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INTRODUÇÃO

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato Rafael Monteiro e da “Coligação Muda Venda Nova”, compostas 

pelos partidos PL e PSL, para a administração municipal no período 2021-2024. O conteúdo programático das propostas foi 

desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo de sua trajetória de vida, profissional da iniciativa privada nos 

ramos de Segurança do Trabalho e Qualidade, Servidor Público da Justiça, Empresário, Produtor Rural e Pai. O Plano ora 

apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a população Vendanovense. Vem daí o slogan 

“Por amor a essa terra” Trata-se de uma proposta de política pública na qual se vislumbra um amplo desenvolvimento 

econômico, social, turístico e de infraestrutura. Neste sentido, contempla em todos os setores ideias inovadoras que tem 

como eixo central a desburocratização e descentralização do poder, conforme este documento, e a busca de parcerias 

com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito municipal tanto na esfera pública, terceiro setor, como na 

privada, de forma que estas instituições passem a exercitar a máxima da responsabilidade social e do voluntariado. Neste 

período, o candidato, implementará um novo Modelo de Gestão na administração municipal, propondo e executando 

projetos estruturantes em serviços críticos para a população, com resultados altamente positivos nas diversas áreas de 

atuação do Governo. No momento atual se observa que um dos maiores anseios da comunidade está voltado para o setor 

da saúde no que diz respeito ao âmbito estrutural de Pronto atendimento, profissionais qualificados, como também a 

preocupação o surgimento da epidemia da COVID-19 que atingiu boa parte da população neste ano de 2020 e não há 

previsão de parar com as medidas preventivas e de tratamento. Dessa forma, pretende-se ampliar os serviços já existentes 

no município e implantar outros, que juntos garantam à comunidade uma assistência digna e contínua, através das 

estratégias constantes do corpo deste Plano. Entretanto, há que se considerar que hoje Venda Nova do Imigrante assiste à 

expansão do ensino superior nas mais diversas áreas de formação acadêmica, realidade que demanda a adoção de 

estratégias capazes de garantir aos alunos o acesso a postos de trabalho. Nessa perspectiva, as estratégias voltadas à 

geração de emprego para os jovens, a exemplo do estímulo à implantação de empreendimentos industriais no município, 

também passa a ser uma prioridade, bem como implantação de programas de capacitação e formação empreendedora 

com o intuito de criar um ambiente de empregabilidade e oportunidades. 



Sendo a vocação do município de Venda Nova do Imigrante predominantemente agrícola e turística não se concebe pensar 
o desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura e o turismo, com base no desenvolvimento rural sustentável, nem 
pensar na geração de empregos sem que haja o aproveitamento desse potencial agrícola e turístico. Por essa razão, se 
pretende fortalecer a relação com instituições como Incaper, SEBRAE e programas do governo federal que atuam no 
âmbito municipal/regional para a implantação de pequenas empresas (individuais ou cooperativadas) voltadas ao 
aproveitamento e beneficiamento da produção agrícola local, conforme a vocação de cada comunidade (Agricultura: café, 
abacate, Oliveira, hortifrutigranjeiros e outros. Turismo: Hotelaria, Gastronomia e Entretenimento). Ainda pensando na 
agricultura e no agricultor, assim como no Turismo e no Turista, a administração centrará esforços na manutenção e 
pavimentação das estradas vicinais por onde se escoa a produção e por onde trafega as pessoas que produzem. Outra ação 
de grande impacto da futura administração também com base na formação de parcerias será a construção de moradias 
populares através do sistema de mutirão. Vislumbra-se, nessa direção, uma articulação entre administração municipal, 
que participa com a doação de terrenos, agências financiadoras, que facilitam a aquisição de materiais, e a comunidade, 
que através da sua força de trabalho estará atuando em seu próprio benefício. Além de ações mencionadas, pretende-se 
estimular as empresas locais a assumirem uma postura proativa em relação à conservação dos equipamentos municipais, a 
exemplo das praças e quadras de esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e desportivo, como os torneiros 
comunitários, por exemplo. Além das parcerias locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da administração 
pública nas duas esferas (federal e estadual) por meio de projetos voltados ao desenvolvimento local nas áreas prioritárias 
(Turismo, emprego e renda, infraestrutura, saúde, educação, lazer, segurança, habitação e Meio Ambiente) da nossa 
gestão e que se encontram elencadas ao longo deste documento. Durante todo o mandato a realização dos objetivos 
almejados estará atrelada a valores como tradição, princípios e valores, ética, trabalho, transparência, responsabilidade, 
realismo, consistência, liberdade econômica, desburocratização, criatividade e, acima de tudo participação popular e 
planejamento. Esses são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente comprometida 
com os anseios da população, marca da nossa trajetória profissional e de serviço público e voluntário prestado. Destaque-
se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com a legislação (federal, estadual e municipal vigentes) e 
obedecerão o princípio da sustentabilidade econômica e socioambiental. Cabe ressaltar que este Programa não se 
configura uma ideia acabada ou imposta, mas apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas, estando 
aberto a outras contribuições que possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da gestão quando a 
administração se abrirá à participação da comunidade. O Modelo de Gestão a ser implantado, com foco em instrumentos 
de planejamento e rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de execução 
e meritocracia, também possibilitará a coleta e análise de informações preciosas para a concepção de novas soluções para 
a cidade no médio e longo prazo, soluções que levarão a cidade a atingir um posicionamento compatível com a sua 
importância e potencialidade para a região. O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto 
desempenho com participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo do candidato. As propostas 
contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão uma administração 
extremamente dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das necessidades dos vedanovenses. O 
detalhamento desse plano de governo seguirá detalhada por áreas da administração municipal.



