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PLANO DE GOVERNO – 2021 / 2024 
 

 

 

O presente Plano de Governo – 2021/2024 foi elaborado a partir de 

dezenas de reuniões que os empresários João Victor e João Bosco (Vice) 

realizaram com as diversas comunidades de Viçosa ao longo de 12 meses. 

Nessas reuniões, João Victor e João Bosco (vice) conseguiram captar o 

sentimento de mudança e de demanda da sociedade viçosense e contemplaram 

nesse Documento. Esse Plano, transformado em Agenda de Governo, tornou-se 

os compromissos dos candidatos João Victor e João Bosco (vice) e dos partidos 

que formam a coligação frente à Prefeitura de Viçosa, no período 2021/2024. 
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BIOGRAFIA DOS CANDIDATOS 
 

 

JOÃO VICTOR CALHEIROS AMORIM SANTOS (PREFEITO) 

João Victor nasceu em Maceió no dia 25 de outubro de 

1988, desde os primeiros dias de vida é também morador 

da casa dos seus avós maternos e paternos na cidade 

Viçosa. É filho dos viçosenses Klécio José dos Santos e 

de Alda Júlia Santos. É casado com Jéssica Calheiros e 

pai de Ana Júlia, Joaquim e Victor. Graduou-se em 

Gestão Pública pela UNOPAR-AL e atua como produtor 

rural. Como gestor público, ocupou o cargo de Diretor 

Técnico de Política Agrária e Fundiária no ITERAL-AL, 

exercendo também cargo de Assessoria de Gestão 

interna nesse mesmo órgão.  

 

  

 

JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA (VICE-PREFEITO) 

João Bosco é alagoano nascido em Maceió no dia 20 de 

fevereiro de 1943. Tem sua vida dedicada a cidade de 

Viçosa desde o ano de 1964, quando, através de concurso 

público, tornou-se Tabelião Público da cidade. É casado 

com Dona Maria Deodete Costa Pedrosa desde 1962 com 

quem teve sete filhos: Ana Cristina, José Ivaldo, Ana 

Cláudia, Ana Célia, Ana Claudice, João Bosco Júnior e 

Ana Raquel.  Desde sempre, João Bosco manifestou o 

desejo de servir a sua comunidade e se sentiu 

contemplado, quando ingressou no tabelionato público.  

Ainda, João Bosco tem destacada atuação na economia 

do município como empresário e agropecuarista. 

 

  



Coligação: A Verdadeira Mudança 
 

4 

APRESENTAÇÃO 
 

Viçosa, a “Atenas Alagoana”, cidade da zona da mata alagoana onde mais 

de 25.000 pessoas escolheram para fixar suas vidas, já registrou melhores dias. 

A fibra do povo viçosense, a cultura da nossa gente e o empreendedorismo da 

população tem se contrastado com o baixo desempenho das sucessivas 

administrações municipais que se apresentam nos últimos anos. Os serviços 

públicos que a municipalidade tem prestado aos seus cidadãos têm deixado a 

desejar. 

No agronegócio, Viçosa foi num passado recente um dos principais polos 

de proteína animal do Nordeste, além de uma importante região produtora de 

cana-de-açúcar e algodão. Chegou a possuir duas usinas de açúcar e vários 

engenhos de cana-de-açúcar, além de uma usina processadora de algodão. O 

comércio da cidade sempre se apresentou próspero, servindo de 

entroncamento comercial ligando as regiões da zona da mata e do agreste 

alagoano.  Já foi um importante centro universitário do Estado, sediando os 

cursos de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas. Em terras 

viçosenses nasceram o menestrel Teotônio Vilela e seu irmão Cardeal Primaz 

do Brasil Dom Avelar. Graciliano Ramos viveu e inspirou-se para escrever São 

Bernardo. Foi o viçosense Otávio Brandão o primeiro tradutor brasileiro do 

Manifesto Comunista. O folclore alagoano teve seu reconhecimento nacional 

através dos filhos de Viçosa Théo Brandão, Pedro Teixeira, José Aloísio Vilela, 

José Pimentel e José Maria de Melo.  Foi em Viçosa, na Serra dos Dois Irmãos, 

que o líder da primeira república negra fora da África - Quilombo dos Palmares 

- Zumbi dos Palmares - tombou. 

