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DEDICATóRIA
Dedicamos este projeto de governo ao povo an-

dradense que anseia por melhorias, este mesmo povo,
tem a chance de voltar ao governo da cidade, o slo-
gan de campanha diz: “Andradas do povo, de novo”.
Consagramos este projeto a memória do melhor ad-
ministrador que Andradas já teve Wilkye Veronese.
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da andradense que elaboraram este plano que tem
como objetivo final a ajuda ao povo. Agradecimen-
tos aos membros do PT (Partido dos Trabalhadores)
e PCdoB (Partido Comunista do Brasil)

"Somente uma prefeitura em dia com o governo federal e estadual, consegue 
assinar convênios, temos que ter todas as certidões negativas de débitos. 

Governamos para um povo, não mais para um partido político."
Wilkye Veronese
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RESUMO
O plano de governo do PT e PCdoB para

Andradas-MG, traz um projeto para ser implanta-
do ao longo do tempo, com inserção de sistema
de qualidade total em todos os setores. Priorizar
o atendimento na saúde, elaborar um plano de
qualidade na área se segurança pública,  mudar
os rumos do incentivo a cultura local e principal-
mente, implantar o orçamento participativo.

Prefeito: Ademir dos Santos Perez
Vice: Beto Despachante



Andradas-MG, terra de gente trabalhadora,
empreendedora, guerreira e honesta, cidade for-
mada por descendentes dos primeiros colonizado-
res, negros, indígenas e imigrantes que chegaram
posteriormente, com destaque para os europeus ,
em especial os italianos. Mais recentemente che-
garam para fazer parte de nossa população os
migrantes oriundos de diversos estados do nor-
deste e até mesmo pessoas de outras nacionali-
dades, como os haitianos, chineses e até mesmo
pessoas do Oriente Médio.

A partir dessa realidade temos a consciência
que hoje, Andradas é a somatória de todos que
aqui moram e temos a pretensão de governarmos
para o bem estar coletivo do conglomerado, sem
distinção ou fomentação de preconceitos.

O momento atual nos dá a oportunidade de
abraçarmos nossa cidade como um todo, gover-
nando com justiça e equidade para toda a popu-
lação e não apenas para uma ínfima minoria oli-
gárquica que pode muito bem andar com as “pró-
prias pernas”, não precisando encostar e “tomar
as rédeas” dos interesses comunitários do nos-
so município.

Nossa cidade tem imenso potencial em di-
versos setores, mas para podermos utilizar des-
te potencial, precisamos colocar novamente um
governo popular representado por pessoas ge-
nuinamente do povo, que possuem o interesse

INTRODUÇÃO
em construir políticas visando a melhoria da qua-
lidade de vida de todos.

Andradas já experimentou em sua história
governos comprometidos com a população como
um todo. O governo do Prefeito Wilkye Verone-
se e do Prefeito Ademir Perez trouxeram avan-
ços importantes para muitas áreas onde nosso
município possuía atrasos históricos. Foram tan-
tas conquistas que os cidadãos andradenses
são saudosos daquele período.  A grande mai-
oria de nossa cidade reconhece o mandato de
Wilkye Veronese e Ademir Perez como deter-
minantes para os bons frutos que nossa cidade
colhe até os dias atuais.

O cenário do momento nos pede união e re-
flexão para que não caiamos mais uma vez em
falsos projetos, precisamos construir uma adminis-
tração que reconheça a importância da política
como ferramenta de mudanças e melhorias soci-
ais, uma administração que cultive e zele pela de-
mocracia não perseguindo funcionários que des-
toam ideologicamente de nossas premissas.

A seguir vamos apresentar de forma didática
e resumida, as principais propostas nas mais di-
versas áreas que compete a administração públi-
ca. Essas idéias e propostas serão norteadoras das
ações a serem tomadas numa possível vitória de
nossos quadros eleitorais. Convidamos todos a
fazer parte dessa nossa nova construção.
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Os oito anos sob a administração do atual
prefeito e da direita andradense, trouxe um re-
trocesso para o município, em especial na área
de saúde e funcionalismo público. Projetos an-
tes importantes foram abandonados. O Funcio-
nário e o povo não tiveram a oportunidade de
expressar sua indignação.