PROPOSTAS DE GOVERNO

As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco 

deste Plano de Governo e foram elaboradas após um diagnóstico da área, junto 

aos munícipes em suas comunidades

 Diagnóstico: analisa os avanços observados na cidade e os principais desafios 

a serem enfrentados nos próximos anos para a área em tela.

 Diretrizes: apresentam o desdobramento dos Objetivos Centrais do Governo 

para a área em questão. 

 Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área 

alinhados com as diretrizes.

 Projetos: são as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as 

metas.



EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO COM PRINCÍPIOS E VALORES 

ÉTICOS E MORAIS

 Revisão do plano de cargos e salários dos Professores e profissionais da educação. 
“Precisamos valorizar quem contribui para a formação de caráter e do 
conhecimento.”

 Garantia de transportes digno e eficiente aos estudantes de toda a cidade, assim 
como de regiões limítrofes (limites com municípios vizinhos)

 Implantação do EPI – Educação para Integridade (Abordagem educacional para 
formar indivíduos livres, íntegros e responsáveis)

 Implantação da Escola Cívico-Militar conforme projeto do Governo Federal

 Implantação do núcleo de Orientação Vocacional e Mentoria para Jovens e Adultos

 Implantação do preparatório para o ENEN 

 Garantir Transporte Universitário para os alunos que estudam em outra cidade.

 Creche em tempo integral



SAÚDE: 

 Atendimento em Telemedicina

 Criar um Pronto Atendimento no Distrito de Alto Caxixe

 Criar um plano de carreiras dos profissionais da Saúde

 Controle de qualidade do Programa Saúde da família

 Centro de referência em saúde mental para tratamento de depressão e  

prevenção de suicídio

 Criação de uma equipe de referência para portadores de necessidades 

especiais

 Estabelecer o protocolo do Ministério da Saúde para o tratamento precoce da 

COVID-19



OBRAS E INFRAESTRUTURA

 Pavimentação da Estrada “rota dos lagos” entre as comunidades de são josé do 
alto viçosa e Alto Caxixe.

 Pavimentação da Estrada entre as comunidades da Saúde e Bela Aurora.

 Pavimentação da Estrada de Alto Bananeiras e Entorno do Lago

 Obras de saneamento básico nas comunidades

 Pavimentação da rua do Camargo onde estão localizadas as casas populares, assim 
como a estrutura de saneamento básico e fornecimento de água potável

 Obras de Saneamento básico no Caxixe, assim como fornecimento de água potável

 Requerimento de melhor cobertura móvel de telefonia junto as empresas 
fornecedoras

 Fornecimento de Wi-Fi em pontos de ônibus nas comunidades

 Substituição planejada das lâmpadas de iluminação publica para Lâmpadas de LED.



MEIO AMBIENTE

 Casa de abrigo para animais de rua

 Plantio de árvores em vias da cidade

 Elaborar um mapa de trilhas de aventura no Município

 Criar estrutura de apoio e coleta de lixo nessas trilhas

 Incentivar o Ecoturismo e Turismo de aventura

 Criar um viveiro público de mudas nativas para reflorestamento

 Instalação de coletores de lixo para coleta seletiva nas comunidades e bairros

 Revitalização do Rio São João de viçosa em todo perímetro que passa na 

cidade.



ADMINISTRATIÇÃO E FINANÇAS – PARTE 1

 Regulamentação fundiária de lotes irregulares

 Criar o Conselho de Gestão com membros permanentes eleitos pelos munícipes e 
indicados pelo Prefeito

 Implementar o sistema ISO 9001 no sistema público Municipal

 Elaborar um plano de cargos e salários baseado na meritocracia

 Estender os serviços municipais em educação e saúde  para moradores de zonas 
rurais limítrofes com o Município

 Criar um núcleo de atendimento ao contribuinte na comunidade do Caxixe e São 
João para serviços como Boletim de Ocorrência online, Orientação Jurídica, 
Orientação Tributária e protocolos de documentação

 Criação de CNPJ para o FIA – Fundo Municipal da Infância e Adolescência



ADMINISTRATIÇÃO E FINANÇAS – PARTE 2

 Instalar rastreadores em toda a frota  do Município, buscando otimizar o 
trabalho, trazendo economia de combustível e outros insumos.