A “Princesa das Matas”, que já registrou o maior Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDHM – da Zona da Mata Alagoana e tornou-se a 

cidade mais importante da região, que tanto orgulhou seus filhos, já não é mais 

a mesma de outrora.  Os serviços de limpeza pública e saneamento básico não 

funcionam adequadamente. O transporte público praticamente inexiste. Os pais 

não encontram creches suficientes para abrigarem seus filhos.  As escolas 

municipais registram os menores Índices de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) da região. Os moradores mais necessitados, que dependem da 

saúde pública, não têm suas demandas atendidas. O déficit habitacional se 

acentua a cada dia. O desemprego campeia em nossa cidade e, por conseguinte, 

o nível de exclusão social da cidade tornou-se deplorável. Os gestores públicos 

da cidade se revezado entre as famílias tradicionais, não oportunizando o 

salutar aparecimento de novos talentos na administração da cidade.  Viçosa 

precisa mudar e, para isso, oportunizar o surgimento de novos gestores 

públicos trazendo consigo um modelo de gestão democrática, transparente e 

com participação popular, como também a volta de uma economia pujante.  
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Grande parte dos viçosenses está preocupada com essa situação de crise 

administrativa vivida atualmente pelo município de Viçosa, decorrente de um 

monopólio do controle político de poucas famílias tradicionais, sem oportunizar 

que a população se manifeste sobre seus destinos.  Todas essas pessoas estão 

imbuídas em ver a nossa cidade voltar a ser viva, dinâmica, retomando a sua 

trajetória de desenvolvimento, onde as oportunidades sejam apresentadas para 

todos.  Foi com esse princípio que essas pessoas representativas da cidade 

acreditam que Viçosa pode ser melhor, com a ruptura desse modelo político, e 

que a liderança emergente do empresário João Victor está mais capacitada para 

liderar essa mudança.  
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AGENDA TEMÁTICA E ESTRATÉGICA 

DE GOVERNO 
 

 

 

AGENDA SOCIAL 

a. Juventude, Esporte e Lazer;  

b. Educação; 

c. Saúde; 

d. Cultura; 

e. Segurança Comunitária; 

f. Assistência Social. 
 

AGENDA ECONÔMICA 

g. Desenvolvimento Econômico; 

h. Meio Ambiente e Agricultura; 

i. Infraestrutura. 

 

AGENDA DE GOVERNANÇA 

j. Gestão Administrativa. 
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JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
 

ESTRUTURA E DIRETRIZES 

 Estudar a criação da Secretaria da Juventude, reunindo iniciativas 

referentes ao público jovem, importante para o futuro de Viçosa; 

 Criar o Conselho Municipal da Juventude, com a finalidade de formular 

diretrizes, discutir prioridades e avaliar programas e ações do município 

para os jovens. 

PROFISSIONALIZAÇÃO 

 Implantar um Centro de Capacitação, Pesquisa e Integração Jovem, com 

estrutura moderna de qualificação profissional para jovens de 15 a 25 

anos, contribuindo para sua inserção produtiva de forma qualificada, 

através de convênio com empresários Locais e o Sistema S; 

 Implementar o Programa de Office Boy, permitindo a inserção no 

mercado de trabalho dos jovens viçosenses ainda em idade escolar; 

 Reforçar a implementação do Programa de Primeiro Emprego do Banco 

do Nordeste do Brasil na cidade, buscando em parceria com entidades e 

empresas, para a colocação para jovens no mercado de trabalho. 

INCLUSÃO 

 Desenvolver Projeto de Inclusão Esportiva, de forma a mobilizar a 

população para a prática do esporte, em diversas modalidades, 

aproveitando a infraestrutura existente na cidade; 

 Apoiar ONG´s em programas que incentivem a implantação de práticas 

de hábitos saudáveis aos moradores da terceira idade de Viçosa, tais 

como: dança, ginástica, caminhada, artes, etc; 

 Promover e apoiar o setor privado local para o atendimento ao Grupo da 

Melhor Idade oportunizando viagens e passeios de integração. 

APROVEITAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS 

 Estruturar programa inovador de requalificação e manutenção de 

Quadras, Praças e Campos de Futebol dos bairros e povoados, 

entendendo esses espaços como privilegiados para a convivência social 

e de práticas saudáveis; 
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 Viabilizar a implantação de academias ao ar livre em outros pontos da 

cidade; 

 Implantar Parceria Pública Privada para potencializar as opções de Lazer 

no município;  

 Apoiar e promover eventos que fomentem a religiosidade na cidade e 

povoados de Viçosa, respeitando a diversidade de orientação religiosa; 

 Articular emenda federal visando reformar o Estádio Teotônio Vilela.  

