
 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 

COLIGAÇÃO UNIDOS POR ANDRADAS 

 

A sociedade Andradense precisa e deseja a viabilidade de Andradas como projeto de 

sucesso. Inovar e empreender são ferramentas para construir um caminho vitorioso de 

políticas válidas para curto, médio e longo prazo. 

2021- 2024 

 

 

MUNICIPIO: ANDRADAS – MINAS GERAIS 



PERFIL DA CANDIDATA A PREFEITA 

 Margot Navarro Graziani Pioli 64 anos, graduada em Psicologia e Advocacia. Filha de José 

Dirceu Graziani e Eunice Navarro Graziani, casada com o médico Dr. Carlos Heitor Pioli. 

 Já esteve como gestora pública do Município de Andradas, 2005 a 2008, posteriormente 

em 2009 assumiu o cargo de Diretora de Inovação e logística, participando juntamente com vários 

servidores públicos estaduais na implantação da Agencia de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH), de 2010 a 2014, esteve como assessora do 

Governador do Estado de Minas Gerais. 

 De 2015 a 2020, esteve como superintendente do Consórcio Público Para Gestão 

Integrada (CPGI), atuando junto aos municípios que o compõem, na implantação, organização e 

fiscalização dos serviços de iluminação pública e destinação correta de resíduos sólidos. 

  

- Filiação partidária - CIDADANIA 

 

PERFIL DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO 

 João Luiz Magalhães Teixeira, 60 anos, Empresário, Engenheiro Civil. Filho de Sinésio 

Magalhães Teixeira e Terezinha Tonhão Teixeira, casado com Margarete Fernandes de Andrade 

Teixeira. 

 Fundou a Inspetoria do CREA-MG em Andradas, criou o CRI-MG – Colégio de 

Representantes Institucionais do CREA-MG, sendo seu coordenador estadual e atualmente é 

conselheiro estadual do CREA – MG. 

 Está como Diretor Regional Sul do SENGE-MG Sindicato dos Engenheiros de Minas 

Gerais, licenciado para disputa das eleições. 

 Esteve também, por 5 anos, como presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas dos 

Afluentes Mineiros dos Rios Mogi Guaçu e Pardo, tornando-se coordenador da Região Sul do 

Fórum Mineiro dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

 Ocupa hoje, o cargo de Vice-Prefeito do Município de Andradas. 

 

Filiação partidária – Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 

 



PLANO DE GOVERNO – ANDRADAS – MG 

APRESENTAÇÃO 

O programa de governo apresentado neste documento pressupõe elevar o município de 

Andradas ao grupo de Municípios Mineiros com alto grau de modernidade, qualidade de vida, 

serviços, emprego e renda, tornando o mesmo uma referência para todo o estado.  

 A proposta de gestão pública deste plano é moderna e atual permeada por princípios de 

transparência e muita participação popular através dos atuais conselhos e novos conselhos e 

grupos que serão constituídos para auxiliar e cooparticipar das decisões, da operação e 

principalmente do acompanhamento e avaliação da gestão ao longo dos próximos 4 anos. 

Apesar da imensa crise que o país vive em função da Pandemia e outros fatos, com a 

consequente redução drástica de receita, o município vai buscar investir e crescer naquilo que for 

necessário para garantir a melhoria de vida do cidadão, o crescimento econômico da cidade e 

principalmente honrar seus compromissos. 

Será necessário um grande esforço para sermos inovadores e modernos frente às 

dificuldades sanitárias e econômicas que se apresentam. Acreditamos no talento dos servidores 

públicos, cidadãos, juventude e empresários que juntos irão auxiliar-nos na reversão destas 

dificuldades.  

Ressaltamos que nos consideramos aptos, prontos e desafiados para sermos os 

condutores deste processo. Vamos investir toda a nossa experiencia de vida e, principalmente 

experiência e qualificação profissional na aplicação de princípios modernos tanto na gestão 

pública como nas ações e forma de conduzir o município. 

Andradas merece um projeto de desenvolvimento social, econômico, urbano e ambiental 

com visão de curto, médio e longo prazos onde o crescimento sustentável garanta um município 

economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo.  

Pretendemos apoiar e sermos coadjuvantes deste desafio de projetar Andradas para o 

futuro e esta gestão já será a que vai iniciar este processo implantando todas as ações de curto 

prazo e deixando as demais encaminhadas. 

O governo que está sendo proposto está comprometido com as necessidades dos 

cidadãos, dos setores econômicos e dos servidores públicos e se compromete a buscar 

intensamente mecanismos para sermos cada vez mais ágeis e efetivos no atendimento das 

prioridades de todos.  

Seremos inovadores e criativos estimulando a capacidade criativa e energia dos cidadãos 

andradenses para juntos produzirmos uma cidade “inteligente” em todos os seus aspectos, 

transformando a gestão pública em uma gestão digital rápida e eficiente, reduzindo gastos 

desnecessários, focando no mais importante e fortalecendo   a liderança regional que sempre 

tivemos. 

Queremos resgatar os valores fundamentais do modo de ser do cidadão local e junto com 

a população recuperarmos a nossa identidade local, o desenvolvimento de vínculos entre os 



setores públicos, privados e a sociedade civil, integrando as políticas públicas às necessidades do 

município.  

 Buscaremos o bem-estar e a felicidade geral da população, perseguindo sempre o 

desenvolvimento econômico através do fomento da atividade econômica atual e captação de 

novas empresas/ negócios. 

