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1. SOBRE ANDRADAS 

A cidade de Andradas iniciou nas primeiras décadas do século XIX, período de 

decadência da extração do ouro na região central do Estado e com o surgimento da 

pecuária bovina e agricultura em outras regiões do Estado. O município está situado no 

sul do Estado de Minas Gerais, integrando a mesorregião Sul/Sudoeste de Minas, na 

divisa com o Estado de São Paulo, região de com relevo e micro climas diversificados, 

com montanhas, planaltos, rios, solo rico, temperaturas diversas. Banhada pelo 

rio Jaguari-Mirim, que atravessa a parte central do município. 

O crescimento populacional se concentrou, desde então, em sua maior parte, no final 

do século do referido século e começo do século XX, devido a chegada de imigrantes 

estrangeiros, vindos das fazendas de café, sobretudo de São João da Boa Vista, uma 

das cidades vizinhas. 

Os imigrantes italianos foram e são até hoje os mais numerosos, mas também vieram 

espanhóis, japoneses, gregos, libaneses, alemães, suecos e portugueses, conforme 

destaca o livro Os Estrangeiros na Construção de Andradas, de Nilza Alves de Pontes 

Marques. 

Até 1888, a localidade era um distrito chamado São Sebastião do Jaguari e esteve 

ligada à cidade de Caldas. Desmembrou-se com o topônimo Caracol, nome de uma 

serra que emoldura a cidade, a Serra do Caracol.  

Em 1928, Caracol foi alterada para Andradas. Ainda nos dias de hoje, nossa querida 

cidade, é conhecida popularmente como Caracol.  

Com a imigração italiana, houve a consolidação da vitivinicultura do município e a 

construção do epíteto, mas o cultivo de videiras foi introduzido no município no século 

XIX, e começou a ser reconhecida também como Terra do Vinho. 

Outra cultura importante, é do café. Atualmente, é a cultura agrícola predominante, 

empregando cerca de 9 mil pessoas no período de colheita, conforme dados da 

Cooperativa Agropecuária Regional de Andradas.  

Andradas tem uma economia bastante diversificada, forte nos setores de Agropecuária, 

Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, com forte potencial de crescimento em todas 

essas atividades. Tem também uma população diversificada, culturalmente, 

características estas, humanas e naturais, que potencializam seu crescimento de forma 

sustentável. 

 



2. SOBRE OS CANDIDATOS 

A Prefeita: Rosana Aparecida Sibila Fraga de Souza 

Filha do Saudoso casal, Dona Norma Sibila que foi professora durante anos na Escola 

Professor Edmundo Vieira e também foi catequista por muitos anos, e Sr. Carlos Fraga 

que é natural de Paraguaçu Paulista, que veio sozinho quando moço para Andradas, 

trabalhar nas lojas Pernambucanas, e posteriormente, depois de casado, juntamente 

com Da Norma, fundou a loja Carlos Calçados, a qual a irmã Fabiana e Rosana 

sucederam há 35 anos, criando depois as lojas Fraga Esportes e Fraga Íntima. Rosana 

tem as irmãs Adriana e Fabiana, as quais sempre foram grandes amigas! 

Também é esposa, mãe e avó. Passou aos seus filhos valores como amor, respeito e 

honestidade. 

Estudou os primeiros quatro anos Escola Edmundo Vieira, fez o curso de Química no 

Alcides Mosconi e me formou em Letras na UNIFEOB em São João da Boa Vista. 

Começou a trabalhar desde os 14 anos, ajudando seus pais na loja, trabalho este que 

realiza até hoje! 

Desde 2006, está na Diretoria da ACIRA/CDL Andradas, como Presidente. Porém, hoje, 

encontra-se afastada, devido ao período eleitoral. 

Junto a outros empreendedores do Setor Rural, reativou o Sindicato Rural na cidade. 

Atuou como Vice-Presidente da FEDERAMINAS, até 2016. 

 

O Vice Prefeito: Alexandre Scanavachi 

É natural de Andradas, 35 anos, tem o Ensino Médio completo. Casado com Bruna 

Helena, pai de 3 filhas. Sou filho de Maria Aparecida Alves Scanavachi e José 

Scanavachi (in memórian) que foi pioneiro no ramo de soldas e radiadores da região, 

há 40 anos, onde trabalha, desde os 12 anos. Hoje, ele e seu irmão, são especializados 

em soldas em geral. 

Também realiza trabalho social há 18 anos no resgate de dependentes químicos e na 

orientação de jovens e casais. 

  



3. INTRODUÇÃO AO PLANO DE GOVERNO 

 

a. A escassez de recursos é característica tanto da administração privada quanto da 

pública, logo, não se espera resolver todos os problemas em um único mandato. É 

preciso que as ações tenham continuidade. 

b. No primeiro ano de governo estaremos trabalhando com um orçamento elaborado 

pela Administração atual, portanto as medidas iniciais de governo devem priorizar a 

manutenção dos serviços públicos, a melhoria da eficiência da Administração 

Pública, através de uma reforma administrativa da organização e da estrutura, e a 

continuidade das obras e projetos já iniciadas, desde que de interesse público, para 

que não haja perda de recursos. 

c. Nesse primeiro ano, trabalharemos para a elaboração de um Plano Estratégico de 

longo prazo, 30 anos, também denominado Plano de Desenvolvimento Econômico e 

Social para Andradas.  

d. A elaboração de um Plano de Desenvolvimento Econômico e Social, para o 

município, (Andradas 2050), deve ser feita em parceria entre o Setor Público 

(Executivo e Legislativo), Setor Privado e Sociedade Civil Organizada. A participação 

da população na elaboração desse Plano será realizada através de consulta pública, 

pesquisas, entrevistas, “lives” e outros meios tecnológicos possíveis de consulta, 

para que a mesma manifeste suas necessidades, muitas vezes simples e de baixo 

custo. 

e. O Plano parte, primeiramente, de uma visão de longo prazo, sobre o que se espera 

que seja Andradas para nosso povo daqui a 30 ou mais anos, de um diagnóstico da 

situação do Município, através do qual faremos um levantamento real dos diversos 

setores econômicos, sociais, ambientais, etc, do município. 

f. A partir desse diagnóstico, teremos a definição de objetivos, metas e projetos para 

os anos seguintes (de curto, médio e longo prazos), independentemente de viés 

ideológico, partidário, eleitoral, mantendo-se uma visão e direção permanentes para 

a execução pela administração pública e privada.  

g. Um plano dessa natureza busca evitar que o desenvolvimento do Município fique na 

dependência das ideias exclusivas de cada futuro Prefeito, que ficariam sujeitas a 

mudanças de direção e de foco, a cada 4 anos. Espera-se, com isso, que a 

população, nas eleições municipais, tenha a opção de votar no candidato mais 

comprometido e capacitado a executar o Plano de Desenvolvimento estabelecido. 

Com isso, teremos, ao longo do tempo, uma maior eficiência e eficácia na aplicação 

dos recursos públicos e a construção de uma cidade mais sustentável e adequada 

às necessidades da população. 



h. Cidades que hoje são referências em termos de qualidade de vida, emprego, renda 

e educação, adotaram planos de longo prazo, como citado acima. 

i. Importante citar também que um plano de longo prazo deve ser ajustado e atualizado 

periodicamente, porém sem perder a essência de seus objetivos. 

j. É fundamental que esse plano tenha a participação e aprovação da Câmara 

Municipal, em todas as suas fases de elaboração, para que tenha o respaldo dos 

Vereadores nos anos de sua execução. 

k. Partindo-se da ação acima, as ações apresentadas neste Plano de Governo deverão 

ser complementares e consideradas no Plano de Desenvolvimento Econômico e 

Social Andradas 2050, de longo prazo. 

l. As ações sequentes do Plano de Governo, partem de um diagnóstico atual, a partir 

de consultas a especialistas e do levantamento de informações estatísticas sobre as 

diversas áreas de atuação do setor público. A partir destas informações propomos 

objetivos mais imediatos para o Município, bem como ações que deverão constar do 

Plano de Desenvolvimento Andradas 2050. 