 

PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E DROGAS 

 Desenvolver, em parceria com o terceiro setor e o governo do Estado, a 

implantação de um Programa de Combate às Drogas, reduzindo a 

participação dos jovens no mundo do crime, oferecendo opção qualificada 

de melhoria da vida em comunidade. 

INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 

 Implantar os Jogos Escolares de Viçosa;  

 Implantar gincanas nas escolas do município; 

 Fomentar a Gestão Participativa nos assuntos do esporte e lazer 

esportivo nos bairros, juntamente com as Associações de Moradores; 

 Apoiar o fortalecimento das Ligas Amadoras e Entidades Esportivas do 

município de Viçosa, a partir do apoio ao seu desenvolvimento; 

 Implantar Projeto de Desenvolvimento de Potencial de Atletas da cidade 

– Bolsa Atleta - com o objetivo de apoiar o esporte olímpico e a inserção 

de jovens de alto potencial nas modalidades; 

 Instituir a promoção de competições esportivas nas principais 

categorias: ciclísticos, corridas dos 100 metros, 1000 metros, 5.000 

metros, 10.000 metros e meia maratona, revezamento, natação, judô, 

capoeira, futebol, futsal, vôlei, entre outros, inclusive implantar um 

calendário anual de eventos esportivos na cidade. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

RESGATE DA CIDADANIA 

 Desenvolver campanha anual para a população de Viçosa sobre garantia 

de seus direitos, bem como, os serviços e benefícios existentes no 

município; 

 Garantir a ampliação da rede de proteção social do município, bem como 

a ampliação das subvenções ao Terceiro Setor; 

 Implementar a busca ativa dos programas do Governo Federal que visam 

combater a pobreza extrema, erradicar o analfabetismo, através do 

fortalecimento e ampliação dos CRAS e do CREAS; 

 Estudar a implantação de um programa de complementação alimentar 

(cestas básicas) às famílias carentes; 

 Implantar programa de atendimento para pessoas doentes e seus 

familiares em Viçosa. 

MORADIA 

 Potencializar a criação do Programa de Moradia Popular para os 

moradores de Viçosa, contando com a parceria com os governos 

Estadual e Federal, Entidades Financiadoras e a própria Comunidade; 

 Criar o Programa de Reforma e Ampliação de Moradia Popular através 

de ajuda as famílias em vulnerabilidade social que vivem em casas de 

taipa e/ou com deficiência de condições sanitárias; 

 Incentivar a criação de loteamentos populares com preços acessíveis. 

CAPACITAÇÃO 

 Desenvolver Programas de qualificação, com cursos e treinamento, e 

preparação para empregos nas áreas onde existe o potencial de trabalho 

no município; 

 Implantar realização de cursos de geração de emprego e renda: como 

pintura, pintura em tela, escultura, corte e costura, manicure, pedicure, 

maquiagem, cabelereiro, fotografia, teatro, bordado, crochê, bijuterias, 

jardinagem, eletricidade, pedreiro, marcenaria, hidráulica, confeitaria e 

garçom, entre outros. 

INCLUSÃO SOCIAL 

 Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais e das Associações 

Comunitárias que visem as inclusões sociais e promoção à cidadania; 
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 Promover efetivamente a inclusão social da população do município em 

situação de risco, vulnerabilidade e pobreza; 

 Implementar política específica visando a inclusão social de negros e 

LGBT do município; 

 Implantar e promover programas específicos para atender: portadores 

de autismo, síndrome de down, surdos, cegos, bem como oferecer 

capacitação para incluí-los no mercado de trabalho; 

 Criar programas específicos para atender a crianças, adolescentes, 

idosos e pessoas com deficiência. 

MELHOR IDADE 

 Intensificar, articulado com o terceiro setor, o reordenamento dos 

Serviços de Acolhimento Institucional para Idosos já existentes no 

município, assim como a implantação de novas formas de abordagem e 

de prestação de serviços para o acolhimento de longa permanência para 

idosos; 

 Buscar parceria com o Estado para construção do Centro Dia do Idoso 

(Creche do Idoso) no município, visando o desenvolvimento de cursos, 

oficinas e treinamentos, pesquisas, avaliação e encaminhamento ao 

mercado de trabalho. 

PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS 

 Criar o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas; 

 Desenvolver, em parceria com o Terceiro Setor e o Governo do Estado, a 

implantação de um Programa de Combate às Drogas. 