Este Plano de Governo está divido em doze grandes áreas: 1- Administração Pública; 2- 

Educação; 3- Saúde; 4-Desenvolvimento Econômico (Agricultura, Comercio, Industria, Serviços e 

Turismo); 5-Mão de obra, Trabalhadores e emprego, 6- Meio ambiente, 7- Cultura; 8- Esporte e 

lazer, 9- Infraestrutura e mobilidade urbana, 10- Assistência Social, 11- Habitação, 12- Segurança.   

 

COLIGAÇÃO (UNIDOS POR ANDRADAS): 1 – CIDADANIA; 2 – PMN; 3 – PSDB; 4 – PSB; 5 – 

DEM; 6 – PL; 7 - PSD; 8 - MDB 



DETALHAMENTO DO PLANO DE GOVERNO 

Abaixo apresentamos o Plano de Governo Municipal para o quadriênio 2021-2024. 

1 -   ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

AÇÕES PROPOSTAS: 

- Promover um Governo participativo e transparente por meio dos sites, redes sociais e reuniões 

periódicas em regiões para avaliação das metas de governo e redirecionamento de projetos, caso 

a população considere necessário; 

- Conceber um projeto denso de valorização e aperfeiçoamento profissional do funcionalismo 

público municipal, em todas as dimensões e atividades do Governo Municipal; 

- Reorganizar a estrutura de trabalho no que se refere à equipamentos, instalações físicas, 

mobiliários, espaços físicos, maquinas, equipamentos e processos administrativos principalmente 

com foco na digitalização de processos e gestão da máquina pública através da inteligência 

artificial e programas de informática e informações que integrados darão respostas mais rápidas e 

eficazes ao cidadão; 

- Estabelecer um modelo de gestão pública com base em princípios éticos, morais, democráticos 

e articulados aos interesses sociais os quais serão definidos com ampla participação popular; 

- Fortalecer e apoiar todos Conselhos Municipais focando numa gestão participativa, transparente 

e moderna; 

- Criar o “Conselho da Cidade” com o propósito de acompanhar a gestão pública, seus programas 

anuais de modernização, planejamento plurianual, e execução e implantação de todas as ações 

propostas neste Plano de Governo; 

- Criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico   composto por empresários dos 

setores econômicos, representantes de instituições educacionais e instituições de classe para 

participarem mensalmente das grandes decisões da gestão e acompanharem a execução do 

plano de governo e em parceria com o Poder Público avançar no crescimento econômico do 

município;  

- Criar e implantar um programa mensal de prestação de contas de cada meta deste plano de 

governo de maneira transparente e garantindo que o cidadão possa acompanhar cada ação e 

atividade desenvolvida ao longo dos 4 anos do mandato; 

- Criar encontros periódicos com a população para prestação de contas e atualização das metas 

de trabalhos com a presença do Secretariado e Prefeito nas comunidades; 

- Manter a Ouvidoria Municipal para que também seja um canal direto com a comunidade e a 

prefeitura; 

- Elevar receitas e reduzir despesas, racionalizando os gastos públicos e reduzindo o desperdício; 

- Buscar soluções para a escassez de recursos, especialmente para as políticas sociais, 

educação, saúde, habitação, segurança, iluminação, proteção ambiental e urbana, entre outros, 

em todas as esferas de Governo, ou instituições privadas; 



- Realizar ações articuladas com todos os níveis de governo: estadual, federal e outros 

municípios, com vistas ao desenvolvimento e implementação de projetos regionais de interesse 

comum; 

- Focar no fortalecimento do Município para que ele seja liderança regional, aprimorando seus 

aspectos positivos e sua competitividade regional para ações do Desenvolvimento Econômico; 

– Manutenção da carga horária de 6 (seis) horas, para os servidores que já desempenham suas 

funções nesse horário; 

 

2 - EDUCAÇÃO 

Objetivo: Promover a universalidade da Educação atendendo a todos os segmentos 

sociais e no padrão de qualidade solicitado pelos novos tempos.  

AÇÕES PROPOSTAS: 

- Continuar avançando no IDEB; 

- Revisão do Plano de Cargos e Salários da educação; 

- Implantar um programa de Gestão Democrática por meio da participação comunitária na Escola; 

- Valorizar o grupo de servidores públicos da Educação com investimento permanente e constante 

na Educação continuada e atendimento das demandas de condições adequadas do trabalho;  

- Garantir formação técnica aos professores da rede pública para novas estruturas pedagógicas 

no ensino digital; 

- Investir na qualidade de ensino, na melhoria do ambiente escolar e garantia do material didático 

e pedagógico e no ensino híbrido, uma possibilidade diante dos novos tempos; 

- Equipar as Escolas com materiais de informática, permanentes e pedagógicos, rede de internet 

adequada para os novos processos pedagógicos digitais;  

- Estruturar alunos e professores para usufruírem de melhores condições técnicas para o ensino 

digital; 

- Garantir a todos os alunos acesso ao ensino digital á distancia quer na escola, centros 

esportivos ou na residência; 

- Implantar gradativamente o ensino em período integral para o maior número possível de 

crianças;  

- Construir, revitalizar e ou ampliar Escolas e Creches para atender a demanda crescente de 

crianças; 