JUSTIFICATIVA
O projeto escolhido mostra um novo caminho,

um rumo que a esquerda andradense pensa como
o melhor para a cidade de Andradas para os próxi-
mos anos.

OBJETIVO

OBJETIVO GERAL
Melhorar a qualidade de vida do andradense.

Intensificar a ajuda para a população vulnerável,
ao mesmo tempo, fomentar incentivo aos empre-
sários locais para que, com o crescimento empre-
sarial tenha como consequência a geração de

empregos e renda para a população.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mudar as secretarias de forma que a popula-

ção seja o prioritário nos serviços públicos.

FUNDAMENTAÇÃO
IImplantação do sistema de orçamento parti-

cipativo, o mesmo que em 1996 Wilkie Veronese
implantou em Andradas através de uma adminis-
tração popular.

INTRODUÇÃO
Este Programa de Governo, formulado para

o período 2021-2024, é resultante da interlocu-
ção permanente com a população e do acompa-
nhamento da situação econômica, social e am-
biental no nosso município. Mais recentemente,
esse processo de ouvidoria foi enriquecido
com as escutas feitas junto a homens e mu-
lheres andradenses que anseiam por um gover-
no do povo e para o povo.

PROBLEMATIZAÇÃO
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a) Projeto Andradas 2050, projeto de plano di-
retor para nortear o crescimento ordeiro da cidade;

b) Orçamento Participativo, com participação
da população através de associações, que deve-
rão nortear os gastos públicos;

c) Efetuar convênios com instituições educa-
cionais de ensino superior para fins de contrata-
ção de estagiários e outros benefícios resultantes
desta parceria.

d) Criação de um Conselho Político, compos-
to por representantes de bairros, sindicatos, e ór-
gãos de classe e representantes do clero, fomen-
tando assim a participação popular nos atos da
administração municipal.

e) Capacitar, por meio de cursos, os servido-

res públicos municipais, aperfeiçoando a qualidade
dos serviços prestados aos munícipes.

f) Ampliar as políticas de apoio a juventude,
estimulando a prática esportiva, a música e o lazer
saudável.

e) Adotar uma política de gestão da qual a pre-
feitura municipal priorize adquirir produtos e servi-
ços oriundos do comércio e indústria local.

g) Implantar certificado de qualidade para me-
lhoria constante do sistema público com base no
sistema japonês 5S.

h) Projeto de um futuro Centro administrativo,
prédio que abrigará todos os órgãos públicos, não
tendo a necessidade de locação de prédios de ter-
ceiros;

ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

a) Trabalhar na implantação de calçadas, e
prédios públicos com acesso fácil para cadeiran-
tes e deficientes visuais e sistema de audiodescri-
ção informativo.

b) Buscar recursos junto ao Governo Federal e
Governo Estadual para construção de casas popula-
res para pessoas de baixa renda; Projeto Mutirão.

c) Ampliar o atendimento do CRAS e CREAS.
e) Ampliar cursos profissionalizantes para pú-

blico vulnerável, resgatando a cidadania.
f) Apoiar toda a Rede de Assistência do Muni-

ASSISTÊNCIA SOCIAL
E ACESSIBILIDADE

cípio, tais como associações,  fundações e ONGs,
voltadas a questão social.

g) Criar festa das entidades, com bilheteria
voltada para as mesmas;

h) Criar programa empreendedor de baixa ren-
da, incentivo com financiamento de pequenos ser-
viços, para que pessoas sem emprego possam
aprender um novo ofício e buscar renda própria.
Ajuda de 3 meses na alimentação básica, treina-
mento intensivo nos 3 meses e ajuda para implan-
tação de pequeno negócio através do Mei.
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a) Criação do parque da pequena indústria,
com apoio financeiro no sistema StartUp. Além dis-
so, startup sempre foi sinônimo de iniciar uma
empresa e colocá-la em funcionamento.

b) Estreitar mais o apoio com a Associação
Comercial e Industrial – ACIRA, nas suas iniciati-
vas comerciais e industriais para o aquecimento
da economia local.

c) Qualificar a mão de obra, apoiando cursos
técnicos em parceria com o SENAI, SENAC, SE-
BRAE, SENAR e outros nos ramos de atividade
existente em Andradas, como alimentação, vinhos,
móveis, agricultura e cerâmica

 d) Divulgar o nosso Município para atrair investi-
mentos no setor Comercial, Industrial e Agroindustrial.

