Municipal.

SAÚDE

1. Expandir e fortalecer a atenção básica, ampliando o acesso da população, com
ênfase na Atenção Primária em Saúde.

2. Estruturar, de maneira imediata, as Unidades Básicas de Saúde existentes,
colocando-as em pleno funcionamento e com equipes completas, como ainda
criar 11 novas UBS’s, com equipes completas da Estratégia de Saúde da Família,
tendo como meta até o final do governo elevar Ituiutaba a 100% de cobertura
em atenção básica.

3. Reestruturar a rede de atenção à Saúde Mental, incluindo o cuidado em saúde
mental nas Unidades Básicas de Saúde e a urgente estruturação da atenção a
usuários de álcool e drogas, incluindo nesta rede de cuidado a população em
situação de rua.
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4. Reestruturar a assistência bucal na atenção básica, como também criar o Centro
Especializado de Saúde Bucal do município de Ituiutaba, em que necessidades da
população, atualmente não atendidas, farão parte dos procedimentos
disponíveis.

5. Garantir o acesso aos serviços de atenção especializada, ampliando, garantindo
e facilitando o acesso da população a serviços de média e de alta complexidade,
com qualidade, visando proporcionar uma maior celeridade e efetividade na
resposta aos usuários do SUS.

6. Ordenar a atenção especializada, após estudo das maiores demandas da
população, reorganizando as Unidades Mistas de Saúde, inclusive com aumento
do número de consultas e especialidades.

7. Implantar novos leitos de terapia intensiva, de retaguarda de urgências e
emergências e ainda buscar a consolidação do componente hospitalar da rede
de serviços no âmbito municipal.

8. Instituir, regulamentar e operacionalizar o programa de rastreamento de casos
de câncer na rede municipal de Saúde e colocar para funcionar a Unidade de
Prevenção e Diagnóstico de Câncer do Hospital Helio Angott.
9. Criar o serviço Municipal de Atenção Domiciliar, de forma articulada com as
redes de atenção, atendendo de forma inicial pacientes idosos e acamados,
conforme protocolo específico.

10. Criar uma farmácia municipal com atendimento 24 horas.

11. Estruturar e ampliar o apoio diagnóstico laboratorial, por imagem e gráfico
fomentando a capacidade resolutiva do sistema de saúde no âmbito municipal.
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12. Implementar um novo modelo de gestão em saúde, criando dentro da Secretaria
de Saúde um planejamento integrado, investindo em tecnologias, em
informatização e informação em saúde;

13. Promover a melhoria da infraestrutura do SUS por meio da construção, reforma,
ampliação e modernização do sistema, com vistas a propiciar aos seus usuários
e trabalhadores condições adequadas de acesso aos serviços de saúde.

14. Zerar a fila de cirurgias eletivas e destinar recursos mensais para este tipo de
procedimento, de forma a reduzir o sofrimento daqueles que mais precisam.

15. Implantar o Programa de Saúde do Trabalhador, inclusive com extensão do
horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Elaborar e implementar Plano de Capacitação Permanente para os trabalhadores
do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e das entidades da rede prestadora
de serviços socioassistenciais, objetivando a formação de profissionais, com
perfil técnico necessário à gestão e à execução dos serviços socioassistenciais.

2. Reestruturar os equipamentos públicos/serviços socioassistenciais (Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS, CONVIVER – Centro Especializado de Atenção às
Crianças e Adolescentes, dentre outros) com as condições de trabalho
adequadas, equipe técnica específica e completa, material de consumo e
permanente.

3. Apoiar financeiramente, sem prejudicar a autonomia das instituições
responsáveis pela execução, os Projetos Patrulheiro Mirim, da Polícia Militar, e
o Bombeiro Mirim, do Corpo de Bombeiros, com possibilidade de ampliação de
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vagas, de acordo com disponibilidade financeira, como ainda outros projetos
sociais que atendem crianças e adolescentes.