- Garantir uma merenda escolar de qualidade em todas as escolas, todos os dias do ano letivo, 

priorizando o aproveitamento dos alimentos produzidos por agricultores do município, com 

orientação de nutricionista; 

- Aperfeiçoar e otimizar o sistema de apoio para transporte de alunos do ensino técnico e superior 

das localidades vizinhas; 

- Incentivar que universitários estagiem no município envolvendo os mesmos no crescimento 

econômico do município e geração de oportunidades; 



- Aprimorar os Programas de Alfabetização para Jovens e Adultos em parceria com outras 

instituições e organização da sociedade, facilitando o acesso dos trabalhadores à escola; 

- Buscar parcerias com Faculdades e ou Universidades para implantação de Cursos Superiores a 

Distância; 

- Buscar parcerias para formação técnica e tecnológica aos jovens do segundo grau (cursos com 

potencial para o mercado de trabalho); 

Instituto Federal- IF 

- Avaliar junto ao Instituto Federal a possibilidade de instalação de salas de aula no município para 

atender a formação técnica da juventude local; 

Senai – Serviço Nacional da Indústria 

- Estimular que a Escola Senai, no futuro próximo, atenda intensivamente as Indústrias locais e a 

serem captadas na formação de mão de obra local;  

-Compatibilizar o Plano de crescimento da Industria do setor Industrial e tecnológico com os 

programas atuais e futuros de formação de pessoas;   

-Estimular a manutenção do Programa jovem aprendiz; 

Senac – Serviço Nacional do Comércio 

- Estimular a Escola Senac no futuro próximo para atender as demandas de formação e 

qualificação de jovens e nas ações de desenvolvimento e formação de cidadania de jovens e 

adultos; 

- Estimular o Senac no atendimento de necessidades de programas de formação nas áreas de 

trabalho ligadas aos polos de Cultura, Turismo e Gastronomia e atividades do Comercio; 

-Implantar em parceria com o Senac um amplo programa de Economia Criativa para atender o 

Polo de Turismo, cultura e gastronomia; 

- Apoiar e estimular todas as ações desenvolvidas pela Associação Comercial e demais entidades 

ligadas ao comercio que busquem a profissionalização, melhores resultados dos setores 

econômicos do Comercio, Serviços e turismo;  

Senar  

- Estimular e apoiar as ações do Senar junto aos produtores rurais e setor de Turismo de modo a 

profissionalizar cada vez mais estes setores econômicos; 

Sebrae 

- Ter no Sebrae o grande parceiro para as ações de desenvolvimento Econômico e 

empreendedorismo dos setores econômicos visando a pequena empresa; 

- Apoiar o Sebrae na implantação de Educação empreendedora nas escolas públicas e privadas; 

-Universidades  

- Implantar projetos de cogestão em algumas áreas de trabalho da Prefeitura e áreas acadêmicas, 

principalmente no que se refere às áreas de Saúde, Esportes, Biotecnologia, Agricultura, 

Veterinária, Biologia e Meio Ambiente com Universidades da região; 



- Estabelecer convênios e troca de conhecimentos entre as universidades, instituições, e poder 

econômico de modo a aproveitar os estudos e projetos desenvolvidos nas Universidades da 

região para o fomento das ações de Desenvolvimento Econômico dos Setores Econômicos 

(Agricultura, Comercio, Industria, Serviços e Turismo); 

- Incentivar e estimular a criação de um polo com infraestrutura para receber alunos e cursos EAD 

das mais diversas universidades sejam elas publicas e ou privadas, de modo a facilitar para os 

jovens a formação técnica, tecnológica e superior;  

- Viabilizar e incentivar a criação do curso técnico em Enologia. 

 

3 - SAUDE 

AÇÕES PROPOSTAS: 

- Garantir e melhorar cada vez mais o acesso da população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 

aprimoramento e ampliação da política de atenção básica e da atenção especializada; 

- Melhorar as condições de trabalho e de prevenção e atenção às doenças relacionadas aos 

mesmos;  

- Ampliar a participação da comunidade e dos funcionários na gestão do sistema integrado de 

saúde; 

- Criar o Programa de capacitação e Treinamento da Equipe Multidisciplinar; 

- Ampliar as equipes de atendimento do Programa Estratégia a Saúde da Família em outras 

regiões do município; 

- Avaliar a situação do projeto já implantado do Prontuário Eletrônico. E, sendo necessário, 

reestruturar e/ou ampliar a rede de atendimento em todos serviços de saúde do município. Dessa 

forma, aperfeiçoar a informatização da Saúde como forma de agilizar o atendimento da 

população. 

- Implantar ou fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas; 

- Implantar o “Programa Saúde Móvel” com aquisição de uma   Unidade Móvel - Saúde Móvel – 

com equipe itinerante para oferta de atendimento básico de saúde nas regiões mais distantes, 

zona rural; 

- Ampliar a triagem técnica na Policlínica com consulta e avaliação de enfermagem na pré 

consulta médica com protocolo de urgência para os atendimentos e agendamentos de 

especialidades;  

- Revitalização dos prédios públicos da saúde; 

- Garantir a qualidade crescente do atendimento odontológico da rede municipal; 

- Promover a atenção integral à saúde da mulher, com caráter multidisciplinar e métodos de 

planejamento familiar, dos idosos e da criança com ênfase nas áreas e população de maior 

vulnerabilidade; 

- Continuo apoio a Santa Casa de Misericórdia de Andradas; 



- Fortalecer a rede de saúde mental, com valorização da liberdade, dos direitos de cidadania, 

afeto e inclusão social; 

- Ampliar os programas de atendimento às vítimas de violência doméstica; 

- Ampliar os Programas educativos de prevenção e combate às drogas, doenças endêmicas e 

epidemiologia; 

- Garantir a atenção integral da saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas e 

estímulo ao envelhecimento ativo; 

- Renovação gradativa da frota de veículos; 

- Apoio ao Centro de Zoonose e Associações cuidadoras de animais.   