COMUNIDADE PARTICIPATIVA 

 Resgatar as Associações de Moradores de bairro, tornando-as com 

instrumento de aproximação com os serviços públicos prestados pela 

municipalidade; 

 Desenvolver a cultura do voluntariado na população. 
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SAÚDE 
 

REFORMULAÇÃO 

 Equacionar o sistema de funcionamento do Hospital Municipal, 

utilizando-se de um amplo debate com a União, o Governo do Estado, a 

sociedade civil organizada da cidade, os prestadores e os usuários;  

 Revitalizar os Postos de Saúde do município, assim como garantir a 

ampliação da cobertura e horário de atendimento; 

 Melhorar as Redes de Assistência à Saúde (saúde mental, psicossocial, 

do idoso, urgência/emergência e pacientes portadores de necessidades 

especiais) com adoção de linhas de cuidado e protocolos de atendimento. 

TECNOLOGIA 

 Integrar todos os sistemas informatizados nas unidades, serviços e 

setores de saúde do município;  

 Implantar o prontuário eletrônico na rede de saúde do município; 

 Desenvolver aplicativo eletrônico para a marcação de consulta por meio 

digital na rede de saúde do município, implantando um sistema de 

comunicação via SMS (mensagem de celular) com pacientes 

(agendamento de consultas, resultados de exames e outros serviços), 

tornando-se o serviço de saúde à população mais resolutivo. 

ATENÇÃO BÁSICA E ASSISTÊNCIA 

 Fortalecer o programa de assistência à saúde da mulher no nível básico, 

integrado aos demais níveis de assistência; 

 Criar a política de saúde do homem, garantindo a presença de urologista; 

 Implantar políticas especiais de saúde com programas de atendimento 

específico ao idoso, criança e adolescente, gestante e portador de 

necessidades especiais;  

 Melhorar as Redes de Assistência à Saúde (saúde mental, psicossocial, 

do idoso, urgência/emergência e pacientes portadores de necessidades 

especiais) com adoção de linhas de cuidado e protocolos de atendimento. 

 

 

AMPLIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO E ESPECIALIDADES 

 Universalizar o uso do cartão SUS para toda a população de Viçosa; 
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 Ampliar gradativamente as especialidades médicas existentes na rede 

do município, a fim de se evitar deslocamentos dos pacientes para outros 

municípios; 

 Ampliar a Linha Saúde na área rural do Município; 

 Atuar na estruturação dos mutirões para procedimentos cirúrgicos 

eletivos e ambulatoriais; 

 Buscar firmar convênios objetivando o aumento da frota de ambulâncias, 

bem como a sua manutenção. 

MEDICAMENTOS 

 Garantir medicamentos e sua distribuição nos postos de saúde; 

 Dar prioridade ao atendimento da farmácia básica, priorizando ao 

atendimento à população carente e aos usuários de medicamentos 

contínuos, cuja a entrega será feita em casa. 

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES 

 Apoiar as Organização não governamental (ONG) que trabalham em prol 

dos animais de Rua de Viçosa, através de convênios, para realizarem o 

tratamento, recuperação e posterior adoção; 

 Criar campanhas de Educação e enfrentamento ao Covid-19, dengue e 

outras causadas por insetos; 

 Equipar as equipes dos agentes comunitários de saúde e agentes de 

endemias com veículos e equipamentos de uso diário. 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 Revitalizar os benefícios dos profissionais de saúde, garantindo seus 

direitos; 

 Criar um programa de capacitação dos agentes comunitários de saúde e 

agentes de endemias, permitindo que façam um trabalho mais amplo e 

eficiente ao usuário do sistema; 

 Implantar programas de formação continuada aos trabalhadores da 

saúde em parceria com as Instituições de Ensino Superior do Estado; 

 Prover meios para a implantação programa de saúde para os 

profissionais de saúde do município. 
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EDUCAÇÃO 
 

GESTÃO 

 Implantar um Novo Modelo de Gestão Democrática na Educação de 

Viçosa, com foco em competência e resultados humanizados, garantindo 

a articulação com a sociedade civil e com o Conselho Municipal de 

Educação e os Conselhos Escolares; 

 Implantar uma ouvidoria na Educação do município; 

 Implantação de um sistema de avaliação do desempenho das instituições 

educacionais do município, criando reconhecimento e premiação aos 

profissionais de acordo com o IDEB. 