 

 

4. SAÚDE 

4.1- Políticas e Ações para a Saúde 

Nossas ações na área da Saúde serão: 

4.1.1- Qualidade dos serviços de saúde 

a. Melhorar, de forma determinada, o atendimento à população. Vamos investir mais 

na saúde preventiva. É mais barato e mais humano. 

b. Fixar prazos de atendimento para consultas, exames, procedimentos médicos e 

odontológicos, cirurgias, para todas as unidades de saúde. Não se pode afrouxar 

nessa questão. Os atendimentos de urgência deverão ser imediatos. Não se 

justifica um paciente que precisa de um exame de diagnóstico de câncer, como uma 

mamografia, ter que aguardar meses. É assim que o imposto pago deve retornar 

ao cidadão. 

c. Integrar os serviços de saúde à Educação, de forma a dar o melhor suporte possível 

à criança e sua família, na fase de Educação Infantil e Fundamental, para que a 

mesma tenha todas as condições físicas, mentais e emocionais de aprendizado. O 

sistema de saúde e seus servidores têm que dar suporte à Educação infantil e da 

adolescência, para que o aprendizado flua e o professor possa focar mais no 



ensino, com melhores resultados. Uma criança doente, física ou mentalmente, não 

aprende e acaba abandonando a escola. 

d. Identificar a falta de profissionais, equipamentos médicos e infraestrutura, 

necessários para esse suporte à educação das crianças. 

e. Vamos identificar a necessidade de novas Unidades Básicas de Saúde nas zonas 

rural e urbana. Hoje só temos 4. Número pequeno, se comparado com cidades 

vizinhas. 

f. Identificar, em outros municípios, as melhores práticas na gestão e execução do 

sistema de saúde pública, para que possamos fazer as mudanças necessárias, 

para a prestação de um atendimento humanizado. 

g. Rever todos os contratos e convênios da saúde e, especificamente, os convênios 

de atendimento que obriguem o paciente a se deslocar por horas, pra longe de 

Andradas, para realizar exames, sem apoio familiar. Vamos realizar os ajustes 

necessários nesses convênios. 

h. Com determinação, vamos nos empenhar para trazer para Andradas os serviços 

de exames e especialistas que não temos hoje. Fora de Andradas somente alta 

complexidade. Essa é uma meta a ser atingida. 

i. Vamos, também, de forma determinada, ativar as UTI na Santa Casa. É prioridade. 

j. Celebrar parcerias com as Universidades médicas vizinhas, para ampliarmos nossa 

equipe de saúde através das mesmas, gerando inclusive oportunidades para esses 

estudantes. Procurar estabelecer convênios Hospital x Escola. 

k. Reativar verdadeiramente e com autonomia o Conselho Municipal de Saúde, 

colocando ali pessoas qualificadas, com representatividade, credibilidade e 

isenção, que conheçam o sistema de saúde, os conceitos e exigências técnicas 

médicas e as necessidades da população, para que monitorem o desempenho do 

serviço prestado, a qualificação das equipes, a eficiência gerencial, os contratos e 

convênios e os custos; bem como para que tracem políticas de saúde para o 

município. Vamos despolitizar completamente a saúde.  

l. Realizar campanha de divulgação sobre o funcionamento do sistema de saúde do 

município, como funcionam as unidades de atendimento, horários, locais, etc e a 

forma como os usuários devem utilizar as Unidades Básicas de Saúde, a Policlínica, 

o Pronto Atendimento e as demais unidades. 

m. Avaliar o sistema de transporte de pacientes, as condições e conforto das viaturas, 

a capacitação dos motoristas, o tempo de atendimento. Esse é outro ponto que vai 

ser também despolitizado. 

n. Zerar o passivo de exames, cirurgias e procedimentos médicos e odontológicos 

pendentes. 



o. Realizar os mutirões de saúde para exames e cirurgias de catarata e varizes.  

p. Intensificar o programa de saúde da família, com o objetivo de precaver e antever 

problemas de saúde. A ação preventiva na saúde, além de proteger o indivíduo e 

poupá-lo do abatimento psicológico e físico, tem menores custos do que a saúde 

corretiva.  

q. Buscar soluções tecnológicas e de informática para que o morador da zona rural 

possa efetuar o agendamento de consultas na rede médica pública e privada, sem 

a necessidade de se deslocar até a cidade. 

r. Realizar o levantamento dos equipamentos inativos e realizar a manutenção em 

bloco dos mesmos, de modo que os profissionais da saúde tenham os recursos 

necessários para realizar seu trabalho de forma correta. 

s. Levantar e providenciar o fornecimento ao sistema de saúde todos os 

equipamentos, móveis e utensílios necessários ao pleno atendimento e que dê 

condições aos profissionais e equipes de apoio de executar um trabalho com 

eficiência.  

t. Realizar a manutenção que for necessária, de toda a infraestrutura civil das 

unidades do sistema de saúde, de modo que estejam operando plenamente 

(pintura, hidráulica, elétrica, etc). 

u. Melhorar os serviços de limpeza nas unidades do sistema de saúde, de modo a 

proporcionar adequadas condições de trabalho para os Servidores, bem como para 

os pacientes e suas famílias, de uma forma humana. 

4.1.2- SUS 

a. Avaliar os indicadores de desempenho do atendimento, custos, qualidade dos 

serviços, os prazos de reembolso aos médicos e de repasse ao município, bem 

como, avaliar os preços dos procedimentos. Vamos fazer as melhorias que forem 

necessárias do âmbito do município e articular nas esferas estadual e federal para 

o que for necessário.  

b. Avaliar eventuais descumprimentos das cláusulas do convênio pelas partes 

envolvidas no convênio. 

4.1.3- Saúde do Trabalhador 

a. Realizar campanhas de conscientização, capacitação e prevenção de acidentes 

com as empresas e com os produtores rurais, bem como com os diversos setores 

da Administração Pública, quanto às boas práticas e quanto à legislação vigente. 

Esta tem que dar o exemplo de cumprimento das normas de segurança do trabalho.  



b. Vamos levantar e valorizar os profissionais de segurança do trabalho que atuam no 

município, para facilitar a conexão entre estes e os empregadores e trabalhadores.  

4.1.4- Vigilância Sanitária 

a. Vamos tratar das causas que levam a uma demora na aprovação de operação das 

empresas. 

b. Implementar programas de comunicação orientativa preventiva às unidades 

comerciais, industriais e rurais abrangidas na área de atuação da Vigilância 

Sanitária.  

c. e agregação de valor ao sistema produtivo do município 

4.1.5- Zoonoses 

a. Pesquisar alternativas técnicas e ambientais para reduzir drasticamente a presença 

de pombos na zona urbana. 

b. Promover, de forma correta, a transferência dos cães, eventualmente soltos nas 

áreas públicas (praças, ruas, Bancos), para a área de Zoonoses ou para locais 

apropriados. 