e) Parceria comercial com outros países com
interesse em investimento local, com ênfase na Itá-

lia e China.
e) Preparar as propriedades rurais, estruturando

para a criação de cooperativas em diversos setores;
f) Implantar uma Agência de desenvolvimen-

to, responsável por colocar o trabalhador em va-
gas do município e em cidades da região.

h) Incentivar a criação de Cooperativas de Pro-
dução e apoiar os projetos para o Microcrédito.

i) Incentivar e dar apoio às indústrias e fábri-
cas do Município e da Região para se instalarem
em nossa cidade, gerando emprego, renda e qua-
lidade de vida aos nossos cidadãos diminuindo a
taxa de desemprego.

j) Viabilizar recursos junto ao governo federal
e estadual para Implantação do distrito industrial e
incentivar as micro e pequenas empresas da cida-
de com fomento do município.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
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AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
MELHORAR A VIDA E
O TRABALHO NO CAMPO

É preciso superar a ideia de que o campo é um
local de ausência de infraestrutura urbana. Para tal se
faz necessário implementar medidas nas áreas de
saneamento básico, saúde, educação, cultura e inter-
net de alta velocidade. Por outro lado, a elevação dos
níveis técnicos e produtivos e da melhoria da educa-
ção e cultura no meio rural permitirá também elevar o
patamar de consciência ecológica na utilização dos
recursos naturais e a entrega ao meio urbano de pro-
dutos mais saudáveis e de alta qualidade.

Instalação de placas indicativas nas estradas
vicinais da zona rural, facilitando a localização dos
sítios e povoados;

Manter as estradas rurais em boas condições,
com programação preventiva de patrolamento e
cascalho nas principais vias rurais;

Manter e melhorar o transporte de estudantes
da zona rural;

a) Incentivar feira do café com cursos e pales-
tras aos produtores.

b) Criar festa itinerante do café. Realizando a
mesma nos distritos de Andradas, com calendário
de 4 anos.

c) Apoiar ações e propostas do CMDRS (Con-
selho Municipal de Desenvolvimento Sustentável).

d) Intensificar patrulhamento rural, criar rede

de vizinhos protegidos, através das redes sociais
e criar mapa de acesso para a Polícia Militar che-
gar rápido ao destino rural;

e) Apoiar as ações do CONSEP (Conselho
Comunitário de Segurança Pública) na questão
rural e distrital;

f) Apoiar e incentivar as agroindústrias para
agregar mais valor aos produtos aqui produzidos.

g) Incentivar e fomentar a construção de tor-
refação de café para uso em comum dos produto-
res rurais de nosso município. Uma agroindústria
com marca própria dos pequenos produtores;

h) Fortalecer estimular o artesanato.
i) Aprimorar o apoio a agricultura familiar e

pequenos produtores, na busca da diversificação,
mantendo-o no campo com suas famílias, obten-
do mais renda e qualidade de vida.

j) Ampliar e renovar a mecanização agrícola;
k) Oferecer cursos para agroturismo;
l) Criar aplicativo de venda direta do produtor

rural para o consumidor final, eliminando o atra-
vessador.

M) Criar criptomoeda rural, onde a produção agrí-
cola será o montante investido, onde o produtor terá
crédito em celular para compra de bens de consumo;

n) Melhorar a feira municipal, com estrutura
padronizada de tendas e criar planos com apre-
sentação cultural e novos atrativos para a feira.



Implantar feira noturna uma vez por mês.
O) Oferta de mudas para a arborização das

nascentes e rios de Andradas;
p) Rio Jaguary, reflorestamento das margens

dos rios e apoiar criação de ONGs para manuten-
ção da preservação;

q) Programa mais leite, melhoramento constan-

te do rebanho leiteiro, com compra de botijões de
sêmen a serem distribuídos aos produtores de leite;

r) Preservação das matas e montanhas de
Andradas, com o projeto conhecer para preservar;

s) Projeto de recuperação, conservação e
plano emergencial contra o fogo na da Serra do
Caracol;

a) Apoiar as iniciativas dos Conselhos Munici-
pais de Educação, Cultura e Esportes.