 

4 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 Desenvolvimento econômico é geração de emprego e renda gerada pela atividade 

econômica dos Setores:  Agricultura, Comercio, Indústria, Serviços e Turismo. Nossa visão é de 

que Andradas tem atividade econômica nestes 05 setores que se efetivamente integrados e 

estimulados vão poder gerar cada vez mais riqueza e prosperidade. 

Agricultura  

- Garantir a manutenção das estradas rurais, esgotos, pontes, cascalhamentos e roçadas; 

- Participar periodicamente de encontros com o CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável) para identificar demandas e encontrar soluções em conjunto; 

- Continuar com o Projeto CEP Rural; 

- Viabilizar tratamento de água nos bairros rurais carentes dessa demanda; 

- Interceder para expansão de sinal de internet celular; 

- Interceder junto a CEMIG para solicitar ampliação de carga de energia para o setor rural; 

- Através das várias instituições como Associação de Bairros, Cooperativas e outras, desenvolver 

atividades culturais, esportivas e lazer; 

- Implantar Unidade de Atenção Básica – setor Gonçalves; 

- Estabelecer programas e ações em parceria com o CMDRS, Secretaria de Meio Ambiente, 

Emater e Universidades; programas e leis de incentivo para recuperação de áreas rurais 

degradadas, nascente e matas ciliares; 

- Implantar centro de comercialização para o produtor rural; 

- Levantamento dos aglomerados rurais, para implementação de ações que venham a evitar 

problemas futuros; 

- Criar em parceria com o SEBRAE  

- Núcleo de empreendedores e formação de sucessores da Agricultura familiar  

- Núcleo das Mulheres Empreendedoras do Agro 

- Núcleo dos Jovens Sucessores e Empresários do Agro  

- Criar o Núcleo de Formação Técnica e empreendedora para o Agro em parceria com SENAR, 

EMATER e Universidades; 



- Buscar junto às universidades apoio para o aperfeiçoamento do manejo, para avanços e 

inovações na produção, incluindo maquinários e capacitação de recursos humanos; 

- Identificar os pequenos produtores e estimular a capacitação para melhoria da gestão, da 

tecnologia, qualidade do produto e a forma de comercializar; 

- Estimular a criação de selo de qualidade para produtos locais como, por exemplo, em pequenas 

usinas de beneficiamento de leite, produção de animais, hortaliças e frutas, produtos orgânicos e 

laticínios, fazendo uso de empresas de negócios que viabilizem a sua comercialização com 

qualidade e preço competitivo; 

- Estimular a busca de parcerias para investimento em tecnologia e inovação visando à geração 

de novos produtos. 

 

Comercio  

- Integrar todas as ações da Gestão Municipal com o comercio no sentido de criar sinergia e 

geração de emprego e renda; 

- Manter relacionamento muito próximo dos Sindicatos dos empregados do comercio e patronal no 

sentido de atender as suas demandas; 

- Estimular a criação do Núcleo de Economia Criativa com as áreas integradas voltadas para o 

Comercio, Serviços, Turismo, Cultura e gastronomia; 

- Cadastrar e inventariar todos os artesões locais e estimular o desenvolvimento e produção de 

um artesanato cada vez mais com aspectos de design e moderno, com vistas a viabilizar 

economicamente a atividade do artesão; 

- Fomentar a criação de uma Escola de Designer para o artesanato local;  

- Criar o Núcleo de Economia Criativa exclusivo do Artesanato de Design. 

 

Industria  

- Estruturar o atual e futuro Distrito industrial. Se necessário ampliar a área do Distrito Industrial 

para atender a demanda de terrenos para empresas do município e fora dela; 

- Implantar o Núcleo de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda, com 

planejamento de ações até 2050. Ações estas de curto, médio e longo prazos, embasadas no 

estimulo ao empreendedorismo, inovação e desenvolvimento tecnológico e captação de novas 

empresas; 

- Estimular o crescimento das indústrias locais através de fomento e incentivo à inovação 

instalação de empresas, incubadoras de negócios e startups, além de um centro de tecnologia e 

inovação que atenda todas as demandas dos setores econômicos;  

- Captar recursos para construção de um Centro de Convenções e Eventos, destinados às feiras 

tecnológicas, congressos, eventos culturais, entre outros; 



- Estimular as universidades da região a trabalharem em parceria com empresas locais e demais 

empresas que se instalarem no Distrito Industrial, gerando, assim, mão de obra especializada, 

projetos de pesquisa e futuros negócios para a cidade; 

- Efetuar uma ampla revisão na Lei de incentivos para novos negócios de modo a deixá-la mais 

moderna e com possibilidades de atendimento ao maior número possível de empresários.  