4.1.6- Santa Casa de Misericórdia 

a. Vamos despolitizar a gestão e operação da Santa Casa. A única saída para sua 

sustentabilidade financeira e de qualidade dos serviços é profissionalizar sua 

gestão. 

b. Primeiramente, vamos nomear um Conselho capacitado e com comportamento 

apolítico e ilibado. 

c. Vamos nos espelhar e aprender com quem já acertou. Várias cidades vizinhas já 

resolveram os problemas de suas Santa Casas. 

d. Contaremos com o assessoramento de entidade especializada, para conduzir as 

mudanças necessárias. 

e. Ações: 

f. Efetuar um diagnóstico completo dos problemas de Gestão, administração, 

financeiro,  operação, serviços, infraestrutura civil, equipamentos médicos, 

infraestrutura de informática, procedimentos de serviços, manutenção e limpeza, 

disponibilidade de recursos, capacitação técnica e gerencial, intervenção política, 

falta de investimentos, falta de repasses do SUS, falhas nos contratos, convênios e 

pactuações. 



g. Reavaliar e, se necessário, renegociar os preços e condições de todos os contratos, 

convênios e pactuações, de forma justa e criteriosa, inclusive valores pagos aos 

profissionais da saúde. 

h. Reavaliar e, se necessário, renegociar as pactuações com os demais municípios 

que utilizam ou apoiam os serviços prestados pela Santa Casa. 

i. Celebrar novas pactuações, se necessário, com hospitais da região. 

j. Identificar falhas que possam estar ocorrendo no sistema de saúde municipal, como 

por exemplo a indisponibilidade de profissionais (falta de médico, horário de 

atendimento, etc) nas Unidades Básicas de Saúde ou Policlínica, estágio primeiro 

de atendimento, que possam estar levando a um uso inadequado do Pronto 

Atendimento e a uma saturação do mesmo. 

k. Identificar potenciais serviços médicos que podem ser prestados pela Santa Casa, 

que possam trazer receitas 

l. Identificar possibilidade de celebrar parceria com as Universidades médicas das 

cidades vizinhas. 

m. A partir do diagnóstico completo da atual situação da Santa Casa vamos tomar 

todas as ações para que tenha uma gestão profissional e competente, sem 

interferências políticas que fragilizam sua eficiência, eficácia e sustentabilidade. 

n. Vamos colocar a Santa Casa num patamar de excelência novamente. 

4.1.7- Estrutura, Organização e Gestão da Secretaria de Saúde 

a. Juntamente com a equipe técnica da Saúde e com o assessoramento 

especializado, com o qual já estamos conversando, vamos efetuar um diagnóstico 

criterioso completo do atual sistema de saúde do município. Vamos identificar a 

falta de pessoal, de equipamentos médicos, de infraestrutura, de Unidades Básicas 

de Saúde nas zonas rural e urbana, avaliar os horários de atendimento, se há 

necessidade de ajustes e ampliação do horário. Vamos avaliar a capacitação 

técnica e gerencial de nossas equipes. Avaliar todos os contratos e convênios, se 

há necessidade de ajustes.  

b. A região dos campos (região situada entre Andradas, Caldas e Poços) será 

analisada com toda atenção, assim como as demais. Essa região tem sido 

esquecida e discriminada. Trata-se de área com grande presença de pessoas, que 

vieram de longe, muitas vezes sem apoio familiar e que trabalham e produzem 

riquezas para o município. 

c. Avaliar, também, a eficiência do sistema de informática de gestão da saúde de 

Andradas, para que o corpo médico e o próprio paciente tenham rapidamente em 



mãos as informações históricas da saúde, facilitando o diagnóstico e a tomada de 

decisão. 

d. A partir deste diagnóstico, vamos definir e implementar as ações necessárias para 

possibilitar um atendimento mais rápido e completo à população. 

4.1.8- Servidores da Saúde 

a. Promover a capacitação de toda equipe que atua na Saúde, em todos os níveis da 

estrutura, bem como disponibilizar os recursos e apoio gerencial necessários, para 

que estejam treinados e motivados para a prestação de serviço com a qualidade e 

agilidade, que o cidadão necessita e merece, uma vez paga seus impostos. 

b. A saúde é a principal necessidade do ser humano. Logo devemos empenhar todo 

o esforço para que o cidadão seja tratado com humanismo.  

c. Vamos colocar, nos postos de gerenciamento pessoas técnicas e com competência 

para gerir equipes e processos. 

 

 

5. BEM ESTAR SOCIAL 

5.1- Ações do Bem Estar Social 

Para essa área de tão grande importância, vamos: 

5.1.1- Assistência Social 

a. Reativar o Conselho Municipal Sobre Drogas, órgão de extrema importância, para 

viabilizar e coordenar projetos, elaborar políticas públicas para prevenção e 

combate às drogas e monitorar as ações da Administração Municipal. 

b. Promover ações sociais destinadas à assistência, proteção e saúde física, mental 

e emocional aos vulneráveis moradores de rua, dando-lhes condições de vida 

dignas e inserção econômica e social. 

c. Melhorar significativamente os serviços de acolhimento, tratamento e reinserção, 

tratando com singularidade (individualidade), cada pessoa, utilizando o esporte, o 

lazer a cultura a igreja a escola como instrumentos de reinserção. 

d. Identificar todos os casos, um a um e realizar ações objetivas visem eliminar de 

forma permanente a pobreza extrema de cidadãos do município. 

e. Coordenar e apoiar o trabalho integrado entre todos os setores e entidades, da 

Administração pública e de entidades assistenciais, que possam contribuir com os 

objetivos do bem estar social, visando criar sinergia e tornar mais eficientes e 

eficazes os esforços de todos. 



f. Valorizar o trabalho de todas essas entidades. 

g. Desenvolver projetos voltados para os moradores de rua, para que durante o dia 

tenham atividades efetivas e a noite se dirijam aos abrigos. Realizar campanhas 

junto à população para a não doação de esmolas e também facilitar e agilizar o 

fornecimento de passagens para que os que moram fora de Andradas possam 

retornar às suas casas. 

h. Fortalecer novamente o projeto de Frentes de Trabalho. 

i. Equipar a Santa Casa com leitos de desintoxicação. 

j. Atuar não somente no espaço urbano, mas identificar os pontos de vulneráveis nos 

Distritos e aglomerados humanos, através de um diagnostico social efetivo. 

k. Estruturar, apoiar e monitorar os projetos destinados aos cidadãos que atuam na 

coleta seletiva de lixo, promovendo a geração de renda, acesso à educação e 

inserção social a esses trabalhadores. 

l. Incentivar a criação de cooperativas de trabalho. 

5.1.2- Estrutura de apoio 

a. Rever a organização, a gestão, a capacitação e a disponibilidade de infraestrutura 

e recursos humanos e materiais, dos setores de ação social do município, 

propiciando aos servidores públicos condições de acolher, tratar e reinserir, 

efetivamente essa população. Colocar nesses setores pessoas que se identifiquem 

com o dependente.  

b. Buscar determinadamente, recursos para a implantação de um centro de 

atendimento unificado com todos os setores juntos e com espaços de prevenção e 

inclusão. Esse projeto será o caminho para uma solução sustentável para esse 

problema deprimente e desumano que aflige nosso país.  

c. Conectar e integrar eficazmente esses setores acima aos setores municipais de 

esportes, cultura e lazer, para a melhor prevenção e a reinserção ao convívio social, 

de forma humanizada. O esporte no município terá que trabalhar, também, a favor 

dessas pessoas, com projetos objetivos e comprometidos. 

. 

6. SEGURANÇA PÚBLICA 

6.1- Políticas e Ações para a Segurança Pública  

A Administração Municipal atuará para: 

a. Apoiar as futuras iniciativas e projetos do CONSEP e das demais Forças de 

Segurança, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Ministério 



Público, que atuam no município, mantendo diálogo permanente, sistemático e 

receptivo para ouvir reinvindicações. 

b. Manter e dar sequência aos projetos em andamento. A Administração Pública 

apoiará a ampliação continuada do sistema de monitoramento câmeras, pois é uma 

conquista valiosa para a cidade. 

c. Incentivar o trabalho integrado entre o CONSEP, as Forças de Segurança, CRAS, 

CMDRS, Conselho Municipal de Trânsito e todos os demais.  

d. Apoiar a ampliação continuada do sistema de monitoramento para os todos os 

Distritos e aglomerados rurais, iniciando na Gramínea e incluindo locais nos 

campos, entre Andradas, Poços e Caldas. 