ESTRUTURA 

 Renovar gradativamente os equipamentos e mobiliários das unidades 

escolares; 

 Implantar a informatização do Sistema de Gerenciamento Escolar do 

município, permitindo a melhor adequação e comodidade dos alunos que 

utilizam a rede; 

 Buscar junto às esferas Estaduais e Federais recursos para construções 

de novas creches e escolas no município; 

 Requalificar as creches e escolas municipais existentes;  

 Iniciar a implantação de escolas em tempo integral no município. 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 Garantir a formação continuada para os trabalhadores da educação, 

formação em serviço e assessoramento pedagógico especializado para 

atuar no processo de inclusão; 

 Garantir a formação para gestão escolar (Diretores e coordenadores), 

bem como a sua Participação em Congressos e eventos importantes para 

a área; 

 Estruturar o programa de Valorização dos profissionais da Educação da 

rede municipal. 

EQUIPARIDADE DE CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 Implantar o Programa Óculos Gratuito nas Escolas, através de parceria 

entra as áreas de Educação e Saúde do município; 

 Implantar a distribuição de Kits Escolares aos alunos da rede municipal 

de ensino contendo mochila, material escolar e uniforme; 
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 Garantir a oferta do reforço escolar aos alunos com baixo rendimento da 

rede municipal de ensino; 

 Implantar curso de Formação para os pais das crianças da rede 

municipal de ensino, no sentido de contribuírem para um melhor 

aprendizado dos filhos (palestras mensais nas creches).  

COMBATE À EVASÃO 

 Realização de censo escolar para saber o número de crianças, jovens e 

adultos que estão fora da escola; 

 Implantar programa de maneira a garantir que nenhuma criança, em 

idade escolar, esteja fora da sala de aula. 

ALFABETIZAÇÃO 

 Garantir o Início da Alfabetização no município já na Educação Infantil; 

 Priorizar a implantação de programa de erradicação do analfabetismo no 

município. 

EXPANSÃO DO ENSINO 

 Instituir programas de estágios para alunos universitários e de cursos 

técnicos; 

 Instituir em todas as escolas a implantação de laboratórios de 

informática; 

 Garantir a implementação de programas de informática básica nas 

escolas; 

 Ampliar o acervo bibliográfico das escolas municipais; 

 Promover campanhas, premiações e concursos na rede municipal de 

ensino que incentivem a leitura, publicação e utilização frequente da 

biblioteca e sites educativos; 

 Instituir campanhas educativas nas escolas municipais sobre temáticas 

de segurança, do meio ambiente, de saúde e trânsito; 

 Firmar convênios com faculdades particulares para conceder descontos 

nas mensalidades dos alunos que residem em Viçosa. 

TRANSPORTE 

 Instituir mecanismo popular de fiscalização do transporte escolar 

municipal; 

 Sistematizar o uso de transporte escolar municipal em excursões 

didáticas e culturais; 

 Disponibilizar transporte para os alunos universitários com mais 

qualidade e segurança. 
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MERENDA 

 Garantir a qualidade da merenda escolar; 

 Garantir aquisição, dentro do município, de produtos provenientes da 

Agricultura Familiar para atender a merenda escolar. 

 

RECREAÇÃO E ESPORTE 

 Resgatar as bandas de fanfarras nas escolas municipais;  

 Implantar os Jogos Escolares de Viçosa;  

 Implantar gincanas nas escolas do município. 
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CULTURA 
 

FORTALECIMENTO DA CULTURA 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura, para o qual devem ser 

canalizados todos os investimentos na área cultural;  

 Implantar o Plano Quadrienal Municipal de Cultura, fixando um 

cronograma de ações que contemplem as metas culturais estabelecidas 

no Plano; 

 Ampliar a utilização de editais para orientar as ações e a alocação de 

recursos; 

 Criar o Fundo Municipal de Cultura, visando municipalizar as ações 

culturais de artistas e produtores locais. 

APOIO A CULTURA 

 Criar incentivos aos grupos folclóricos, corais, bandas da cidade; 

 Ampliar as subvenções ao Terceiro Setor (bandas, corais e associações, 

entre outros); 

 Apoiar a realização de oficinas de música, assim como instituir o festival 

de música de Viçosa; 

 Implantar feiras de artesanato e outros eventos, envolvendo artistas 

viçosenses. 