 

Serviços  

- Integrar todas as ações da Gestão Municipal com as empresas prestadoras de serviços (Hotéis, 

pousadas, serviços médicos, clínicas medicas e odontológicas, clinicas de estética, lojas e 

comércios de atendimento ao turista) no sentido de criar sinergia e geração de emprego e renda;   

- Cadastrar e inventariar todos os prestadores de serviços   com objetivo de entender suas 

demandas e ofertar soluções; 

 

Turismo e Gastronomia: 

- Implantar e atualizar o inventário turístico com visão regional, identificando todos os agentes 

culturais, turísticos e gastronômicos, pontos fortes e fracos para termos base para o plano de 

desenvolvimento do setor; 

- Criar roteiros turísticos envolvendo todos os agentes; 

- Tendo em vista o município de Andradas, ser parte do Circuito Caminhos Gerais, desenvolver 

ações regionais, com o objetivo de consolidar roteiro turístico integrado, com ações conjuntas com 

órgão e entidades privadas já existentes; 

- Estimular a criação de programas culturais integrados aos programas turísticos e gastronômicos 

regionais; 

- Estimular o Senac e as universidades a implantarem programas de formação de mão de obra 

técnica, tecnológica e superior para atender ao mercado; 

- Fomentar e incentivar o desenvolvimento de negócios de cultura, turismo e gastronomia em 

parceria com o Senac e Sebrae dentro dos pressupostos da Economia Criativa; 

- Envolver e estimular investidores locais a ver no Turismo uma atividade econômica interessante 

e com retorno financeiro interessante; 

- Criar a lei de incentivos para estimular negócios dos setores Turismo, Cultura e Gastronomia;   

- Divulgar o Setor do Turismo, Cultura e Gastronomia como fator de geração de novos negócios 

atraindo para a cidade grandes eventos de turismo, cultura e da gastronomia e, novos negócios 

ligados a ele; 

- Implantar/Reativar o CAT (Centro de Atendimento ao Turista) referência para informação aos 

turistas que visitam o município; 

- Retomar e revitalizar o Projeto Descobrindo Andradas, junto a Rede Escolar, com o objetivo de 

preparar os alunos para Educação Turística; 



- Criar novos eventos em parceria com instituições e empresários, reorganizando o Calendário de 

Eventos; 

- Fomento estímulo à:  

- Turismo Rural e Agro turismo; 

- Criação de Novos Atrativos Turísticos; 

- Criação de novas Rotas Turísticas; 

- Identificação e sinalização dessas Rotas Turísticas; 

- Turismo Gastronômico; 

- Turismo Vinícola; 

- Turismo de aventura – esportes radicais/ciclismo/montanhismo/Rota das Cachoeiras; 

- Apoio ao Caminho da Fé; 

- Festa do Vinho; 

- Apoio ao Projeto de Elaboração do Plano Museológico do Museu do Vinho e o Desenvolvimento 

do Turismo em Andradas; 

- Implantar programa de melhoria da infraestrutura urbana no que se refere à apresentação da 

cidade e seu visual urbano, implantação da sinalização turística; 

- Implantar em parceria com SEBRAE, SENAC e SESI extenso programa de qualificação para o 

atendimento do turista. 

 

5 - MÃO DE OBRA / TRABALHADORES E EMPREGOS: 

 - Integrar os programas educacionais nos níveis técnicos, tecnológicos e superiores fomentados 

pela gestão pública com os negócios gerados no município, para que haja uma consistência muito 

grande entre o que está sendo formado de mão de obra e o que está sendo demandado a curto, 

médio e longo prazo, sempre numa perspectiva de modernidade e inovação;  

- Integrar permanentemente as escolas de segundo grau, aos projetos de desenvolvimento da 

cidade de modo geral, sejam eles nas áreas sociais, urbanas, meio ambiente, econômica ou 

outros; 

- Implantar o Centro de atendimento e acompanhamento do trabalhador: “Banco do Emprego” no 

formato de uma central de atendimento ao desempregado. Este Setor terá a função de cadastrar 

toda a mão de obra local, encaminhar para programas de formação e qualificação e garantir que 

as vagas de emprego geradas no município sejam de cidadãos nascidos ou que moram em 

Andradas há pelo menos 2 anos, priorizando aqueles encaminhados pelos serviços da Assistência 

Social; 

- Promover programas de capacitação de mão de obra em parceria com SENAI, SENAC, SENAR, 

SEBRAE e Universidades da região; 

- Parcerias com Senac, universidades, e escolas que ofereçam qualificação em gastronomia, artes 

visuais, produção de eventos, produção audiovisual, turismo e de agentes envolvidos na 



administração de patrimônios históricos para dar suporte ao Setor de Turismo Cultural, Projetos 

de gastronomia, produção de vinho e outros; 

- Reformular e modernizar a Lei de Incentivos atuais para a região da área Industrial do plano 

diretor incluindo incentivos à programas de formação de mão de obra, primeiro emprego e menor 

aprendiz. 

 

6 - MEIO AMBIENTE 

O Objetivo é desenvolver o conceito de uma cidade sustentável e, para tanto, nossa meta 

é transforma Andradas numa cidade ambientalmente correta. 