 

 

7. EDUCAÇAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 

7.1- Políticas e Ações para a Educação 

Nossas ações na área da Educação serão: 

7.1.1- Qualidade do Ensino  

a. Trabalhar em articulação e parceria com o Governo do Estado, Secretaria da 

Educação, uma vez que a o Ensino Fundamental 2 é de responsabilidade do 

Estado, com o objetivo de melhorar os indicadores do ensino Médio (Estadual), no 

Município, especificamente o IDEB relativo aos Anos Finais do Fundamental (2) e 

reduzir a evasão escolar após o Fundamental Anos Iniciais (1). 

b. As estatísticas demonstram uma redução das matrículas (evasão), conforme a 

criança avança nas fases subsequentes do Ensino Fundamental. O problema aqui 

envolve, não só a evasão, como também, a falta de apoio e incentivo familiar e a 

falta de opções nas escolas que motivem a criança a continuar seus estudos.  

c. Estudar, em conjunto com o Estado, alternativas como práticas de informática, de 

produção agrícola, esporte, artes, nesse período, de forma a manter a criança e o 

jovem ligado à Escola. 

d. Aprimorar o currículo escolar, com a inclusão do idioma Inglês e de informática, 

para eletrônicas e editores de texto. O mercado de trabalho exige hoje essas 

habilidades. 

e. Adequar o currículo escolar às diretrizes da BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, respeitando-se, logicamente a legislação e os limites de atribuições da 

Federação, Estado e Município. 



f. Equipar as escolas, onde faltar, com recursos de informática, para maior eficiência 

no aprendizado. Vamos realizar inventário completo em todas as escolas, para que 

possamos tomar as medidas necessárias para equipá-las. 

g. Avaliar todo o sistema escolar, em conjunto com os profissionais da área, sobre a 

necessidade de novas escolas. 

h. Dar continuidade e aprimorar o projeto do ensino e da prática do 

Empreendedorismo nas Escolas, aperfeiçoando as parcerias com SEBRAE, 

Bancos Cooperativas e outras entidades, de modo a estimular o espirito 

empreendedor nos jovens. Andradas tem várias vocações econômicas que devem 

ser aproveitadas, pelo próprio cidadão de Andradas, priorizando-o, ao invés de 

buscarmos grandes empresas de fora do Município. 

7.1.2- Inovação e Tecnologia na Educação 

a. Vamos, logo no primeiro ano, realizar um inventário da situação atual, para 

investirmos na atualização tecnológica dos equipamentos de informática 

(computadores, etc). Isso se torna fundamental, em decorrência das novas formas 

de ensino, praticadas no período pós pandemia, inclusive em função da 

necessidade de reposição e reforço de aulas decorrentes do período de pandemia, 

bem como em decorrência do avanço das tecnologias de informática. 

b. É fundamental que as Escolas Públicas estejam conectadas, em rede e com o 

mundo, de modo a dar acesso às informações de interesse da Educação. 

Avaliaremos a viabilidade técnica e econômica de levar tecnologias de Ensino à 

Distância a essas Escolas.  

c. Ampliar a integração e abrangência do sistema de gestão da Educação. 
 

7.1.3- Saúde para as crianças 

a. Ampliar e aprimorar a integração entre as áreas da Educação e Saúde para que 

esta, dê o suporte necessário à formação da criança, em todas as suas dimensões 

de saúde, física, emocional e mental, de modo a viabilizar sua educação, 

especificamente acidentes, identificação preventiva de problemas, psicologia 

infantil, identificação de problemas familiares que afetam a educação das crianças. 

b. Em relação aos Distritos e Aglomerados rurais, providências imediatas serão 

tomadas para sanar problemas de má qualidade de água e coleta de esgoto, 

visando assegurar a saúde da população, em especial das crianças, de modo a 

assegurar suas plenas condições de aprendizado escolar. 

 



7.1.4- Educação Infantil 

a. Assegurar vagas em creches, para todas as crianças, conforme estabelece a 

Constituição Federal. 

7.1.5- Merenda Escolar 

a. Aprimorar o sistema de merenda escolar com a orientação técnica de nutricionistas, 

de modo a melhorar a saúde, as condições de aprendizado, bem como a educação 

alimentar das crianças. 

7.1.6- Servidores Públicos da Educação 

a. A capacitação e a motivação dos Servidores da Educação é um ponto prioritário. 

Vamos, sempre em conjunto com os profissionais da Educação, identificar as 

lacunas de capacitação pra promover os treinamentos necessários. 

b. Na Educação Infantil, já identificamos a uma falta de servidores cuidadores de 

crianças, para crianças especiais. Vamos repor as vagas. Até que isso aconteça, 

vamos capacitar os professores para que possam, quando necessário, em 

situações esporádicas e especiais, executar essa função, com a habilidade 

necessária.  

c. Várias Escolas do Município, assim como na própria Secretaria Municipal de 

Educação, estão com funções importantes vagas. Faltam Supervisores, 

Merendeiras, funcionários de gerência e administração, etc. Vamos primeiramente 

e mais imediatamente, aprimorar a estrutura e organização da Secretaria de 

Educação, bem como, repor os profissionais faltantes. 

d. Identificamos a necessidade, também, de ajustar o plano de cargos e salários para 

que sejam corrigidas as distorções salariais, com objetivo de motivar os 

profissionais da Educação a ocuparem função de Direção nas Escolas.  

7.1.7- Transporte Escolar 

a. Manter permanente gestão sobre o transporte escolar, visando otimizar os custos 

e aproveitar ao máximo os roteiros e eventuais vagas disponíveis nas viaturas de 

transporte. 

7.1.8- Infraestrutura, logística 

a. É uma demanda dos Servidores, a necessidade de instalação de “ponto eletrônico” 

nas Escolas, para dar mais eficiência (simplificar e agilizar) à execução do controle 

de frequência. 



b. Investir na segurança e vigilância rigorosas, das escolas e de seu entorno, 

protegendo as crianças de oportunistas, dando segurança aos alunos, professores 

e servidores da Educação.  

c. Faremos um levantamento do estado de manutenção das escolas municipais, que, 

na sua maioria, precisam de reforma e manutenção, na ventilação, rede de esgoto, 

pintura, limpeza no entorno, limpeza de água, etc, visando proporcionar melhores 

condições de ensino, motivação e convívio. 

d. Nos casos possíveis, com apoio da comunidade e da estrutura da prefeitura, 

implementaremos as hortas comunitárias no entorno das Escolas, de modo a 

proporcionar conhecimento agrícola, acesso a alimentos saudáveis e trabalhos em 

equipe. 

e. Melhorar o suporte das demais Secretarias de modo a viabilizar e manter as hortas 

comunitárias das escolas, com fornecimento de transporte de materiais, trator, etc, 

às escolas rurais e Escolas de Tempo Integral. 