b) Renovar a frota do transporte escolar.
c) Ampliar “Escola Municipal de Tempo In-

tegral”.
d) Reformar quadras esportivas já existentes

nos bairros, com atenção especial;
e)Além do futebol, incentivar outros esportes

com ênfase em participação em campeonatos que

possam levar o nome de Andradas aos mais alto
patamar. Incentivar quadra poliesportiva de múlti-
plos esportes, com ênfase ao basquete e atletis-
mo, com corrida, salto em distância e altura para
treinamento de possíveis atletas.

f) Implantação de artes marciais nas escolas
e centros esportivos, com patrocínio para partici-
pação em campeonatos;

g) Distribuição de uniforme padrão para esco-
las municipais;

h) Distribuição de kits escolares;
i) Democratização das escolas. Escolha de

diretoria através de voto popular on line, com par-
ticipação de alunos, colaboradores e pais;

j) Material didático único na
rede de ensino municipal;

k) incentivar a volta do instituto federal, ofere-
cendo curso superior gratuito para a população;

l) Voltar o transporte gratuito para faculdades
da região, tentar a volta de acordo com o finaceiro.

m)Viabilizar o Projeto Saúde em Movimen-
to, com meta de perda de peso coletivo da po-
pulação.

n) Criação da lei de incentivo a cultura munici-
pal, com incentivo para artistas locais e suas inici-
ativas em áreas como música, teatro, artes, litera-
tura e audiovisual.

EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
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a- Preparar e credenciar 10 leitos de UTI com
respiradores

b- Criar plano emergencial de combate a pan-
demias

c- Intensificar o plano de combate a dengue
d- UTI Neonatal
e- Visita periódica da carreta de prevenção ao

câncer de mama
f- Melhorar o acesso ao pronto atendimento,

evitando aglomerações

SAÚDE
Implantação do PSF das roseiras
g- Sistema integrado de saúde municipal, po-

dendo oferecer serviços como exames, consultas
e etc a um preço acessível (mantido por uma ppp).

h-Parceria com universidades que tenham fa-
culdade de medicina, tornar o hospital um hospital
escola com incentivo e investimentos externos;

i-Política de prevenção
j-Fortalecer o plano de saúde da família
k-Criação do projeto do remédio em casa;

MELHOR
IDADE

a-Criação de lago municipal
com peixes destinados para a pes-
caria de idosos;

b-Implantação de projeto de
exercícios físicos para a melhor ida-
de, visando a saúde;

c-Projeto de salão de eventos
para a melhor idade, com promoção
de bailes e eventos.
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PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES (PT) DE ANDRADAS
PARA AS ELEIÇÕES 2020

A Segurança Pública, há décadas, vem sendo
um dos maiores clamores populares de Andradas,
devido um conjunto de fatores, tanto com relação
ao crescimento vertiginoso do perímetro urbano,
com o consequente aumento populacional e, bem
como, o fato de em nossa cidade termos um espé-
cie de reforma agrária natural, com centenas de
pequenas famílias ainda morando e produzindo na
Zona Rural, o que faz além do extenso perímetro
ruralista, através de mais de 2.000 Km de estra-
das vicinais, termos cerca de 10.000 Habitantes
ainda morando no campo, o que acaba gerando,
consequentemente, uma grande incidência de cri-
mes nessa área do município. Atrelado a isso, fa-
zemos divisa com o Estado de São Paulo e 10 ci-
dades diversas, mineiras e paulistas. Ao nosso tem-
po, quer seja, desde 1997, fizemos muito pela Se-
gurança local, onde com o então comandante, ti-
vemos um dos maiores efetivos humanos da his-
tória. Sem falar de todo o apoio que hipotecamos
para a Polícia Militar, onde tínhamos, até mesmo,
um Canil Militar, com cães farejadores e de ata-
que. Alugávamos uma casa que servia de aloja-
mento para Militares que moravam em outra cida-
de ou que aqui mesmo moravam, mas não tinham
casa própria ou não tinham condições de pagar
aluguel. O atual endereço do quartel fomos nós
que inauguramos e, de lá para cá, passados cerca
de 17 anos, não houve nenhuma melhoria robusta
no prédio, o qual hoje já não comporta adequada-
mente a Instituição. Muito do que fizemos no pas-
sado, hoje já não é feito mais, regrediu-se.