 Monitorar com mais precisão e transparência o abastecimento da frota, 
caminhões e máquinas;

 Criar a COMISSÃO ESPECIAL DO COMÉRCIO E INDUSTRIA . Comissão essa que 
terá a única função de atender as demandas dos micro , pequenos e  médios 
empresários, levando diretamente ao Prefeito Municipal todas as suas 
demandas e  necessidades para o desenvolvimento do Município; 

 Instalar Energia Solar nos prédios públicos do Município, para economizar 
ENERGIA ELÉTRICA nos órgãos públicos Municipais (Sede da Prefeitura, 
Secretarias, Escolas, Creches etc);

 Criar um polo de desenvolvimento tecnológico para formação de mão de obra 
e investimento em tecnologia, como aplicativos e programas.



FAMÍLIA

 Criar o centro de referência da Família com oferta de:

 Terapia familiar

 Terapia de casais

 Orientação vocacional para jovens e adultos

 Capacitação dos pais na educação dos filhos

 Interface Família x Escola

 Curso Profissionalizante 

 Mentoria do Primeiro Emprego



MULHER

 Criar o espaço da Mulher em anexo ao Núcleo de atendimento aos 

contribuintes para que seja possível a realização de Boletim Online de 

Ocorrências em casos de Violência Doméstica contra a Mulher 

 Aumentar a oferta de serviços de tratamento e prevenção do câncer de 

mama.



IDOSOS

 Criar as olimpíadas  municipais dos idosos que ocorrerá anualmente

 Criar um centro de referência da saúde do idoso

 Revitalizar os campos de bochas nas comunidades

 Construir mesas de jogos cobertas nas praças públicas



INTERIOR E TRANSPORTE

 Elaborar um plano de mobilidade urbana que contemple todo o município

 Incentivar a criação de cooperativas de transporte coletivo para atendimento 

nas zonas rurais e distritos e comunidades como Caxixe, Vargem Grande, São 

Roque, Viçosinha, Camargo, Pindobas, Alto Bananeiras e Alto Tapera.

 Plano Municipal de oferta de Energia Elétrica para todos, assim como 

expandir os pontos de iluminação pública nas comunidades



TURISMO E CULTURA 

 Elaborar uma campanha de publicidade permanente com vídeos, Revista e mídia 
social para fazer o município ser destino Nacional em Turismo

 Realização de um festival de cafés especiais anualmente

 Incentivar a arquitetura italiana em construções da cidade

 Construir Monumentos para visitação dos Turistas

 Fazer a festa da viola itinerante nas comunidades 

 Criar um mapa de trilhas de aventuras e trilha dos pontos mais altos do Município

 Criar a COMISSÃO PERMANENTE DO AGROTURISMO, Comissão essa que terá a única 
função de atender as demandas dos produtores com empreendimentos em 
agroturismo, levando diretamente ao Prefeito Municipal todas as suas demandas e  
necessidades para o desenvolvimento do turismo do Município; 

 Realizar o Festival de Música e Café anual



ESPORTE E LAZER

 Investimento em torneios de futebol amador

 Realizar um campeonato de motocross anual

 Realizar uma cavalgada municipal

 Realizar o encontro de trilheiros anual

 Realizar um campeonato de Karatê anual

 Investir no Atletismo

 Realizar um campeonato de trailrun municipal

 Criar o Programa Seleções do Futuro – Futebol

 Manutenção e reformas de quadras de cimento e grama sintética



AGRICULTURA

 Incentivar o cultivo de Oliveiras 

 Transporte de insumos agrícolas para os produtores

 Incentivar a produção de cafés especiais

 Criar hortas comunitárias

 Melhorar os acessos para escoamento da produção

 Incentivar e auxiliar na construção de barragens com fins agrícolas



ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Construção de uma casa apoio para o público de moradores de rua

 Criar um projeto voltado para o público de moradores de rua voltado para a 

profissionalização e também recuperação da dependência química

 Construção de uma casa de passagem para crianças e adolescentes vítimas de 

violência ou negligência

 Aumentar o número de profissionais de psicologia e Serviço Social no CRAS e 

CREAS

 Criar um núcleo de defesa jurídica gratuita para os munícipes



SEGURANÇA PÚBLICA

 Criar um cerco eletrônico de monitoramento  com câmeras de vigilância em 

pontos estratégicos na cidade

 Estabelecer um conselho de segurança permanente

 Aumentar o número de estagiários para convênios com o Poder Judiciário, 

Ministério Público, Polícia Civil e Detran.

 Buscar junto a polícia militar um posto policial permanente para a 

Comunidade do Caxixe e um para a comunidade de São João de Viçosa.