7.1.9- Estrutura, Organização e Gestão da Secretaria de Educação 

a. Assegurar o cumprimento das metas da ODS da BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular e dos Órgãos Federais, Estaduais e Municipais, através do 

aprimoramento da gestão da Secretaria de Educação e de suas Escolas. 

b. Rever a estrutura e organização da Secretaria de Educação, com o objetivo de 

promover mais eficiência e eficácia, melhor capacidade de gestão e mais foco 

naquilo que é a essência do Ensino Básico. 

c. A revisão da estrutura e organização da Administração Municipal, como um todo, 

contribuirá complementarmente para a melhoria da gestão e operação da 

Secretaria de Educação, possibilitando agilizar e dar mais eficiência aos processos 

de apoio ao ensino. 

d. A exemplo de outras cidades de MG, articular com o Governo do Estado e 

Secretaria Estadual da Educação, com o objetivo de dar mais autonomia ao 

Município na gestão escolar, especificamente quanto ao regimento. Hoje o 

regimento da Educação é Estatutário. O objetivo é adotar um regimento próprio do 

Município, logicamente respeitando-se a legislação Estadual, o que possibilitaria 

mais agilidade e adequação às necessidades específicas do Município, alcançando 

melhores resultados, sobretudo para o Fundamental 2 e Ensino Médio. 

e. Buscar fontes de financiamento e parcerias para a realização de projetos para a 

Educação, como por exemplo, com Ministério Público.  

f. Implementar, na Secretaria, um modelo de gestão que dê autonomia ao corpo 

gerencial da Secretaria de Educação e das escolas, com controle, monitoramento 



e com atribuição de responsabilidades, de modo a permitir que os processos e 

ações fluam com agilidade e efetividade, estimulando a iniciativa, a criatividade e a 

inovação na administração pública. 

 

8. ESPORTES 

8.1- Políticas e Ações para o Esporte 

a. O Esporte trabalhará para a Saúde e Educação. Será um instrumento de promoção 

da saúde, de inserção social e de prevenção à droga, bem como um elemento 

fundamental na educação dos jovens e na geração de oportunidades. Além disso, 

é também um instrumento importante de convívio e lazer. 

b. O setor de Esportes deverá trabalhar em articulação com as áreas de Educação, 

Saúde e Bem Estar Social. 

c. O turismo esportivo é uma forma importante de oportunidade para geração de 

emprego e renda, porque poderão trazer para Andradas praticantes e público para 

eventos esportivos de todas as modalidades. 

d. Será fundamental que os gestores do esporte entendam e trabalhem com esses 

objetivos. Assim deverão promover eventos nas zonas rural e urbana, eventos 

interescolares, campeonatos, etc. 

e. Já temos em Andradas associação esportiva que, além da prática do esporte como 

lazer e convívio, utilizam do mesmo como meio de educação, saúde e inserção de 

jovens. 

f. Vamos incentivar a criação de Associações dos diversos esportes, de forma que os 

praticantes possam ter maior representatividade, organização e apoio da 

Administração Pública, para a prática dos mesmos. Com isso esperamos ter um 

círculo virtuoso de prática do esporte em Andradas. 

 

9. CULTURA 

9.1- Políticas e Ações para a Cultura 

A Administração Municipal atuará para: 

e. Fortalecer o Sistema Municipal de Cultura, seguindo as orientações do SNC – 

Sistema Nacional da Cultura e implementar políticas públicas que efetivem o acesso 

à Cultura. 



f. Fortalecer o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, bem como a 

Associação Amigos da Cultura. 

g. Aprimorar a Lei Municipal de proteção ao Patrimônio Cultural, implementando 

políticas de sensibilização e estimulo à proteção de nosso patrimônio histórico e 

cultural, que é uma riqueza que temos no município, importante para o 

desenvolvimento cultural e econômico, através do Turismo. 

h. Inserir no Plano Diretor e Planos de Ocupação do Solo, políticas de valorização e 

preservação do patrimônio histórico e cultural. 

i. De forma determinada e firme, vamos criar conexão e integração entre as áreas de 

Planejamento Urbano e Rural com a Cultura e Turismo, assim como com a 

sustentabilidade Ambiental. Estamos perdendo riquezas naturais e culturais ao 

longo dos anos. 

j. Atualizar o Plano do Patrimônio Histórico e Cultural, de modo a valorizar nossos 

bens materiais e imateriais. 

k. Implantar a Sinalização Turística de cunhos histórico e ambiental (construções 

históricas e patrimônios naturais existentes em todo o município. 

l. Restaurar o Teatro Municipal e a Casa da Memória 

m. Incentivar as atividades culturais nos bairros rurais, inclusive nos aglomerados da 

região dos campos entre Andradas, Poços e Caldas, promovendo integração e 

inserção social. 

n. Incentivar e apoiar, em parceria com instituições públicas e privadas, projetos de 

teatro, música, dança, artes, na área urbana e bairros rurais. 

o. Apoiar a Banda Lira da Mantiqueira e incentivar a criação de novas Bandas, como 

era no passado, quando tínhamos várias, estimulando a inserção social. 

p. Apoiar grupos de Teatro, música e artes e outras manifestações culturais. 

q. Apoiar e incentivar as comunidades mais recentemente presentes em nosso 

município (Nordestinos, Haitianos, Holandeses e todas as demais) a se inserirem e 

criarem projetos musicais, de artes, teatro, artesanato e as várias outras 

modalidades de artes, para que enriqueçam nossa cultura local e se sintam 

pertencentes a Andradas. 

r. Inserir nos currículos a sensibilização sobre o valor dos bens históricos, culturais e 

ambientais do município.  

s. Formar profissionais nesse setor. 

t. Sensibilizar proprietários rurais e profissionais da área da construção civil 

(arquitetos, engenheiros, imobiliárias, corretores, construtores, pedreiros) sobre a 

importância da preservação de nosso patrimônio histórico e cultural. 

u. Dar continuidade ao inventário de bens de valor histórico, já em andamento. 



v. Realizar inventário e políticas de preservação de bens arqueológicos encontrados 

em nosso município, bem como de futuras descobertas. Riquezas essas seculares.  

w. Elaborar políticas de preservação dos Acervos Culturais da Prefeitura, Câmara 

Municipal, Justiça, Igrejas, Distritos Municipais e em poder de instituições e pessoas 

de nossa cidade. 

x. Estabelecer políticas e ações direcionadas para a limpeza visual e sonora dos 

espaços públicos. 

y. Valorizar o Teatro Municipal, Casa da Memória, Biblioteca e outros espaços 

culturais do município. 

 

 

10. PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

10.1- Políticas e Ações para o Planejamento Urbano, Rural e Meio Ambiente 

Nossas ações para essas áreas serão: 

10.1.1- Planejamento urbano e rural 

a. Implantar rede de iluminação Pública mais eficiente energética e tecnologicamente, 

a fim de aumentar a segurança da população 

b. Implantar e interligar as áreas de convívio social e lazer, a fim de abranger toda a 

área urbana 

c. Implantar ciclovias em toda a malha urbana, permeando áreas de convívio social e 

criando acessos a diferentes áreas de zoneamento urbano. 

d. Promover a urbanização das vias de acesso rural com sinalização e pavimentação. 

e. Executar melhora e modificação do trânsito urbano. 

f. Complementar a Rodovia do Contorno visando melhoras no fluxo e escoamento 

dos veículos pesados. 

g. Criar parques urbanos e jardins para usos diversificados e remodelar praças e 

jardins existentes. 

h. Rever a legislação pertinente ao Código de Obras, Uso e Ocupação do Solo e 

Parcelamento do Solo, de modo a atender os objetivos acima. 

i. Vincular o Plano Diretor, Código de Obras, Uso e Ocupação do Solo e 

Parcelamento do Solo às políticas ambientais, de Cultura e Turismo, assegurando 

nossas riquezas históricas, culturais e naturais. 

j. Implantar a coleta seletiva de resíduos com destinação ambientalmente correta 

visando a reciclagem e reaproveitamento, vinculado á programa social. 



k. Revisão do Código de Posturas quanto á poluição sonora nas vias públicas e 

estabelecimentos. 

l. Mapeamento e cadastramento de matas, nascentes e fontes d`agua para 

controle e preservação. 

m. Criar novos parâmetros para concessão de Serviços de abastecimento de Água 

e Esgoto Municipais. 

n. Projeto e Execução de nova Rodoviária Municipal. 