Com base nessa breve apresentação, propo-
mos:

a) Fortalecer e estreitar o canal de diálogo com
os Comandos da PMMG e PCMG, através de reu-
niões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal
(GGIM), juntamente com a GCM e demais órgãos,
como Conselho Tutelar, CONSEP e afins, criando
uma irmandade e sincronismo nas ações;

b) Divulgar ao máximo e, até mesmo, ajudar
no transporte para as provas os candidatos de
Andradas para os concursos das Polícias Militar e
Civil. Quanto mais Policiais andradenses tivermos,
mais efetivo duradouro iremos ter;

c) Viabilizar, através de emendas parlamentares,
parcerias público privadas ou mesmo com recursos
próprios, a aquisição de viaturas para a PMMG e
PCMG exclusivas para o município, ou seja, empla-
cadas aqui e que não possam ser transferidas para
outras cidades. Com isso poderemos ter, inclusive, uma
frota mais potente e moderna do que a atual;

d) Viabilizar, assim como em Alfenas/MG, ad-
ministrada pelo PT, a instalação de um moderno
sistema de videomonitoramento inteligente nos
quatro cantos da cidade, principalmente, em todas
as entradas e saídas, sistema esse que detecta,
até mesmo, veículos roubados que estejam entran-
do ou saindo da cidade;

e) Reestruturar e fortalecer a GCM, fazendo
com que ela priorize a prevenção e lado comunitá-
rio, aproximando-se ainda mais da população lo-
cal e turística;

f) Aumentar o efetivo de modo que tenhamos
pelo menos 01 Guarda em cada Portal de Entrada
(Que também pretendemos construir em todas prin-
cipais entradas), 01 Guarda 24 horas no Pronto

SEGURANÇA

Prefeito: Ademir dos Santos Perez
Vice: Beto Despachante



Atendimento, Almoxarifado, além de diuturnamen-
te no horário de entrada e saída dos alunos das
Escolas, Praças, Rodoviária, Prefeitura e demais
principais órgãos públicos;

g) Queremos uma Guarda mais comunitária,
mais preventiva. Pretendemos colocar duplas de
Guardas a pé no Centro e área comercial geral;

h) Criar o PROERD MUNICIPAL, onde a GCM,
assim como a PMMG, dará aulas sobre cidadania,
ética, valores e afins em todas as escolas da cidade;

i) Viabilizar a criação do Plano de Carreira para
os Guardas Municipais;

j) Tentar de todas as formas a vinda de uma
Unidade do Corpo de Bombeiros Militar, contudo,
caso não consigamos, seguir o exemplo da cidade
de Jacutinga/MG, viabilizando a criação de uma
Associação de Bombeiros Voluntários Civis, os
quais possam atender nossas demandas em um

primeiro esforço, casos mais graves e complexos
sendo repassados para a Unidade do Corpo de
Bombeiros de Poços de Caldas;

k- Criar a Secretaria de Segurança Pública
Municipal, a qual terá um Policial da cidade, por
exemplo, aposentado, como Secretário;

l) Fortalecer, junto a Polícia Militar, em parce-
ria com a Guarda Civil Municipal, a rede de vizi-
nhos, comerciantes, agências bancárias, postos de
combustíveis e propriedades rurais, protegidas;

m) Continuar hipotecando todo apoio no geral para
desenvolvimento dos trabalhos da PMMG e PCMG;

n) Reaver a área não utilizada e que foi doada
pela adm 2005/2008, ao Estado junto ao Presídio,
construindo ali algo que venha a impedir uma pos-
sível ampliação da Unidade Prisional, vindo a abri-
gar mais presos e, até mesmo, podendo se trans-
formar em uma Penitenciária;

FUNCIONALISMO
a) Criar mecanismo para a participação do funcionário público na administração através de conselho;
b) Promover capacitação e treinamentos;
c) Criar o projeto (Camarada) política de valorização do bom funcionário com incentivo;

a) Criação do recinto de eventos da prefeitura
para realização de festas e exposições;

b) Criar uma parceria público privada para fo-
mentar a festa do vinho de Andradas;

c) Criar a festa das entidades, tendo a produ-
ção de rosas e bolachas como tema;

d) Criação do projeto natal social luz de Andradas;
e) Identificar, cadastrar e preservar todos os

pontos turísticos de Andradas;

