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INTRODUÇÃO 

Responsável por reger e nortear as ações de uma gestão frente à Administração 

Pública, o Plano de Governo deve ser encarado, em condições ideais de 

compromisso e respeito à comunidade que o elegeu, como princípios fundamentais 

de governança para a condução de um município ao futuro almejado. 

Enfrentando aquelas que foram as mais graves crises pelas quais Barão de Cocais 

atravessou desde, pelo menos, a sua emancipação no ano de 1943, coube à gestão 

municipal empossada em 2017 não apenas gerir os maiores desafios, como 

também construir saídas e soluções, extraindo dos momentos críticos 

oportunidades de correção de rumo, inovação e desenvolvimento. 

Desde o primeiro momento se optou, portanto, pela administração simultânea das 

crises e das propostas elencadas no Plano de Governo apresentado à época. Com 

revisão de gastos, responsabilidade econômica e social, a gestão 2017-2020 

reverteu cenários aparentemente insolúveis, tendo como crença norteadora o 

enorme potencial cocaiense de superar os mais diversos obstáculos. Seguindo tais 

princípios, executou-se mais de 80% do então plano de governança. 

Chegado o momento de conclusão de uma primeira etapa, cabe a um gestor público 

verdadeiramente comprometido com o futuro apresentar, de forma transparente e 

responsável, os caminhos que podem ser trilhados no novo ciclo que se apresenta, 

entre eles o da diversificação econômica. Nesse sentido, o conceito prioritário que 

guia este Plano de Governo é o aproveitamento eficiente, inovador e sustentável 

dos avanços iniciados nos últimos quatro anos, reconhecendo a necessidade de 

mudanças ainda maiores. 

Por isso, apresentamos nas páginas seguintes as propostas, os objetivos e os 

sonhos para o novo ciclo 2021-2024, construídos a partir de discussões com os 

mais diferentes setores da Administração Pública e das sugestões e anseios de 

cidadãos cocaienses. Construído, por fim, a partir da visão de quem enfrentou os 

desafios e busca construir o futuro que Barão de Cocais deseja e merece. No Plano 

de Governo aqui apresentado, esse futuro chegou. 

 



GESTÃO EM EDUCAÇÃO 

 Criação do Programa de Alfabetização na Idade Certa, com o objetivo de 

alfabetização de 100% das crianças até os 07 anos de idade, permitindo que 

os alunos avancem na série correta, dominando leitura, escrita, cálculo 

básico, sem prejuízo das demais habilidades e competências previstas para 

o segmento, contribuindo para uma redução drástica da taxa de 

analfabetismo funcional no Ensino Fundamental I e II. 

 

 Fortalecimento da ação pedagógica por meio de formações continuadas dos 

docentes por área de conhecimento e modalidade de ensino. 

 

 Ampliação do quadro de Pedagogos da Rede Pública Municipal de Ensino. 

 

 Instituição do Programa Educação de Resultado, promovendo uma 

avaliação de desempenho do desenvolvimento educacional das turmas, 

premiando professores a partir de resultados alcançados através de metas 

de aprendizagem. 

 

 Implantação do Programa de Educação Integral nas escolas municipais, por 

meio da Construção do Centro de Referência em Educação Integral, com 

atendimento no contra turno do ensino regular do aluno. 

 

 Construção, em parceria com o Governo do Estado, de Escola Integral no 

distrito de Cocais, para atendimento dos alunos do Ensino Médio. 

 

 Reforço e ampliação da rede de apoio e cuidado aos estudantes com 

Síndromes e Transtornos Globais do Desenvolvimento, que necessitam de 

atendimento educacional especializado, como o autismo, em parceria com a 

Secretaria de Saúde e instituições afins. 

 

 Implementação, a partir de 2021, do Currículo Referência de Barão de 

Cocais, construído a partir das discussões promovidas em 2019. 

 



 Fortalecimento e inclusão de pautas sobre igualdade racial e combate ao 

racismo na grade escolar, bem como sobre o papel da mulher na sociedade 

e a garantia de igualdade de oportunidades. 

 

 Fortalecimento e ampliação de parcerias com universidades federais para 

oferta de cursos de graduação e especialização no âmbito municipal, por 

meio da Universidade Aberta do Brasil – UAB. 

 

 Expansão e modernização das estruturas de telecomunicações das escolas 

da rede pública municipal de ensino e investimento em metodologias ativas 

dentro do modelo de ensino híbrido. 