 

 

10.1.2- Meio Ambiente 

a. Assegurar o abastecimento de água de qualidade e a coleta, com tratamento do 

esgoto municipal, incluindo os Distritos. 

b. Criar políticas públicas que permitam a preservação do meio ambiente, com ênfase 

em áreas a serem exploradas urbanisticamente, permitindo interrelação da malha 

urbana com áreas de preservação permanente. 

c. Implantar áreas para novos reservatórios de água, de acordo com a topografia local 

e estudos planialtimétricos, de modo a minimizar a falta d’agua e tirar partido destas 

áreas para usos de convivência social. 

d. Criar soluções inteligentes para problemas ambientais existentes propondo 

parcerias público privadas buscando unir ideais e melhorar a qualidade das áreas. 

 

 

11. EDUCAÇÃO TÉCNICA, SUPERIOR E EMPREENDEDORISMO 

11.1- Políticas e Ações para a Educação Técnica, Superior e Empreendedorismo 

Nossas ações na área da Educação Técnica, Superior e Empreendedora serão: 

a. Planejar e buscar recursos financeiros e Parcerias Público Privada, para a 

implantação de um Campus Técnico, Universitário e de Empreendedorismo que 

permita, no longo prazo, atrair e implantar Cursos Técnicos, Faculdades públicas e 

privadas, incubadoras de empresas, salas de treinamento, espaços para Feiras e 

Eventos de Desenvolvimento Econômico, áreas de convivência entre os jovens, 

para que Andradas possa ter, o espaço adequado para o fomento do 

empreendedorismo e da economia. 

b. O antigo Campo Experimental, situado próximo ao Parque Municipal Ricardo 

Sasseron e seu entorno será utilizado para a implantação desse projeto. Trata-se 



de área com espaço adequado e espaço de lazer que pode ser imediatamente 

utilizada, prédio já disponível com diversas salas de aula, espaço para novas 

construções e fácil acesso, onde nossos jovens poderão se capacitar e conviver, 

compartilhando objetivos. Esse projeto é prioritário e empenharemos máximo 

esforço para sua realização. 

c. As duas maiores empresas de Andradas, do ramo de cerâmica, foram criadas por 

empreendedores que contavam com jovens técnicos formados na Escola Técnica 

de Química (há anos desativada).  

d. Utilizar de Parcerias Público Privada, para viabilizar a implantação desse e de 

outros projetos. Essas parcerias permitem conciliar o interesse privado, através de 

sua capacidade de investimentos e de execução ágil, com o interesse público, que 

é a geração de serviços públicos e oportunidades para nossa população. 

e. Hoje o município vê seus jovens tendo que sair da cidade à noite, após jornada de 

trabalho, para estudarem nas cidades vizinhas, se sujeitando a riscos e cansaço, 

dificultando o aprendizado e não possibilitando a convivência diária que permite o 

compartilhamento de ideias, sonhos e objetivos profissionais. O espaço 

compartilhado, seguro, confiável, com tecnologias de acesso à Internet e com 

conforto, possibilita um ambiente adequado para a criatividade, inovação e 

empreendedorismo. 

f. Essa é uma medida fundamental e básica, para que Andradas possa mudar seu 

patamar econômico e social, como ocorre nas cidades que investem na Educação 

Técnica e Superior (Ex: São João da Boa Vista, Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, 

Varginha e inúmeras outras). Não podemos esperar mais, pois estamos atrasados 

por falta de iniciativa nesse sentido.  

 

 

12. AGRICULTURA E PECUÁRIA 

12.1- Políticas e Ações para a Agropecuária 

Nossas ações na área da agricultura e pecuária serão: 

12.1.1- Associativismo e Cooperativismo 

a. Fomentar o Associativismo e o Cooperativismo, apoiando as atividades dos 

Sindicatos, Cooperativas, Bancos de Créditos, Associações e Conselho CMDRS, 

incentivando o trabalho em conjunto e a sinergia entre eles. Discutir com essas 

entidades formas de promover essa atuação em parceria, respeitando-se a 



individualidade e a missão de cada um, porém somando-se os esforços para a 

obtenção de melhores resultados para o agro. 

b. Valorizar o trabalho do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 

CMDRS, como órgão de aconselhamento, mas também de representação das 

atividades de agricultura e pecuária, não somente junto à Administração Municipal, 

mas também, junto aos Sindicatos, Associações, Cooperativas, ACIRA, EMATER, 

Bancos de Crédito e outros. Vamos atuar junto ao CMDRS para identificar a como 

a Administração Municipal pode responder de forma mais ágil e eficiente as 

demandas do mesmo, mantendo um diálogo permanente e sistemático entre a 

Administração Pública e a área rural, em especial com o CMDRS. Nesse sentido, 

vamos reavaliar e reorganizar a Secretaria de Obras para que possa ser mais 

efetiva em relação à área rural. 

 

12.1.2- Capacitação 

a. Em parceria com os Sindicatos, Associações, CMDRS, ACIRA, EMATER, SENAR, 

planejar e implementar um programa de capacitação técnica e de gestão financeira 

para produtores, filhos, mulheres, sucessores e técnicos, enfatizando os pilares 

econômico, técnico, social e ambiental do agro.  

b. Vamos utilizar a infraestrutura das escolas rurais ativas e desativadas, para criar 

uma rede de disseminação de conhecimento, inserindo as mulheres e sucessores 

como agentes de transformação. 

 

12.1.3- Produção e Renda 

a. Reavaliar e aprimorar as condições, a qualidade e os resultados do convênio com 

a EMATER, de modo que a mesma, em conjunto com a Administração Municipal, 

CMDRS, Associações, Sindicatos, Cooperativas e Bancos de financiamento 

agrícola, auxilie, efetivamente, o produtor rural a produzir e vender melhor seus 

produtos, inclusive no tocante à obtenção de crédito agrícola, para custeio e 

investimentos. Os produtores rurais familiares, de subsistência e de pequenas 

propriedades, na sua grande maioria, necessitam de assistência técnica e acesso 

ao crédito agrícola. 

b. Elaborar levantamentos e mapa de aptidão agrícola e de agriturismo, das 

microrregiões do Município, para alavancar oportunidades de melhoria dos 

negócios. 



c. Implementar projeto de melhoria genética do rebanho bovino, em convênio com a 

EMATER. 

d. Implementar o projeto do queijo artesanal de Andradas, agora regulamentado no 

Estado, como fonte alternativa de renda para o produtor rural. 

e. Na elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social Andradas 2050, 

incluir o diagnóstico e plano estratégico de longo prazo para a Agropecuária. 

f. Em conjunto com os proprietários rurais, planejar, estruturar, implementar e apoiar 

projetos integrados de Agriturismo x Agricultura x Cultura, com o propósito de 

agregação de renda para os produtores rurais, inserindo o morador local e o 

proprietário no sistema de turismo, não só cedendo suas propriedades, mas 

gerenciando o fluxo e as receitas do turismo rural. Não há turismo rural sem que 

estes participem do processo. 

g. Em parceria com o Sindicatos e Associações, vamos conectar o produtor rural 

diretamente ao exportador ou ao consumidor final, com o objetivo de ampliar sua 

renda. 

h. Elaborar a agenda anual de eventos da agropecuária (Seminários, cursos, 

Concursos, Feiras, Festas de Bairro, Leilão de Gado, Exposições de Gado e de 

Produtos Agrícolas) para um melhor planejamento e inserção dos produtores rurais. 

Dar apoio para a realização dos mesmos. 