TURISMO, FESTAS E EVENTOS
f) Tornar Andradas um destino turístico com a

rota do vinho e rosas;
g) Trabalhar em conjunto com hotéis e pousa-

das de Andradas para um plano turístico
Implantação do plano Pico do gavião de An-

dradas;
h) Preservar as montanhas de Andradas.
i) Projeto de volta da piscina de andradas como

forma de lazer para a população
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a) Implantação de novos canais digitais.
b) Apoiar a implantação da ANTV canal digital
c) Criação do canal da cidadania para divulga-

ção de reuniões da câmara e oferecer aos órgãos e
ONGs forma de criação cultural através de TV local.

d) Implantação da assessoria de imprensa,
composta por jornalista que tenham o objetivo de

divulgar as ações do executivo e promover a cida-
de de Andradas através de press release para a
imprensa local, regional e nacional.

e) Criar plano de incentivo democrático de fi-
nanciamento para a imprensa local, com distribui-
ção de verbas para os diversos meios de comuni-
cação, com apoio a boas ações;

COMUNICAÇÃO SOCIAL

QUALIDADE TOTAL
a) Implantação do sistema 5 s na administra-

ção pública em todos os setores;
b) Implantação do (PAAR) sistema de pesqui-

sa, avaliação, ação e readequação;
c) Contratação de Stakeholder para a efetiva

implantação do projeto.

INOVAÇÃO
a) Criação de APP, vende tudo Andradas, com

incentivo a venda de todos os produtos fabricados em
Andradas para o mercado brasileiro e internacional.

b) Criação de CT, centro de distribuição de
produtos andradenses (PPP) rosquinhas, vinhos,
cerâmica produto agrícola e confecção.

EMPREGO
E RENDA

a) Apoio ao Mei, micro e
pequena empresa através do
SEBRAE

b) Criação de empresa
PPP, com intuito de geração
de emprego e renda;
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a) Implantação da lei municipal de fomento
cultural, através de editais. Para o apoio e patrocí-
nio à realização de projetos culturais, ficará institu-
ído incentivo fiscal a ser concedido a contribuintes
pessoas físicas e jurídicas que, na qualidade de
incentivadores, venham a patrocinar empreendi-
mento cultural, obedecidos os requisitos estabele-
cidos nesta lei e em seu regulamento.

CULTURA

PROTEÇÃO ANIMAL

b) Readequação do teatro municipal;
c) Cinema, tentativa de implnatação de cine-

ma na cidade;
Os projetos culturais a serem beneficiados pela

presente lei, de forma a incentivar-se a implantação e
o desenvolvimento de atividades culturais que exis-
tem ou venham a existir no âmbito do Município, de-
verão estar enquadrados nas seguintes áreas:

Implantação de política pública voltada
para a proteção animal;

“O PET Andradas é um nome geral para
um conjunto de ações de políticas públicas
voltadas primeiramente para cães e gatos.
O animal interage cada vez mais com os se-
res humanos. Existe um movimento da so-
ciedade quanto ao tema. O objetivo geral é

de ter uma relação mais humanizada em re-
lação ao animal”, além dos PTs, a idéia é con-
servar e preservar os animais silvestres de
Andradas.

a) Readequar a regulamentação dos motota-
xistas, buscando uma regularização mais acessí-
vel e menos burocrática;

b) Implantação de ciclovia digna para os an-

MOBILIDADE URBANA
dradenses;

c) Reformulação da Zona Azul;
d) Criar uma ouvidoria junto a população so-

bre o trânsito.
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CONCLUSÃO
O projeto apresentado não exclui a possibili-

dade de incremento de idéias por parte da popu-
lação andradense. O principal objetivo no plano é
a criação de uma ouvidoria para melhoria constan-
te no projeto de governo e a implantação do orça-
mento participativo, onde o dinheiro público será
gasto de acordo com a necessidade da popula-
ção andradense.

Criado Por
Vinicius Teixeira (PT)
Elias Batista (Movimento 65)
Militantes e população andradenses.

13 de setembro de 2020
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