 

 Criação da Escola Técnica Municipal de Barão de Cocais. 

 

 Construção de Creche Municipal no bairro Garcia. 

 

 Ampliação do atendimento de creche com oferta de vagas para alunos a 

partir de 02 anos (ou de 0 a 02 anos). 

 

 Ampliação da acessibilidade e reestruturação das escolas infantis. 

 

 Modernização e adequação das escolas municipais da sede do município e 

da zona rural. 

 

 Aquisição de equipamentos para inserção de laboratório de Ciências nas 

escolas de Ensino Fundamental I e II da Rede Pública Municipal. 

 

 Renovação do acervo literário das salas de leitura da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I e II. 

 

 Manutenção da distribuição de material didático de Língua Inglesa, para 

alunos do 1º ao 9º Ano. 

 

 Distribuição do Kit Escolar com materiais didáticos e uniformes 

padronizados para toda a rede municipal. 

 



 Garantia do teste de acuidade auditiva e visual nas escolas. 

 

 Formação de Equipe Multidisciplinar em parceria com a Secretaria de 

Saúde, para atendimento e acompanhamento dos profissionais da 

Educação. 

 

 Ampliação da frota e rotas escolares para otimizar o atendimento. 

 

 Manutenção do atendimento de 100% da demanda do Transporte 

Universitário, nos termos da legislação vigente. 

 

 Avaliação nutricional e acompanhamento dos alunos em parceria com a 

Secretaria de Saúde. 

 

 Implantação de Sistema de Informatização Educacional para otimização dos 

serviços administrativos e pedagógicos, nas escolas da Rede Pública 

Municipal de Ensino. 

 

 Aumento no percentual de pós-graduação, mestrado e doutorado (atual: 

3%, 10% e 15%, respectivamente). 

 

 
 
GESTÃO EM SAÚDE 

 Construção e organização do Complexo Municipal de Saúde, que 

proporcionará especialidades médicas, farmácia, realização de exames e 

Centro de Imagem. 

 

 Implantação do programa de telemonitoramento, que permitirá monitorar 

a condição de saúde dos munícipes. 

 



 Construção e efetivação do Centro de Hemodiálise para proporcionar um 

tratamento mais humanizado e evitando o traslado intermunicipal dos 

pacientes. 

 

 Reforma, revitalização e padronização de todas as unidades de saúde (ESFs 

e UBSs). 

 

 Expansão de repasses e capacitação às entidades, como a APAE e outras, no 

intuito de aperfeiçoar os serviços de fisioterapia e fonoaudiologia para a 

pessoa com deficiência. 

 

 Criação e manutenção dos leitos de UTI no município. 

 

 Instituição do programa “Farmácia em Casa”, que proporcionará mais 

comodidade e humanização na distribuição de medicamentos. 

 

 Garantia do funcionamento efetivo das Práticas Integrativas e 

Complementares (PICs), proporcionando tratamentos terapêuticos voltados 

à prevenção de diversas doenças como depressão e hipertensão. 

 

 Construção e efetivação do Centro de Atendimento Psicoinfantil, focado no 

atendimento técnico e humanizado de crianças, sobretudo autistas. 

 

 Modernizar a Central de marcação de consultas e exames, investindo em 

tecnologias e recursos humanos. 

 

 Maior valorização dos agentes de endemias, criando também metas e 

adequando o número de agentes para a nova realidade do município. 

 

 Criação do Serviço de Assistência Médica do Trabalho (SESMT) e do Núcleo 

do Trabalhador. 

 

 Implantação do Centro de Referência do Diabético e Hipertenso, o CREADI. 

 

 Instituição do Centro de Apoio Nutricional. 

 



 Reforma, readequação e fortalecimento do Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS). 

 

 Execução de políticas públicas e projetos voltados à Saúde da Mulher e da 

Gestante. 

 

 Reforço e implantação de programas de Saúde da Criança, do Homem e do 

Idoso. 

 

 Continuidade da humanização dos serviços da saúde, intensificando as 

melhorias das condições de trabalho e a participação da comunidade e 

funcionários. 

 

 Apoio às redes que promovem atenção às famílias e aos dependentes de 

álcool e outras drogas, além de desenvolver campanhas educativas, junto à 

sociedade, objetivando a prevenção ao uso de drogas. 