 

12.1.4- Segurança  

a. Dar continuidade e complementar o projeto de georreferenciamento das 

propriedades rurais. 

b. Estudar soluções, em conjunto com representantes dos proprietários rurais, polícia 

e iniciativa privada, visando a ampliação da segurança para a zona rural, em 

parceria. O produtor rural, sua família, seus bens precisam estar protegidos. 

 

12.1.5- Estradas Rurais 

c. Por ser um projeto de longo prazo e que deve ter continuidade ao longo das futuras 

Administrações Municipais, o asfaltamento de estradas rurais será abordado no 

Plano de Desenvolvimento Econômico e Social Andradas 2050, de modo que cada 

futuro Prefeito tenha uma meta e um compromisso de asfaltamento a cumprir. 

d. Vamos avaliar com a população da zona rural as prioridades de trechos a serem 

asfaltados, para que possamos inicia-los o mais rápido possível. 

 



 

13. INDÚSTRIA 

13.1- Políticas e Ações 

a. Atuar proativamente diretamente junto às empresas e através de entidades 

representativas de classe, como a FIEMG e FIESP, para divulgar Andradas e atrair 

industrias sustentáveis para nosso município 

b. Atrair empresas de tecnologia, para elevar o patamar salarial e o Pib do município. 

c. Apoiar a implantação de empresas transformadoras de matéria prima produzida 

em Andradas, de modo que possamos agregar valor aqui no município. Ex, 

vinícolas, laticínios, transformação de hortifutis, doces, etc... 

d. Priorizar a geração de oportunidades para empreendedores do município, por 

isso, na parte que trata da ESCOLA TÉCNICA, SUPERIOR E 

EMPREENDEDORA, estaremos criando mecanismos de estimulo ao 

empreendedorismo local, valorizando nossa gente. 

e. Conforme citado no capitulo de INTRODUÇÂO o Plano de Desenvolvimento 

Econômico e Social Andradas 2050 vai dar direcionadores mais específicos para 

o estímulo a um nível maior de industrialização, porém mantendo-se um equilíbrio 

com os demais setores econômicos, para que não fiquemos na dependência 

somente do setor industrial.  

 

 

14. COMÉRCIO E SERVIÇOS 

14.1- Políticas e Ações 

Nossos setores de comércio e serviços são muito prósperos, pessoas comprando, 

dinheiro circulando, empregos. É através dessas áreas que os jovens encontram seu 

primeiro emprego, possibilitando a eles a continuidade dos estudos. Através deles, 

também, os jovens e adultos vão continuamente se capacitando. Contribuem 

significativamente com a geração de emprego, renda e impostos ao município, logo, 

merece toda nossa atenção, assim como as demais atividades econômicas. 

14.1.1- Para os Setores de Comércio e Serviços 
 

Para os setores de Comércio e Serviços iremos: 



a. Trabalhar em articulação com as representações dos empresários do comércio 

e serviços para elaborarmos um plano sustentável e efetivo de incentivo a esses 

setores. 

b. Conforme citado no capítulo de PLANEJAMENTO URBANO, vamos investir na 

melhoria contínua de nossas ruas e praças, de modo a trazer mais conforto, 

segurança e prazer às pessoas, para que possam usufruir ao máximo dos 

setores de comércio e serviços. 

c. Incentivar e apoiar os eventos de promoções e campanhas de fomento à venda, 

quando em conjunto entre os comerciantes. Participar mais ativamente, em 

caráter de parceria, nos grandes festejos anuais, como Natal, Carnaval, outros. 

d. Incentivar, mas não determinar, através de políticas públicas, em articulação 

com os empresários e proprietários, o direcionamento do comercio, no sentido 

de criar, gradativamente e naturalmente, as ruas temáticas, como já existem 

tradicionalmente em diversas cidades. Exemplos: Rua da Eletrônica, a Rua da 

Agricultura, a Rua ou Av. do Queijo e Vinho, a Rua das Confecções ou da Moda, 

Rua das Flores, etc. É uma forma de fixar a característica dessas áreas e, ao 

invés de dispersar o comércio, transformá-lo em polos econômicos, com grande 

fluxo de clientes. Estaríamos intensificando o Turismo das Compras, que já é 

significativo em Andradas. 

e. Iniciar, também, movimentos muito bem planejados de fechamentos temporários 

de ruas, nos finais de semana e à noite, para disponibilizar espaços públicos de 

convivência e lazer, para todas as faixas de idade, em especial, para crianças e 

idosos. O comércio e serviços serão bastante beneficiados com esses projetos. 

Exemplos: as ruas laterais à Prefeitura Municipal poderiam ser as áreas iniciais 

desse projeto. 

f. Apoiar as iniciativas e os projetos de capacitação da mão de obra que atuam nos 

setores de comércio e serviços, funcionários e gestores, de forma a melhorar a 

qualidade e os resultados de seus negócios. 

g. Agilizar os processos de abertura de empresas desses setores, 

desburocratizando e agilizando os pareceres e aprovações da prefeitura. A 

Administração Municipal tem que se comportar como parceira e não como 

obstáculo para o empreendedorismo.  

 

 

 

 



15. TURISMO 

15.1- Políticas e Ações 

Para o incremento do turismo em Andradas é fundamental a participação, em regime de 

parceria, da Administração pública e do setor privado. Ampliar a atividade do turismo é 

necessária e terá todo o apoio da Administração Municipal, pois gera emprego e renda 

e, portanto, riquezas que contribuirão com desenvolvimento econômico e social.  

Nossas ações serão: 

15.1.1- Melhorar a gestão do turismo  

a. Segmentar o potencial turístico por setor, de modo a aproveitar toda a capacidade 

turística de Andradas. Ex; aventura, enoturismo, rural, gastronomia, religioso, 

esportivo, compras, cultura, contemplação, eventos, etc.  

b. Criar câmaras técnicas ou associações para esses setores, de modo a promover a 

cooperação mútua, a troca de conhecimento e as parcerias. 

c. Fortalecer e remodelar o Conselho Municipal de Turismo e as leis que regem esse 

Conselho. 

d. Aplicar, obrigatoriamente, no turismo as receitas de ICMS Turístico, decorrentes das 

ações do turismo da Administração Pública. 

e. Estabelecer percentuais do Orçamento anual da prefeitura, para o apoio à realização 

de eventos festivos turísticos, como Natal, Carnaval, Festa do Vinho e outros. O setor 

privado precisa se planejar para esses eventos e necessita saber como a 

Administração Municipal vai contribuir. 

f. Atuar mais efetivamente e com projetos, junto a outras organizações que atuam no 

turismo regional, como: Caminhos Gerais, Caminhos da Fé, Caminhos do Padre 

Alderigi, Secretaria Estadual do Turismo, Ministério do Turismo, organizações 

privadas de fomento ao turismo, como SKALL e vários outros.  

g. Trabalhar em parceria com a iniciativa privada para viabilizar os projetos e gestão do 

turismo.  

h. Realizar parcerias com SEBRAE, SENAC e outros, para o fomento e capacitação 

para o turismo. 

i. Elaborar, em parceria com as representações da iniciativa privada, o plano de 

marketing do turismo, para direcionar as ações. Esse plano de marketing deverá 

constar do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social Andradas 2050. 

j. Elaborar políticas públicas para o setor do turismo. 

 



15.1.2- Capacitar para o turismo 

a. Planejar e realizar programas de capacitação para o turismo, para agentes que 

trabalham no setor como, proprietários, profissionais, funcionários, gestores, guias, 

agentes de turismo, outros, para melhorar a qualidade do atendimento e da gestão 

do turismo. 

b. O turista só retorna à cidade e só recomenda a visita, se for bem acolhido e bem 

atendido, em termos de cortesia, educação, atenção, conhecimento, informação, etc. 