RESGATE DA CULTURA 

 Universalizar a implantação de fanfarras nas escolas municipais, em 

busca de talentos para composição de uma Fanfarra Municipal; 

 Levar a cultura aos povoados, descentralizando e ampliando o acesso 

aos projetos e programas de cultura local; 

 Recuperar, em parceria com a iniciativa privada, equipamentos culturais 

e espaços culturais públicos degradados; 

 Retomar as atividades dos núcleos de arte e cultura, como forma de 

despertar o interesse pela cultura. 

APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS 

 Incentivar a ocupação dos Espaços Públicos; 

 Criar o programa Domingo na Praça, onde ocorrerão apresentações 

artísticas e musicais na cidade, nos povoados e em espaços alternativos; 
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 Criar o programa Talento Viçosense, incentivando o artista local e 

gerando lazer e ocupação dos espaços públicos através do fomento a 

cultura; 

 Fomentar projetos que incentivem à leitura em praças, centro 

comunitários, escolas, parques e espaços públicos, considerado como 

um espaço de cultura, educação e colaboração. 
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SEGURANÇA COMUNITÁRIA 
 

PREVENÇÃO 

 Instituir a Cultura da Paz em Viçosa, com a realização de campanhas 

publicitárias incentivando a resolução pacífica de conflitos;  

 Implantar cursos de Cultura de Paz nas escolas municipais; 

 Desenvolver ações preventivas de combate ao uso de drogas e 

prostituição infantil. 

FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA 

 Buscar apoio junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública com 

intuito de elevação do destacamento para Pelotão da Policia Militar em 

Viçosa; 

 Implantar projeto de Segurança Comunitária Interativa Municipal, 

envolvendo comunidade, guarda municipal e demais órgãos, com 

identificação conjunta dos principais problemas da localidade, e parceria 

com a comunidade na solução dos problemas identificados; 

 Promover cadastramento dos ambulantes que atuam nos logradouros 

públicos, com vistas ao apoio para o licenciamento de suas atividades e 

preparação de áreas específicas para o Comércio Informal, em 

conformidade empresarial e sem prejuízo aos comerciantes legalmente 

estabelecidos; 

 Desenvolver ações específicas de Acompanhamento de Creches e 

Escolas, com a disponibilização de câmeras nos acessos às unidades 

escolares e implantação da Ronda Escolar em todas as escolas, 

Municipais, Estaduais e privadas no município; 

 Articular ações de segurança pública no meio rural, através de 

implantação de patrulhamento rural, dando mais segurança para 

moradores; 

 Adquirir motocicletas para a guarda municipal; 

 Apoiar a realização de estudos para implantação de Unidade Corpo de 

Bombeiro Civil no Município de Viçosa em parceria com o Estado. 

MONITORAMENTO 

 Conceber e implantar a Central Integrada de Monitoramento de Viçosa, 

com a instalação de câmeras nos principais pontos da cidade, para 

utilização em ações de promoção da segurança, ordem pública, 

mobilidade; 
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 Instalar câmeras inteligentes nas entradas e saídas da cidade. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

GESTÃO 

 Atualização do Plano Diretor da Cidade; 

 Criar o programa Eficiência burocrática: dar à tramitação dos processos 

na Prefeitura um “padrão de excelência”; 

 Implantar o programa de Compras Públicas, para promover as compras 

do município no comércio local como forma de alavancar a produção 

municipal e induzir investimentos no setor Cooperativista e de Micro e 

Pequenas Empresas. 

AMBIENTE DE NEGÓCIOS 

 Implantar o Centro de Apoio ao Empreendedor de Viçosa, tornando-se 

um ponto central de apoio à atividade produtiva do município; 

 Desenvolver parcerias com SEBRAE e outros órgãos e entidades ligados 

ao comércio, serviços e turismo visando a integração regional, a 

capacitação de empresários, funcionários, entidades, agências e guias e 

a conscientização do comércio em geral da importância das atividades 

econômicas local; 

 Criar a Agenda de Desenvolvimento de Viçosa, com ênfase nas 

potencialidades do Agronegócio, Turismo, Comércio e Serviço do 

município;   

 Incentivar a implantação de uma loja de autopeças para veículos 

automotores. 