AÇÕES PROPOSTAS: 

- Desenvolver e implantar um Plano Municipal de Arborização Urbana; arborização urbana de 

calçadas, praças e jardins e manutenção das mesmas; 

- Instalar um viveiro para produção de mudas de árvores e plantas ornamentais; 

- Criar um programa de varrição permanente de ruas, manutenção permanente de praças e 

equipamentos públicos;   

- Aperfeiçoar e otimizar a coleta de lixo convencional; 

- Implantar lixeiras em vias públicas movimentadas (centralidades de bairros e região central), 

bem como em praças e parques públicos. E manter a qualidade e manutenção das mesmas;  

- Aperfeiçoar e reforçar a coleta de Resíduos Volumosos – Cata Trecos; 

- Aperfeiçoar e otimizar a Coleta Seletiva;  

- Apoiar a Associação de Catadores de Reciclagem;  

- Plano Diretor Municipal de áreas de risco - elaborar o Plano Diretor para identificação de áreas 

de risco, enchentes e deslizamentos; 

- Plano Diretor Municipal de Macro e Micro drenagem Urbana – elaborar Plano Municipal de 

Drenagem Urbana com foco em locais de riscos de enchentes e inundações; 

- Adequação do Plano Diretor através da elaboração de novo zoneamento ambiental municipal; 

- Realizar trabalho educativo junto a população para impedir lançamento de lixo nos terrenos 

baldios, bueiros e rios, bem como executar limpeza destes dois últimos; 

- Licenciamento ambiental municipal – Tornar o processo menos burocrático ao ser realizado hoje 

pelo Estado de Minas Gerias. O município é melhor conhecedor dos impactos ambientais em seu 

território; 

- Trabalhar em consonância total com o Departamento de Educação, produzindo projetos 

pedagógicos e sociais integrados às atividades oferecidas, otimizando o trabalho pedagógico que 

envolve o tema do meio ambiente e educação ambiental; 

- Apoiar e incentivar a implantação de Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil pela 

iniciativa privada; 



- Implantar e incentivar a melhoria e a recuperação das condições ambientais do meio rural, 

voltadas à redução da erosão e do assoreamento de mananciais, de forma a proporcionar o 

aumento da qualidade e a tornar mais regular a oferta da água; 

- Desenvolver um amplo programa de preservação de nascentes, corpos e cursos d’água rurais e 

urbanos, incentivando e apoiando os proprietários rurais a preservar suas nascentes; 

- Criar a Lei municipal de incentivos para preservação de nascentes; 

- Crias mecanismos ambientais para evitar/controlar as queimadas, principalmente nas serras;   

- Estação tratamento água, construção de adutoras, ampliação do aterro sanitário, esgotos coleta 

e tratamento, deverão ser licitados através de investimentos privados, externos a prefeitura; 

-- Implantação de trabalho integrado e generalizado de consciência, abrangendo estudantes, 

moradores da cidade, nos cuidados com a separação de lixo orgânico, e possível criação de 

locais para compostagem, e consequente aproveitamento como adubo orgânico para ser utilizado 

nos jardins da cidade e também para particulares. 

 

7 - CULTURA 

Investir em Cultura é investir na sua capacidade educativa e social, é reforçar a identidade 

de cada cidadão no seu meio. 

AÇÕES PROPOSTAS: 

- Garantir o acesso à Cultura como uma conquista de direitos humanos, partindo do pressuposto 

que o acesso aos bens culturais desenvolve habilidades cognitivas que ampliam as capacidades 

de aprendizagem e leitura do mundo e da realidade entre as crianças, jovens e adultos; 

- Formar e incluir novas plateias, garantindo as crianças e aos jovens o acesso à linguagem de 

teatro, música, poesia, entre outras atividades artísticas, contribuindo decisivamente para a 

efetivação do acesso aos direitos sociais e culturais; 

- Procurar condições para que os grupos artísticos locais possam se preparar cada vez mais, uma 

vez que carreiras profissionais dentro da atividade Cultural e de Turismo poderão ser mais 

aproveitadas e valorizadas no Setor Econômico Turismo; 

- Implantar Projetos culturais nos equipamentos de cultura objetivando atender o maior número 

possível de pessoas; 

- Ampliar e otimizar os programas culturais anuais permanentes;   

- Apoiar os projetos e ações culturais desenvolvidos por parceiros;  

- Revitalizar os seguintes equipamentos:   

- Teatro Municipal José Stivanin; 

- Casa da Memória; 

- Biblioteca Municipal; 

- A Recriação da Biblioteca Móvel, para atendimento aos bairros rurais e bairros mais distantes 

urbanos; 

- Apoiar a Banda Municipal Lyra da Mantiqueira; 



- Apoiar o Festival da Canção e BIA; 

- Promover eventos (após revitalização do Teatro Municipal): Peças Teatrais, Projeções de 

Filmes, Exposições (artes plásticas e fotografias), audições musicais, palestras e conferências; 

- Desenvolver projetos e ações que visem o Tombamento do Patrimônio Arquitetônico, bens 

materiais e imateriais; 

- Implantar/apoiar o Fundo Municipal da Cultura, com o objetivo de coordenar e fortalecer o 

financiamento municipal para a pasta de Cultura, ampliando os recursos disponíveis e áreas 

contempladas; 

- Desenvolver ações voltadas à preservação do patrimônio histórico-cultural do município. 

 

8 -  ESPORTE E LAZER 

O programa de esporte e saúde propõe a implementação de atividades esportivas, nas 

suas três dimensões sociais (educacional, lazer e competitivo), bem como atividades de saúde e 

fitness. 