4. Reordenar o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, seguindo as diretrizes do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), com equipe técnica específica e interdisciplinar,
assegurando o acompanhamento e orientação aos adolescentes e suas famílias.

5. Implementar o Sistema Municipal de Políticas sobre Drogas.

6. Fortalecer a Política Municipal de Trabalho e Renda, tornando-a capaz de
enfrentar o desemprego e a precarização do trabalho, por meio de ações
articuladas de qualificação profissional e incentivo à formação aos
empreendimentos de economia solidária.

7. Criação do Centro Convivência para Idosos oferecendo atividades de cultura e
lazer para grupos de pessoas idosas que possuem autonomia e independência.

8. Criação do Centro-Dia para idosos, para atendimento do idoso que possui
deficiência e/ou limitações temporárias que necessite de assistência médica ou
de assistência multiprofissional.

9. Implantar a “Casa da Mulher”, com o objetivo de criar um espaço de
acolhimento/atendimento psicológico, social e jurídico à mulher vítima de
violência, como ainda ser desenvolvido no local possibilidades de fortalecimento
e empoderamento das mulheres que vivem alguma vulnerabilidade social, por
meio de programas de geração de renda e formação profissional.

10. Fortalecer as Políticas Públicas de promoção da igualdade étnico-racial
existentes, como ainda implementar novas.
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11. Fazer uma gestão política junto ao Governo Federal, para a urgente conclusão
das unidades habitacionais dos bairros Nova Ituiutaba II e IV.

ESPORTE

1. Aperfeiçoar a gestão do esporte no município, reestruturando o departamento
responsável por desenvolver ações e políticas públicas da área, com estudo de
viabilidade para criação da Fundação de Esportes de Ituiutaba.

2. Criar um programa municipal de apoio às organizações locais de esporte amador,
urbano e rural, bem como profissional, inclusive com calendário anual de
eventos, em parceria com a Sociedade Civil e a iniciativa privada, incentivando e
estruturando equipes de alto rendimento.
3. Avaliar resultados de auditoria especializada para análise do projeto e execução
da obra do estádio municipal, como ainda fazer gestão junto ao Governo Federal
para conclusão da obra.

CULTURA

1. Ampliar as ações da Prefeitura na área da cultura, mediante aporte de recursos
em projetos e atividades de valor cultural para o município, inclusive valorizando
artistas locais e grupos culturais, artísticos e religiosos já consolidados.

2. Fortalecer o Fundo Municipal da Cultura, buscando recursos e aplicando-os
através de editais públicos, de forma transparente e com participação da
sociedade civil.
3. Manter e ampliar os eventos culturais realizados, criando um calendário cultural
anual, inclusive apoiando as atividades culturais comunitárias.
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SEGURANÇA PÚBLICA

1. Fortalecer as parcerias institucionais entre a Prefeitura Municipal de
Ituiutaba e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais, na busca de integração para promoção da segurança
urbana e rural.
2. Ampliação do Programa Olho Vivo para bairros e localidades com maior
índice de criminalidade.
3. Criar o Programa Olho Vivo rural.

EIXO 02 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Este eixo é direcionado ao planejamento e gestão da cidade de Ituiutaba,
especialmente numa conjuntura de retração de investimentos públicos em
infraestrutura urbana, que exigem dos gestores, responsáveis pela implementação da
Política Urbana, criatividade, responsabilidade, eficiência e capacidade de priorizar.
Planejar a cidade para as pessoas será o nosso objetivo de governo. Por isso
atuaremos para resgatar a capacidade de planejamento da cidade, utilizando
instrumentos atuais, modernos e muita tecnologia.
Sabemos que é preciso priorizar o trânsito, o transporte público coletivo, a
manutenção e criação dos espaços públicos vivos, a segurança urbana e a acessibilidade,
dentre outros. É preciso cuidar das pessoas, cuidando da nossa cidade, não permitindo
que o crescimento desordenado e sem planejamento afete a nossa qualidade de vida.
Ademais, há que se considerar o estudo e aprovação do Plano Diretor do
município, como meio de ordenamento urbano mais humano, numa articulação entre a
política urbana e a política habitacional.
Sabemos que os desafios são muitos deste eixo, porém com planejamento
sistemático e aplicação de medidas inteligentes muitos desafios serão vencidos, sendo
possível implementar a gestão territorial.
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É claro que primeiro precisamos cuidar do que temos e está abandonado ou sem
condições de uso.
Neste sentido, serão priorizadas as seguintes ações neste eixo:
1. Concluir a pavimentação asfáltica, atingindo 100% da cidade.