CAPACITAÇÃO E EMPREGO 

 Desenvolver amplo e competente Programa de Capacitação Profissional, 

em parceria com o Sistema S, sempre com apoio de instituições de 

ciência, tecnologia e inovação do Estado, visando à organização da oferta 

de mão de obra local, através da criação de um Banco de Talentos no 

município; 

 Estruturar o programa Primeiro Emprego: dar especial atenção à 

colocação do jovem viçosenses no mercado de trabalho, por meio de 

parcerias com entidades representativas de empregados e 

empregadores e do sistema financeiro (Banco do Nordeste). 

TURISMO, CULTURA E LAZER 

 Criar o Conselho de patrimônio artístico, histórico e cultural; 
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 Apoiar os projetos de infraestrutura que venham promover o Turismo na 

cidade; 

 Refazer o Inventário Turístico do Município, visando sua atualização para 

a adequada divulgação e apoio aos atrativos com potencial e abertos ao 

público; 

 Incentivar o desenvolvimento do Turismo Cultural e Agroecológico de 

Viçosa; 

 Implantar Parceria Pública Privada para potencializar as opções de lazer 

nas áreas Urbanas e Rurais no município;  

 Requalificar e fortalecer o programa Trem do Forró – Viçosa, por meio de 

sua inserção no circuito estadual de turismo de eventos juninos. 

ECONOMIA SOLIDÁRIA E APL’S 

 Implantar a Lei Municipal de Economia Solidária com a finalidade de 

promover a cooperação entre trabalhadores ou produtores autônomos e 

familiares, nas áreas urbanas e rurais do município de Viçosa; 

 Auxiliar na implantação das seguintes Cooperativas: 

o Paliteiros de Bambu de Viçosa; 

o Vassouras de PET de Viçosa; 

o Reciclagem de Lixo de Viçosa. 

 Criar os seguintes arranjos produtivos de agricultura familiar na cidade 

de Viçosa: 

o Projeto Vaca de Leite; 

o Projeto de Avicultura de Corte e Postura. 

REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 

 Padronizar a feira livre no em torno mercado municipal;  

 Realizar gestões junto ao governo federal e da bancada federal de 

Alagoas para a Requalificação do Mercado Público Municipal. 
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AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE 
 

FORTALECIMENTO DA PASTA 

 Prover meios para a recuperação do prestígio da secretaria municipal de 

agricultura. 

INFRAESTRUTURA 

 Adquirir máquinas e equipamentos para atendimento ao agricultor e para 

melhor conservação das estradas e outros serviços agrícolas; 

 Implantar Patrolamento e cascalhamento periódico das estradas 

municipais de acesso às propriedades rurais para melhor escoamento 

da produção agrícola do município. 

DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES 

 Fazer convênio com o SENAR visando a realização dos seus cursos de 

capacitação, aos agricultores do município de Viçosa, nas áreas de 

Capacitações Tecnológicas, Agricultura de Precisão, Campo Sustentável, 

Empreendedorismo e Gestão de Negócios e Gestão de Riscos; 

 Promover estratégias para conhecer as potencialidades agropecuárias 

do município, através de parcerias com EMBRAPA, Ministério da 

Agricultura, Secretaria Estadual da Agricultura, ADEAL e Instituições de 

Ensino Superior;  

 Viabilizar, em parceria com os governos Federal e Estadual e com base 

nas potencialidades agropecuárias do município, programas ao pequeno 

produtor, tais como:  

o Assistência Técnica; 

o Vacinação contra raiva e febre aftosa; 

o Fruticultura básica: limão, abacaxi, maracujá, mamão, melancia, 

banana, goiaba, acerola, etc.; 

o Olericultura: pimentinha verde, couve, feijão verde, cheiro verde, 

etc.; 

o Avicultura Básica Caipira para corte: frango caipirão, pato, etc.; 

o Cultura de Subsistência: milho, feijão, arroz, mandioca, etc.; 

o Criação de médios animais: caprinocultura (bodes e cabras), 

ovinocultura (carneiro), suinocultura (porcos); 

o Piscicultura (criação de peixes) e Apicultura (criação de abelhas). 

 Promover viagens, excursões de estudos e visitas de intercambio a 

propriedades rurais, feiras e exposições em outros municípios. 
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AGRICULTURA FAMILIAR 

 Realizar programas de qualificação para os trabalhadores da agricultura 

familiar; 

 Apoiar e incentivar a produção de alimentos na agricultura familiar para 

a merenda escolar, e a CONAB; 

 Apoiar as redes comunitárias de produção do município; 

 Implantar e apoiar feiras da agricultura familiar. 