AÇÕES PROPOSTAS: 

- Implantar um amplo programa de aperfeiçoamento profissional continuo para os servidores 

públicos que trabalham com as crianças, com auxílio de estagiários; 

- Executar ampliações e reformas nos equipamentos esportivos de escolas ou centros esportivos 

já consolidados conforme demanda da população, garantindo infraestrutura para pratica de 

Esportes;  

- Modernização e adequação dos espaços públicos de esportes e de praças de lazer;  

- Parceria PPP, para manutenção e investimentos em espaços públicos esportivos;  

- Implantação de sistemas de segurança nos equipamentos públicos: Construção e guaritas para 

segurança e controle de acesso através de identificação, cadastro e monitoramento;  

- Aquisição de material esportivos para treinamento, através de parceria PPPs e leis de incentivo 

fiscais; 

- Captação de recursos financeiros através de projetos de leis de incentivo fiscal, nos mais 

diversos níveis e patrocínios; 

- Trabalhar de forma conjunta departamento de esportes, Universidades da região através de 

cursos de educação física; 

- Estimular a iniciativa privada a apoiar atividades esportivas, de saúde e fitness; 

- Criar a Lei Municipal de incentivo ao esporte ou programa municipal de incentivo ao esporte, 

estimulando a iniciativa privada a apoiar atividades esportivas, de saúde e fitness; 

- Ampliar a instalação das Academias ao ar Livre, nos diversos bairros do município; 

- Revitalizar as quadras esportivas dos vários bairros e torná-las ambientes de práticas esportivas 

e de lazer; 

- Planejar a atuação do Professor de educação física, nas diversas quadras esportivas; 

- Desenvolver atividades de lazer em espaços públicos nos finais de semana; 



- Apoio e parceria em eventos de esportes radicais; 

- Manter o Campeonato Prisional Futsal; 

- Parceria para o Campeonato Amador de Futebol; 

- Parceria para Campeonato de Futsal; 

- Incentivo ao esporte de aventura e ao voo livre; 

- Novos Programas e projetos 

- Implantar aulas de Educação Física nas escolas municipais com Profissionais da área, 

com pelo menos duas aulas semanais;        

- Implantar um amplo programa de formação esportiva para juventude integrando Esporte, 

Cultura e Educação;  

- Intensificar o trabalho integrado entre o Departamento de Esportes, o Departamento de 

Assistência Social e o Departamento de Educação, no que se relaciona às atividades 

esportivas; 

- Criar o “Programa Esporte na Praça”, em parceria com uma instituição educacional e/ou 

recreativa para a execução de atividades esportivas em alguns sábados ou domingos, com 

crianças, jovens, adultos e idosos; 

- Organização de eventos esportivos (competição, participação e recreativos) dentro do 

calendário escolar.  

 

9 -   INFRAESTRUTURA/ MOBILIDADE URBANA  

O objetivo é dar início ao planejamento de obras de médio e longo prazo, que deverão 

fazer parte do Projeto 2050. 

AÇÕES PROPOSTAS: 

- Promover o Diagnostico Urbano e a respectiva revisão do Plano Diretor, lei de Zoneamento e Lei 

de parcelamento de solo; 

- Viabilizar o local e a construção de novo terminal rodoviário e, consequente revitalização da atual 

estação Rodoviária como centro comercial, gastronômico, cultural e de artesanato; 

- Ampliação de abrigos nos pontos de ônibus rodoviários, urbanos e rurais; 

- Captar recursos para construção de prédio que possa atender todo o sistema saúde do 

município, no espaço onde está o antigo prédio da LBA e seu entorno, com exceção das Unidades 

Básicas de Saúde (PSFs). 

- Intervir junto ao Governo do Estado de Minas Gerais para recuperação e continuação da obra 

Rodovia do Contorno; 

- Viabilizar o trânsito seguro através de asfaltamento de área que liga o Bairro Portal do Sol ao 

Bairro Jardim Bela Vista; 

- Captar recursos para construção de um Centro de Convenções e Eventos destinado a feiras, 

congressos, eventos culturais, exposições, entre outros; 



- Captar recursos junto ao Governo do Estado, para construção de prédio para atendimento Corpo 

de Bombeiro; 

- Aperfeiçoar a Infraestrutura Urbana e Segurança; 

- Executar permanentemente o Programa de Recape de vias públicas, tapa buracos, limpeza das 

sarjetas e pintura das mesmas, adequação de calçadas; 

- Executar permanentemente a sinalização de ruas, avenidas e praças quer com sinalização de 

trânsito ou placas de identificação; 

- Executar programas de educação para o trânsito; 

- Acompanhar o Plano de mobilidade urbana envolvendo o trânsito urbano e rural, fluxo viário, 

acessos urbanos, a criação de ciclovias, faixas de caminhada para lazer e novas obras de 

interligação e buscando consultoria para desenvolvimento destes itens citados, inclusive para 

estudos dos pontos de conflitos de trânsito no município; 

- Executar permanentemente a troca da iluminação antiga por uma tecnologia mais eficiente 

(luminárias LED). Buscando a eliminação total dos pontos escuros da cidade; 

- Criar o programa municipal de calçadas; 

- Implantar calçadas verdes e arborização em prédios municipais, áreas verdes, áreas 

institucionais e APPs (Áreas de Proteção Permanente) gradativamente; 

- Instalar um programa de segurança inteligente nas entradas da cidade e locais que demandam 

essa atividade; 

- Instalar programa de segurança inteligente nas estradas vicinais e propriedades rurais;  

- Estimular a implantação de uma ampla e eficiente rede de internet no município (área urbana e 

rural) através de empresas parceiras garantindo que todos os bairros e equipamentos públicos 

tenham acessos adequado; 

- Revisar as rotas praticadas pelo transporte público de modo a garantir menor tempo de percurso 

e melhor qualidade de locomoção do passageiro; 

- Repactuar contrato e fazer uma revisão da lei que estabelece o estacionamento rotativo no 

município de Andradas, nos termos a que assiste ao interesse público. 