2. Elaborar e executar projeto de drenagem em pontos críticos da cidade, como por
exemplo, na avenida José João Dib.
3. Elaborar e executar projeto de urbanização da Lagoa do Bairro Drummond,
transformando-a em ponto turístico, de esporte e lazer do município.
4. Ampliar delimitação de alamedas para corridas e caminhadas, como ainda
implantar as ciclovias.
5. Estruturar um fluxo de reformas e manutenção de praças, como ainda planejar
a construção de novas praças, inclusive por meio de parcerias público-privadas.
6. Revitalização do calçadão;
7. Expandir a rede de iluminação LED, prioritariamente nas ruas e avenidas de
maior fluxo.
8. Implementar projeto de recuperação ambiental e urbanística de áreas
degradadas.
9. Revitalizar o Parque do Goiabal, abrindo-o para a população e para as
Universidades desenvolverem atividade de ensino, pesquisa e extensão.
10. Estabelecer diretrizes de planejamento, implantação e manejo de arborização
urbana.
11. Revisar e executar o processo de regularização fundiária das ocupações
irregulares e áreas de risco, mediante implantação de políticas de urbanização e
legalização de áreas ocupadas.
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12. Elaborar e implementar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos.
13. Criar um Centro de Tratamento de Resíduos por meio de parceria públicoprivada, utilizando tecnologias e fomentando a sustentabilidade ambiental.
14. Implementar o Plano de Mobilidade Urbana, conforme Lei municipal 4.507, de
06 de julho de 2017, que institui o Plano de Mobilidade Urbana e dá outras
providências, como forma de integrar os diferentes modos de transporte, a
melhoria da mobilidade das pessoas e cargas no território municipal e o acesso
universal à cidade.
15. Implantar um sistema integrado de transporte público, com foco em qualidade,
uso de tecnologias e construção de um terminal central.
16. Ampliar o serviço de coleta seletiva, inclusive através de ampliação de parcerias
e convênios com instituições que já realizam este trabalho no município.

EIXO 03 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

O desenvolvimento econômico é um grande desafio ao município de Ituiutaba,
que mesmo contando com uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que por
muitos é conhecida ainda como Secretaria de Indústria e Comércio, não conseguiu
responder aos anseios mínimos, tanto da classe trabalhadora, quanto dos empresários
e empreendedores.
Sabemos que a economia do município tem impacto em todos os setores e na
vida dos cidadãos, pois está amplamente conectada com a qualidade da saúde,
educação, desenvolvimento social, geração de empregos e renda, e ao próprio
desenvolvimento urbano.
Neste sentido, será prioridade do nosso governo a criação de um ambiente de
negócios que estruture e movimente o ciclo econômico no município e na região, com
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foco na geração de empregos, riquezas e oportunidades para o desenvolvimento de
aspirações pessoais e coletivas da nossa gente.
Para isso, uma série de ações serão engendradas com foco no fomento do
empreendedorismo, a ampliação das políticas de trabalho, emprego e renda, a
promoção da economia solidária e a interação entre Prefeitura e sociedade.
Neste sentido, serão priorizadas as seguintes ações neste eixo:
1. Reestruturar totalmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
município, tornando-a estratégica na atração de novas empresas e
empreendimentos, e na geração de empregos.