 

 Capacitação continuada dos profissionais da Saúde para o atendimento 

adequado aos usuários e dependentes de drogas. 

 

 Implantação da política de controle e manejo ético da população de cães e 

gatos, e de animais cujos tutores estejam em situação de vulnerabilidade 

social. 

 

 Inclusão de pautas sobre proteção animal na grade escolar em parceria com 

a Secretaria Municipal de Educação. 

 

 Criação do Centro de Zoonoses. 

 

 

 

 



GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL 

 Efetivação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

 

 Estruturação técnica e tecnológica da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico. 

 

 Desburocratização das licenças e alvarás para comerciantes e empresariado 

local. 

 

 Reforçar os incentivos para as compras públicas no comércio local. 

 

 Reestruturação da Casa do Empreendedor, no intuito de garantir 

assistência técnica, organizacional e burocrática para os empresários locais. 

 

 Criação do Parque Industrial de Barão de Cocais, buscando atração de novas 

empresas e investimentos ao município. 

 

 Implantação do Programa de Capacitação e Requalificação Empresarial. 

 

 Criação de identidade e padronização dos rótulos de produtos da 

agricultura familiar. 

 

 Fortalecimento da apicultura por meio de parcerias com a iniciativa 

privada. 

 

 Estruturação, valorização e reorganização das feiras livres. 

 

 Promoção e fortalecimento do agronegócio do município. 

 

 Promoção da Festa do Trabalhador Rural, a ser realizada anualmente em 

cada comunidade do município. 

 

 Implantação de disciplina de Educação Empreendedora e Financeira na 

rede municipal de ensino. 

 



 Apoio e incentivo à participação dos produtores rurais em feiras 

intermunicipais e estaduais. 

 

 Construção da sede para coleta e depósito do leite produzido no município. 

 

 Fortalecimento da EMATER. 

 

 Conclusão da regulamentação do serviço de moto-táxi e regulamentação 

dos serviços de transporte por aplicativo. 

 

 

GESTÃO EM CULTURA E TURISMO 

 Construção da Estação Multicultural, destinada à realização de diversas 

atividades artístico-culturais. 

 

 Criação do projeto “Celeiro Musical”, na Fazenda Soledade, promovendo de 

forma multidisciplinar atividades educacionais, culturais e artísticas. 

 

 Elaboração do Projeto “Música nas Escolas” em parceria com a Secretaria de 

Educação. 

 

 Efetivação do Conselho Municipal de Políticas Culturais. 

 

 Capacitação dos artistas locais visando à regularização formal, 

possibilitando a captação de recursos em leis de incentivo e a prestação de 

serviços ao município. 

 

 Viabilização de Festivais Itinerantes mensais, em diferentes regiões da 

cidade, englobando a cultura e promovendo a interação entre artesãos, 

quitandeiros e a comunidade local.  

 



 Ampliação do calendário municipal de eventos, com foco na interação 

social, na valorização do artista local e nos grandes eventos cocaienses, 

garantindo experiências nacionais aos munícipes. 

 

 Valorização e incentivo de todos os eventos religiosos culturais e 

tradicionais da cidade. 

 

 Consolidação de um diálogo intermunicipal para propiciar o intercâmbio 

regional dos profissionais do setor artístico e cultural.  

 

 Reestruturação e construção da Biblioteca Pública Municipal. 

 

 Criação do Programa “Cinema Livre”, com promoção de sessões de filmes ao 

ar livre. 

 

 Apoio e incentivo às iniciativas voltadas ao artesanato e ao teatro, 

resgatando as tradições e fazeres cocaienses. 

 

 Parcerias com universidades para o estudo técnico e valorização do 

patrimônio cultural e imaterial cocaiense. 

 

 Valorização e incentivo às manifestações culturais e festividades negras. 

 

 Continuidade do processo de requalificação e restauração do CineRex. 

 

 Ampliação dos investimentos nas manutenções dos patrimônios cocaienses. 

 

 Criação do Observatório de Turismo de Barão de Cocais, colaborando para o 

melhor planejamento, elaboração de projetos, programas e ações para o 

setor. 

 

 Implementação dos Circuitos Temáticos da Estrada Real e do Entre Serras, 

alinhados às ações já praticadas e às inovações para a atração turística. 

 



 Implementação do Turismo Rural, envolvendo os agricultores com a 

atividade turística.  Incentivo às novas gerações das famílias a preservarem 

e manterem as tradições, os hábitos e a sucessão rural. 