Nesse sentido, a cidade precisa ser capacitada e ser sensibilizada para esse 

acolhimento. Vamos capacitar o cidadão para o turismo 

15.1.3- Divulgar o turismo 

a. Em parceria com os setores de turismo, planejar, apoiar e coordenar a elaboração, 

atualização e divulgação permanentes do calendário de eventos do município. É 

importante que os empresários do setor, assim como os operadores de turismo, 

agências de turismo e público alvo do turismo tenham uma visão de longo prazo e 

com credibilidade, sobre esses eventos, para que possam planejar e programar suas 

viagens. 

b. Em parceria, elaborar material de divulgação dos atrativos turísticos. 

c. Incentivar a criação e manutenção de sites e aplicativos voltados para o turismo. 

d. Estimular e apoiar a as campanhas de divulgação de Andradas, inclusive através da 

participação em Feiras e eventos de turismo, para divulgação de nossos produtos 

turísticos. 

e. Em parceria, elaborar material de divulgação dos atrativos turísticos, divulgar e 

impulsionar de forma permanente e diária o turismo de Andradas.  

15.1.4- Fomentar o turismo 

a. Incentivar e inserir o produtor e proprietário rural na cadeia do turismo (turismo rural, 

turismo de compras, turismo de aventura, etc), como forma de fomentar o 

empreendedorismo no turismo e agregar valor e renda às propriedades rurais. O 

turismo de aventura não pode desconsiderar o proprietário dos atrativos turísticos da 

zona rural. 

b. Apoiar e fomentar as empresas de turismo receptivo e agências de viagem.  

c. Incentivar, com políticas públicas, os investimentos privados para a exploração dos 

pontos turísticos, urbanos e rurais 

d. Integrar o turismo de Andradas com as estruturas de Poços de Caldas (guias de 

turismo, hotéis) para que os atrativos turísticos de Poços de Caldas e Andradas 

sejam complementares. Bom para as duas cidades. 



15.1.5- Melhorar a infraestrutura 

a. Implantar, em parceria com a iniciativa privada, o Centro de Atendimento ao Turista. 

b. Elaborar e implementar o projeto municipal de sinalização turística, em especial para 

a zona rural. Integrar esse projeto com recursos de tecnologias (GPS, celular, 

aplicativos, etc) 

c. Criar estrutura adequada para a execução permanente e eficiente de limpeza pública, 

coleta de lixo, manutenção e remodelação de pontos públicos de interesse turístico, 

como praças, entradas da cidade, parques, museu, teatro, etc. 

d. Criar políticas públicas para incentivar a preservação, manutenção e revitalização de 

prédios históricos e de todo o patrimônio histórico e cultural, tanto da área urbana, 

quanto da rural. 

e. Planejar e implementar projetos de pavimentação de acessos às áreas rurais de 

produção agrícola e de interesse turístico. Trata-se de ação que deve ser contínua, 

de longo prazo e deve ser compromisso das administrações municipais futuras. 

f. Garantir a constante e eficiente manutenção das estradas rurais. 

g. Melhorar a Segurança pública (ver capítulo sobre Segurança Pública) 

h. Melhorar o atendimento de saúde ao turista através do sistema de saúde do 

município e da Santa Casa (ver capítulo da Saúde). 

i. Incentivar e apoiar os proprietários de pontos de interesse turístico a investirem em 

sanitários, chuveiros, estacionamentos, apoio ao turista, etc. 

15.1.6- Implantar projetos e atrativos turísticos 

a. Em parceria com a iniciativa privada e com os proprietários, criar rotas turísticas (ex: 

Rotas dos Italianos, Rota dos Vinhos, Caminho das Flores, Rota das Confecções, 

Rota das Cachoeiras, etc). 

b. Em conjunto com o comércio vamos implementar projetos de utilização dos espaços 

públicos de ruas e calçadas, com fechamento temporário, em horários e dias 

adequados, para disponibilizar espaços de convivência em diversas regiões da 

cidade, que tenham características e aptidão para esse tipo de evento.  

c. Buscar parcerias para adoção e melhorias de praças pela iniciativa privada, para que 

tenhamos melhores espaços de convivência e lazer, para todas as idades. 

d. Elaborar o plano de feiras e festivais para os diversos produtos típicos de Andradas. 

 

 

 



16. ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL 

16.1- Políticas e Ações para a Administração Pública 

Consideramos ser necessária uma revisão na estrutura e organização geral da 

Administração Pública, com o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia dos serviços 

públicos. Há várias lacunas de atividades importantes que deveriam estar sendo 

realizadas, mas não estão. Também a forma como estão agrupadas as diversas funções 

(organograma) impedem um melhor desempenho da própria equipe.  

A falta de recursos, ferramentas, de metodologia de trabalho, treinamentos técnicos e 

gerenciais, em diversas áreas, compõem um conjunto de causas básicas que impactam 

os resultados finais. 

Além de buscarmos uma maior efetividade, necessitamos otimizar os custos para que 

possamos efetuar os investimentos em projetos em favor da população. 

Em função disso, iremos: 

a. Rever o organograma e, consequentemente, a organização das atividades do 

conjunto das Secretarias. Identificamos que há Secretarias com funções diversas que 

não têm relação direta entre si. Isso leva a uma perda de foco e de capacidade de 

gerenciar. 

b. Ajustar as atribuições de alguns setores da Administração. 

c. Continuar e aprimorar a automatização e digitalização de processos, em especial no 

tocante aos protocolos, de modo que o cidadão não precise necessariamente se 

deslocar até a prefeitura para isso. Além disso possibilita um maior controle das 

atividades e pendências das equipes. 

d. O “Controle Interno” será desburocratizado, porém valorizado, através da inclusão de 

funções de Conformidade Institucional, com a missão de manter a integridade e a 

reputação da Administração Pública. Será a linha mestra que orientará o 

comportamento da instituição, bem como as atitudes de seus funcionários”  

e. Implementar atividades que hoje são utilizadas nas administrações pública e privada, 

como:  

• gerenciamento e fiscalização de contratos (vide o caso da COPASA),  

• gerenciamento de projetos, para viabilizar a execução dos projetos com 

custo, prazo e qualidade planejadas,  

• captação de recursos (hoje os projetos da Administração são dependentes de 

emendas parlamentares. Isso significa uma dependência total de políticos). 



Precisamos trabalhar com a elaboração de projetos e captação de recursos 

diretamente com as fontes de recursos, 

• gerenciamento dos protocolos abertos pela população no setor de protocolos 

• planejamento do trabalho, 

• monitoramento continuo das metas e resultados,  

• monitoramento de indicadores estatísticos do município. 

f. Implementar novas metodologias de gestão. 

g. Implementar práticas no trabalho que geram maior eficiência:  

• organização dos ambientes de trabalho. 

 

16.2- Servidores da Administração Pública 

a. Os cargos gerenciais, de coordenação e de supervisão da Administração serão 

ocupados, prioritariamente, por Servidores de carreira (técnicos especialistas das 

áreas), que tenham a capacitação o desempenho e perfil para tal. Iremos: 

• Capacitar continuamente esses e todos os demais servidores para que 

executem, da melhor maneira, suas funções e sejam reconhecidos pela 

população. 

• Valorizar e dar a oportunidade de evolução e reconhecimento aos servidores 

públicos.  

• Levantar as demandas dos servidores públicos, para que possamos dar a 

eles as condições de capacitação, estrutura de apoio, recursos e motivação 

para desempenharem da melhor maneira serviços com qualidade e agilidade 

ao cidadão, com os menores custos possíveis (eficiência). A eficiência dos 

funcionários depende também da estrutura de apoio e gestão. 

 

 

17. REFERÊNCIAS 

a. ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

b. Base Nacional Comum Curricular – BNCC: Documento que define o que os 

alunos devem aprender no ensino básico 

 

 