TRATAMENTO DO LIXO 

 Criação de aterro controlado dentro das normas/legislação ambientais 

exigidas pelo governo federal; 

 Realizar tratamento do lixo para evitar a contaminação do solo; 

 Implantar uma central de compostagem municipal; 

 Implantação de uma central de reciclagem no entorno do aterro 

controlado; 

 Incentivar a criação de cooperativa de coleta seletiva (secos, molhados e 

orgânicos) para ampliação da geração de trabalho e renda; 

 Ampliação e melhoramento da coleta seletiva de lixo. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 Criar uma política de educação ambiental nas escolas do município; 

 Fazer campanhas educativas nas escolas municipais e no município para 

incentivar a população a plantar e preservar às árvores nas vias públicas, 

visando à melhoria da qualidade de vida e ao equilíbrio ambiental. 

ACOLHIMENTO ANIMAL 

 Apoiar as Organizações Não-Governamentais do município que cuidam 

dos animais abandonados nas ruas da cidade. 
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INFRAESTRUTURA 
 

SANEAMENTO BÁSICO 

 Elaborar e executar projetos de saneamento básico para o município, em 

cooperação com a União e o Governo do Estado; 

 Ampliar e melhorar do sistema de abastecimento de água; 

 Implantar do plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos do 

município. 

MOBILIDADE 

 Iniciar a construção e reformas de pontes das estradas vicinais; 

 Ampliar a manutenção de estradas vicinais; 

 Implantar melhorias na sinalização de trânsito com placas e controle de 

velocidade na cidade. 

UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Promover convênio com a União e Estado visando a ampliação da rede 

de eletrificação rural do município que não foram contemplados com o 

“Programa Luz para todos”; 

 Implantar e manter melhoria na iluminação pública municipal, com 

lâmpadas de LED, reduzindo a energia; 

 Apoiar à implantação de telefonia na zona rural pelos órgãos 

competentes; 

 Apoiar a instalação de torres de telefonia móvel, visando melhorar a 

comunicação. 

ÁREAS VERDES 

 Implantar o programa de manutenção das praças e jardins. 

 

  



Coligação: A Verdadeira Mudança 
 

27 

 

  



Coligação: A Verdadeira Mudança 
 

28 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

REDEMOCRATIZAÇÃO 

 Incentivar a gestão democrática e a participação cidadã de Viçosa através 

de canais digitais; 

 Criar uma Central de Atendimento Telefônico e Eletrônico para 

padronizar e unificar o atendimento aos cidadãos na Prefeitura de Viçosa, 

visando a melhoria dos níveis de acolhimento dos munícipes em suas 

solicitações; 

 Implantar o projeto Prefeitura Itinerante, com realização de limpeza, 

pintura, reparos de buracos e melhoria em geral, com a participação da 

comunidade; 

 Reestruturar o conceito de Ouvidoria Geral do Município, integrando as 

ouvidorias já existentes na estrutura da administração e ao gabinete do 

prefeito de forma online; 

 Realizar processo seletivo simplificado e concurso público para 

preenchimento dos cargos vagos. 

TRANSPARÊNCIA 

 Implantar o Canal do Cidadão Viçosense para que a população tenha 

acesso às informações dos órgãos públicos municipais, de forma 

contínua, e por iniciativa própria, contribuindo com a gestão do município;  

 Permitir o acompanhamento de forma transparente pelos munícipes da 

execução orçamentária da despesa pública. 

REESTRUTURAÇÃO 

 Instituir grupo de trabalho visando a revisão do Código de Ética do 

Servidor e do Agente Político do município; 

 Criar o Conselho de Ética no serviço público municipal; 

 Criar grupo de trabalho formado pelas secretarias afins (Administração, 

Finanças e Jurídico), ouvindo a sociedade civil, visando a Modernização 

Tributária; 

 Instituir grupo de trabalho, estabelecendo um prazo de 90 dias, para 

buscar a otimização da força de trabalho, bem como identificar a carência 

de mão-de-obra do município; 

 Implantar a prática de audiências públicas descentralizadas nos bairros 

e povoadas. 
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MODERNIZAÇÃO 

 Implantar sistema que permita a abertura e acompanhamento de 

processos administrativos de forma online. 

CAPACITAÇÃO 

 Implantar um programa de Qualificação do funcionalismo municipal – que 

se tornará permanente por meio de cursos técnicos de gestão pública 

para atendimento às demandas de forma transparente; 

 Implementar nas redes de ensino do município de Viçosa o programa de 

educação financeira. 
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