 

 Estruturação do CAT – Centro de Atenção ao Turista, com a atenção pontual 

ao turista e abertura aos finais de semana e feriados. 

 

 Realização do mapa georreferenciado da Serra do Garimpo e Cambotas, 

para estruturação de trilhas de trekking, mountain bike, highline, dentre 

outros. 

 

 Qualificação do setor turístico, formalizando parcerias com instituições 

(SEBRAE, SENAC, SESI e outras). 

 

 Desenvolvimento de aplicativo integrado ao Portal do Turismo para facilitar 

a busca por locais, produtos e serviços turísticos do município. 

 

 Ampliação da participação em feiras e eventos de turismo, para a promoção 

do destino Barão de Cocais. 

 

 

 
DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA 

 Viabilização de estudos para diagnóstico e prospecção de estratégias para o 

desenvolvimento de outras atividades econômicas, buscando a 

diversificação financeira. 

 

 Criação e manutenção, anualmente, junto ao Terceiro Setor e 

principalmente à ACIABAC, do Fórum permanente de desenvolvimento, 

sustentabilidade e inovação de Barão de Cocais, visando à construção 

coletiva e democrática do futuro econômico de Barão de Cocais. 

 



 Foco na atuação do empreendedorismo para consolidar os Arranjos 

Produtivos Locais (APLs) da Saúde, Educação, Tecnologia e Turismo, além 

de focar o Desenvolvimento Rural integrado, com o objetivo de gerar renda 

através do apoio ao empreendedorismo, ao uso do microcrédito, ao 

treinamento de gestão e certificações para disputar licitações municipais. 

 

 Estímulo à instalação e manutenção de universidades públicas e privadas 

em Barão de Cocais. 

 

 Estímulo às iniciativas empreendedoras da Base Local e à formação 

profissionalizante para a renda. 

 

 Expansão do fortalecimento e valorização do empreendedorismo local e 

desburocratização para micros, pequenas e médias empresas, e 

empreendedores individuais. Viabilizar ainda a abertura de empresas via 

internet. 

 

 Orientar produtores quanto às possibilidades de crédito e captação de 

verbas junto aos Governos Estadual e Federal. 

 

 Formatar e implantar o Calendário de Feiras para comercialização de 

animais e produtos agropecuários (ExpoBarão e Cavalgadas). 

 

 Estímulo ao empreendedorismo para o beneficiamento da produção 

(agroindustrialização), com objetivo de agregar valor aos produtos 

(verticalização) e atendendo aos padrões de qualidade exigidos pelo 

consumidor; Economia Criativa. 

 

 Negociar com empresas mineradoras em geral, como a Vale S.A, Governos 

Estadual e Federal, as Condicionantes Mitigadoras, inclusive revisões 

através de Equipe Profissional, focadas na diversificação econômica e na 

qualidade de vida. 

 

 Diligência da ação de ressarcimento de Royalties pregressos, destinando a 

integralidade desses recursos à Diversificação Econômica. 



 

 Promoção da revitalização do Núcleo Histórico e Urbano, como espaço de 

pertencimento, da inclusão social pela prática da cultura, lazer, comércio e 

da convivência humana, visando o fortalecimento de atividades econômicas. 

 

 

 

 

 

GESTÃO EM MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 Captação e tratamento de 100% do esgoto do município, garantindo a 

despoluição dos cursos d’água. 

 

 Continuidade e ampliação do Programa de Educação Ambiental, envolvendo 

todas as escolas do município. 

 

 Criação e regulamentação do Parque Estadual da Serra de Cambotas, para 

desenvolvimento de práticas esportivas e turísticas. 

 

 Aplicação do Programa de Conscientização Ambiental e do Programa 

Descarte Consciente de resíduos não-recicláveis. 

 

 Investimentos em parques de geração de energia solar fotovoltaica. 

 

 Elaboração de planos de estudo para requalificar a fiscalização de empresas 

potencialmente poluidoras, implantando ainda um programa de 

monitoramento. 

 

 Ampliação e conclusão do processo de regularização do Aterro Sanitário. 

 

 Viabilização da implantação de novo Aterro de Construção Civil. 

 

 Manutenção das matas ciliares. 

 

 Implantação do novo Programa Municipal de Coleta Seletiva. 