2. Aprimorar o diálogo permanente com todas as entidades representativas do
empresariado, do terceiro setor, das instituições de ensino e dos grupos de
produção artístico-cultural, de forma a discutir e implementar propostas para o
desenvolvimento econômico de Ituiutaba.
3. Trabalhar conjuntamente com o Programa LÍDER Pontal do Triângulo buscando
o desenvolvimento integrado do Pontal Mineiro.
4. Criar o Programa Mais Empresas e Mais Empregos com o seguinte objetivo:
a) dar suporte às empresas já instaladas, proporcionando celeridade no
processo de formalização dos seus negócios;
b) incentivar o empreendedorismo e a livre iniciativa, inclusive com parcerias
institucionais;
c) reestruturar os distritos industriais de Ituiutaba, especialmente em
infraestrutura, asfaltamento, regularização e legislação específica voltada
para atração de investidores;
d) criar frente política de trabalho para resolver a questão do aeroporto, como
também do setor rodoviário da região, de forma que Ituiutaba assuma seu
protagonismo como polo regional;
e) propor legislação específica para atrair pequenas, médias e grandes
empresas e aperfeiçoar o fluxo de emissão de documentos necessários
(licenças, alvarás, dentre outros);
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f) criar projetos de incentivo ao pequeno e médio empreendedor fomentando
a geração de trabalho, emprego e renda, inclusive com incentivos tributários;
g) fomentar e criar um Programa para qualificar as pessoas para que possam
inserir no mercado de trabalho com melhores oportunidades e salários;
h) atuar no sentido de levar aos nossos jovens estudantes os conceitos de
empreendedorismo, sendo as escolas da Educação Básica aliadas neste
processo.
i) Oferecer, em parceria com o SEBRAE e outras instituições, suporte e
treinamento para microempreendedor individual (MEI) e micro, pequena e
médias empresas, com o intuito de auxilia-las a participar de processos
licitatórios, fomentando o mercado local.

5. Criar estratégias de apoio ao produtor rural e aos empreendimentos
agroindustriais.
a) Manutenção contínua das estradas rurais, haja visto sua importância em
termos de logística e escoamento de produção;
b) Criar um Programa Municipal que fomente a assistência técnica, segurança
e o uso de tecnologias pelos produtores rurais, em parceria com a Emater,
Polícia Militar, Universidades e outras instituições relacionadas, como ainda
articular, através de consultorias especializadas, a expansão dos negócios
rurais, inclusive com estratégias para a conquista de novos mercados.

6. Promover ações de capacitação e fomento à economia solidária em Ituiutaba
a) apoiar iniciativas de Economia Solidária e Empreendedorismo, com o
desenvolvimento de ações para o fomento e promoção dos produtos e
serviços gerados pelo associativismo, incentivando a sua comercialização;
b) viabilização do Barracão do Produtor, de forma a valorizar e fomentar a
produção de produtos locais, como ainda a comercialização dos produtos e
serviços gerados pelo associativismo, gerando mais empregos e renda;
c) Incentivar, no âmbito da administração pública municipal, a aquisição de
produtos e a contratação de serviços ofertados por grupos de economia
solidária.
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7. Buscar o fortalecimento das Universidades Públicas instaladas no município de
Ituiutaba, fazendo gestão política em âmbito estadual e federal, com o objetivo
de desenvolver tais instituições, garantindo recursos e investimentos para seu
crescimento e ampliação, tanto de cursos ofertados, como de modalidades de
ensino e de infraestrutura.

8. Retomar e fomentar a organização de pequenos, médios e grandes eventos
artísticos e culturais, tornando Ituiutaba uma referência e ao mesmo tempo
atrativa para o turismo e lazer, de forma a impactar positivamente a economia
local, inclusive em parceria com as entidades de classe.