 

10 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O objetivo será oferecer um serviço de qualidade no que diz respeito ao atendimento das 

famílias em situação de vulnerabilidade. 

ACÕES PROPOSTAS: 

- Reduzir os níveis de pobreza e de desigualdade, harmonizando e conciliando o desenvolvimento 

econômico sustentado com a redistribuição e justiça social (projeto integrado de qualificação 

profissional dos beneficiários dos programas de transferência de renda), garantir o acesso ao 

Centro de Atendimento e acompanhamento ao trabalhador – Banco de Emprego; 



- Garantir a participação popular nas tomadas de decisões para implementação dos serviços 

socioassistenciais, através de rede organizada de fóruns, onde governo e população se fazem 

representar; 

- Manter cadastro atualizado de todas as famílias de baixa renda no Cadúnico, a fim de promover 

a vigilância socioassistencial; 

- Integrar a política de Assistência Social às políticas setoriais (educação, saúde, cultura, 

planejamento, emprego), visando o enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao 

provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização de direitos 

sociais; 

- Fortalecer a rede de proteção básica (Cras) e media complexidade (Creas), com o objetivo de 

contribuir para a prevenção da situação de risco social; 

- Ampliar, construir e reformar as instalações da promoção social que sejam necessárias; 

- Apoio a Melhor Idade; - Inserir e acompanhar os idosos nos programas do Esporte e Cultura; 

- Estabelecer parcerias com Clubes Esportivos privados objetivando otimizar a capacidade de 

atendimento da demanda (idoso). 

- Apoio a Mulheres vítimas de violência e que sejam provedoras do lar; 

- Elaborar projetos de capacitação para atendimento dessa demanda e possível inserção no 

mercado de trabalho; 

- Implantação do CRAS Itinerante, para atendimento das várias regiões do município; 

- Implantação de um CRAS na região do Jardim Rio Negro; 

- Promover a capacitação dos profissionais da rede sócio assistencial, através de programas de 

educação continuada – articular com a SEDESE – Regional de Poços de Caldas; 

- Criar e fortalecer a capacidade de atendimento dos programas contra todas as formas de 

violência decorrentes da negligência, abuso, maus tratos, exploração sexual e crueldade em 

relação à criança e ao adolescente; 

- Privilegiar atividades socioeducativas em meio aberto para crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade, como destaque para ações voltadas à permanência e ao uso da escola; 

- Desenvolver ações de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); 

- Criar um programa integrado da juventude envolvendo a Diretoria de Educação do Município e 

do Estado, Diretoria de Esporte e Cultura, estimulando a participação social e comunitária, 

visando o empoderamento e oportunizando novas vivências;  

- Apoiar Projetos e convênios desenvolvidos com parceiros;  

- Intensificar o trabalho integrado entre o Departamento de Esportes, o Departamento da 

Assistência Social, o Departamento de Educação e o Departamento de Cultura e Turismo, no que 

se relaciona às atividades esportivas; 

- Fortalecer a participação da Sociedade civil nos conselhos setoriais; 



- Criar espaços de escutas públicas permanentes dos usuários da assistência social nos serviços 

de Proteção Social Básica em conjunto com as universidades (fóruns, conferências, trabalhos de 

grupo etc.); 

- Fortalecimento das redes socioassistenciais através de repasses financeiros e apoio técnico. 

 

11 -   HABITAÇÃO 

Objetivo será o desenvolvimento de um projeto sustentável, para construção de moradias 

para atender a demanda das famílias de baixa renda. 

AÇÕES PROPOSTAS: 

- Elaborar Plano Municipal de Habitação, por meio de parcerias com o Governo Federal; 

- Garantir o direito de moradia às famílias em situação de vulnerabilidade; 

- Criar condições favoráveis para todos os bairros da cidade, principalmente aqueles onde se 

concentram os moradores de baixa renda com instalações de escola, creche, serviços de saúde, 

comércio e mobilidade urbana acessíveis. 

 

12- SEGURANÇA 

Objetivo contribuir com a segurança pública do Estado de Minas Gerais e ampliar a 

participação da Guarda Civil Municipal (GCM) nas ações de segurança pública. 

AÇÕES PROPOSTAS: 

- Viabilizar recursos para implantar um sistema de vídeo monitoramento na cidade e na área rural; 

- Desenvolver programas para melhorar a segurança nas escolas; 

- Viabilizar através Consórcio Público Para Gestão Integrada (CPGI) a implantação de Lâmpadas 

de LED, para dar maior segurança aos cidadãos; 

- Implantar Programa de Combate às Drogas; 

- Viabilizar a construção de prédio para implantação do Projeto de Integração das Polícias Militar e 

Civil;   

- Apoio contínuo a Guarda Municipal; 

- Viabilizar junto ao Estado de Minas Gerais a ampliação do quadro de Policiais Militares no 

município e, também ampliação da Patrulha Rural. 

 

 

   

Margot Navarro Graziani Pioli 

 