 

 Regularização das Áreas de Preservação Ambiental (APA) de Barão de 

Cocais. 

 

 

 

GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA 

 Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública, visando à participação 

coletiva na elaboração das políticas de segurança cocaienses. 

 

 Expansão da política de segurança, com integração de ações de prevenção à 

violência focada na juventude e no combate ao uso de drogas, além de ações 

educacionais e incentivos à criação de Conselhos Comunitários e Rede de 

Vizinhos. 

 

 Estruturação, em convênio com o Governo do Estado, de Posto da Polícia 

Militar no distrito de Cocais. 

 

 Viabilização, por meio de parcerias com a iniciativa privada, do Projeto Olho 

Vivo. 

 

 Investimento, em convênio com o Governo do Estado, em inovação e 

aprimoramento tecnológico da Polícia Militar. 

 

 Criação da Guarda Municipal de Barão de Cocais. 

 

 

 

 

 

 



GESTÃO EM OBRAS E MOBILIDADE URBANA 

 Construção de Parque de Exposições, incentivando a realização de grandes 

eventos, feiras e intensificando a presença de Barão de Cocais como 

referência regional. 

 

 Construção de novas Casas Populares, visando o redirecionamento de 

famílias em áreas de risco e/ou melhorias das condições habitacionais. 

 

 Reforma da Capela Velório do bairro Lagoa. 

 

 Completa revitalização do Centro Histórico (Praça Monsenhor Gerardo 

Magela). 

 

 Melhorias dos acessos aos atrativos turísticos e das estruturas de 

atendimento ao turista. 

 

 Revitalização da Praça do Rosário e Largo do Santana em Cocais, além de 

todas as praças do município. 

 

 Pavimentação asfáltica da Rua Guilherme de Oliveira Moreira e demais vias 

principais. 

 

 Continuidade das melhorias na infraestrutura das estradas rurais. 

 

 Recadastramento e regularização das áreas públicas visando evitar 

ocupações irregulares. 

 

 Municipalização do trânsito a partir de convênio com a Polícia Militar, 

criando ainda o Sistema de Trânsito Municipal e elaborando estudos para 

implantação de estacionamentos rotativos e melhor organização do tráfego. 

 

 Criação e construção de ciclovias e pistas de caminhadas, contribuindo para 

o lazer e bem-estar, assim como para a mobilidade urbana. 

 



 Elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana, melhorando a qualidade do 

sistema de trânsito municipal e do transporte coletivo ofertado. 

 

 Renovação de 100% da iluminação pública por lâmpadas de led. 

 

 Revisão colaborativa do Plano Diretor Participativo, bem como revisão e 

aprimoramento do Código de Obras. 

 

 Municipalização da rodovia MG-436 (entrada da cidade), no intuito de 

executar tratamento paisagístico às margens da via, melhorando o aspecto 

visual da entrada do município e do distrito de Cocais. 

 

 Melhoria e expansão dos sistemas de esgotamento sanitário e de 

abastecimento de água no município e distritos, como Cocais, com o 

objetivo de implantar o Serviço de Tratamento de Esgotos. 

 

 Revitalização e ampliação de calçadas e sinalizações viárias, bem como a 

manutenção de estruturas de pontes e muros de concreto armado. 

 
 
 
 
GESTÃO EM ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 

 Criação do Programa Primeira Oportunidade, objetivando a criação de 

vagas de emprego para menores aprendizes de baixa renda e o diálogo com 

esses adolescentes sobre temas de relevância social, como cidadania, futuro 

profissional, violência, preconceito, drogas, entre outros. 

 

 Continuidade do Projeto “Do Papel pra vida: mudando juntos nossa cidade”, 

com a aplicação do concurso de redação nas escolas sobre temas de 

relevância social. 

 



 Implantação do Programa Empoderar, com a inclusão produtiva de 

mulheres e apoio institucional às unidades familiares chefiadas por elas, em 

situação de vulnerabilidade social, com vistas à capacitação para o trabalho, 

auxílio econômico para erradicação da pobreza, promoção da dignidade e 

do desenvolvimento humano sustentável. 

 

 Implementação do Programa Maior Cuidado que consiste na prestação de 

serviços de cuidadores a domicílio aos idosos e pessoas com deficiência, que 

se encontram em situação de vulnerabilidade social, considerados 

semidependentes e dependentes da ajuda de terceiros para realização das 

atividades da vida diária. 