EIXO 04 – GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E ESTRATÉGICA

A Gestão Estratégica é o quarto eixo deste Plano de Desenvolvimento, que
envolve a gestão orçamentária, financeira e de pessoal da Prefeitura. É um modelo de
gestão que envolve planejamento sistemático, escolhas assertivas alinhadas com as
necessidades das pessoas e busca de investimentos para a cidade em níveis estaduais e
federais.
Sabemos que o pós-pandemia trará outras consequências, além das já presentes,
no quesito impacto econômico-financeiro aos cofres públicos municipais e que, o novo
governo da Prefeitura de Ituiutaba deverá ter zelo e se desdobrar na busca de solução
entre a necessária prestação de serviços de qualidade à população, os investimentos
básicos e contínuos e a adequação ao financeiro disponível, até que a economia seja
reestabelecida e o Plano de Desenvolvimento Econômico, a ser implantando pela nossa
gestão, comece a surtir o efeito desejado.
Portanto, uma série de medidas criteriosas e responsáveis serão tomadas na
busca da eficiência e eficácia dos serviços prestados à população, como ainda para que
o desperdício do dinheiro público, ou a má aplicação dele, sejam combatidos. Isso
incluirá um cumprimento rigoroso de procedimentos já previstos em lei, como ainda a
revisão de procedimentos, posturas e escolhas que são tomadas diariamente pelos
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gestores. Ora, Ituiutaba tem receitas financeiras anuais significativas, mas o povo não
sente a aplicação destes recursos onde de fato é essencial.
Neste sentido, serão ações prioritárias neste eixo:
1. Aperfeiçoar e implantar uma gestão estratégica de pessoal, planejando e
implantando uma Política de Valorização de Pessoal aos funcionários
efetivos, inclusive com revisão do número de cargos comissionados e
aumento da taxa de ocupação dos referidos cargos por funcionários efetivos.

2. Realização de concurso público municipal para provimento de necessidades
de servidores.
3. Elaborar e fazer gestão para aprovação do Plano de Carreira para os
servidores públicos municipais, a partir de uma construção coletiva e ouvindo
os sindicatos das categorias profissionais e representantes dos servidores
públicos.
4. Modernizar, informatizar e utilizar ferramentas tecnológicas para os
processos internos e de atendimento ao público em todos os órgãos da
Prefeitura, definindo fluxos inteligentes de tramitação de processos,
solicitações diversas e prestação de serviços ao cidadão, com o objetivo de
facilitar a vida pessoas e empresas que precisam da Prefeitura.
5. Implantação e gestão de consórcios intermunicipais, tendo como articulador
a Prefeitura de Ituiutaba, de forma que contratações, compras em comum e
a própria facilidade de realização de procedimentos diversos em saúde sejam
os objetivos desta estratégia.
6. Trabalhar a gestão política e o alinhamento com frentes parlamentares em
nível estadual e federal, em busca de investimentos significativos e
estruturais para a cidade, especialmente relativo às obras inacabadas e à
estruturação de uma saúde pública que atenda as necessidades da
população.

19

7. Reestruturar a Ouvidoria do município, tornando-a uma importante
ferramenta de gestão, na medida em que garanta serviços e produtos de
excelência. Esta ouvidoria terá como objetivo dar voz ao cidadão e ao
servidor público, fazendo parte do processo de avaliação continua dos
serviços e procedimentos desenvolvidos pela Prefeitura.
8. Reavaliar os critérios de cobrança de IPTU para a população de baixa renda.
9. Revisar o Programa Municipal de tarifa social de água e esgoto para a
população de baixa renda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Plano de Desenvolvimento para Ituiutaba teve como objetivo apresentar as
diretrizes e algumas ações necessárias que serão desenvolvidas no município, de forma
que possamos promover o desenvolvimento socioeconômico com sustentabilidade.
Não há dúvidas que Ituiutaba apresenta muito mais desafios do que aqueles
apresentados acima. Por isso, precisamos desenvolver uma avaliação da aplicação dos
recursos públicos do município, elaborar um planejamento sistemático, com forte
predomínio da inovação e tecnologia, tendo sempre como foco cuidar bem das pessoas
e garantir o desenvolvimento sustentável, tendo como premissa o bem-estar social.

Leandra Guedes Ferreira

Silvio Divino Vilarinho
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