 

 Implementação de um segundo Centro de Referência em Assistência Social 

(CRAS) no município. 

 

 Construção de casas populares para a população socialmente vulnerável, 

em parceria com a Secretaria de Obras e Saneamento. 

 

 Implementação do Centro de Qualificação Profissional em Práticas 

Gastronômicas. 

 

 Destinação de recursos para o Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente. 

 

 Capacitação continuada e aumento salarial para as conselheiras tutelares, 

que realizam função essencial no município. 

 

 Consolidação da Educação Continuada implementada em 2020, realizando-

se capacitações contínuas para os profissionais do Sistema Único de 

Assistência Social. 

 

 Assegurar a dignidade dos usuários em situação de vulnerabilidade no 

fortalecimento do Programa Barão Mais Trabalho (Lei 1830/2020). 

 



 Continuidade do Programa Capacita Barão e fortalecimento da Central do 

Trabalhador Autônomo. 

 

 Consolidação das ações do Núcleo de Assistência Social em Cocais. 

 

 Manutenção e ampliação das ações realizadas nas comunidades rurais. 

 

 Realização de monitoramento, acompanhamento e avaliação dos impactos e 

benefícios das ações a partir da Vigilância Socioassistencial implementada 

em 2020. 

 

 Reestruturação da Lei de Benefícios Eventuais. 

 

 Reforma do Setor de Bolsa Família e Cadastro Único. 

 

 Formação e capacitação dos conselhos de políticas públicas. 

 

 Fortalecimento e ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos realizado pelo Cras para crianças, adolescentes, jovens e idosos. 

 

 
 
GESTÃO EM ESPORTE E LAZER 

 Promoção do Fórum Esportivo, voltado para a gestão do esporte. 

 

 Ampliação dos jogos escolares, inserindo novas modalidades esportivas por 

faixa etária. 

 

 Manutenção do apoio ao taekwondo através dos projetos sociais, 

competição Municipal, Estadual, Nacional e Internacional.  

 

 Fortalecimento do Campeonato Distrital de Futebol Amador. 

 



 Fortalecimento dos eventos esportivos realizados ao ar livre, tendo como 

finalidade a valorização da Serra do Garimpo e Cambotas. 

 

 Expansão das áreas de lazer e esporte, em parceria com a Secretaria de 

Obras, em mais bairros e distritos. 

 

 Construção de Dojo, espaço adequado e equipado, para que os atletas, 

professores e mestres de artes marciais, desenvolvam técnicas da melhor 

forma possível. 

 

 Apoio a projetos e atletas que praticam artes marciais, como Jiu-jítsu, Judô, 

karatê, Taekwondo e capoeira. 

 

 Fortalecimento do vôlei amador masculino e feminino.  

 

 Manutenção e expansão dos investimentos no calendário de competições do 

município. 

 

 Apoiar a prática de peteca em competições municipais e estaduais. 

 

 Efetivação e ampliação do Programa Bolsa Atleta Municipal, beneficiando 

atletas e professores. 

 

 Inserção de política pública de esportes nas escolas, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação, com atividades esportivas em contra-

turno escolar. 

 

 Fortalecimento e apoio a prática do ciclismo por meio de realização de 

eventos de lazer e competições. 

 

 Apoio aos eventos, competições e atletas do Mountain Bike, Downhill. 

 

 Promoção e apoio aos atletas e eventos esportivos do Slackline, trekking, 

Hard Enduro, fortalecendo também o potencial turístico em parceria com a 

Secretaria de Cultura e Turismo. 

 



 Manutenção do forte apoio à Liga Municipal de Desportos na realização dos 

Campeonatos Amadores, sub-17 e veteranos de Futebol. 

 

 Capacitação e apoio aos dirigentes dos clubes amadores, para que possam 

fortalecer suas gestões. 

 

 Ampliação e fortalecimento da corrida de São João, oferecendo categorias 

para crianças e pessoas com deficiência. 

 

 Promoção de maior inclusão e apoio aos atletas com deficiência em 

competições municipais, estaduais, nacionais e internacionais. 

 

 Expansão de parcerias com clubes do município para desenvolvimento de 

projetos esportivos em diversas modalidades. 

 

 Implantação de projetos esportivos nas modalidades de tênis, natação, judô, 

tênis de mesa, basquete e handebol. 

 

 Manutenção do apoio às seleções de cada modalidade, para que possam 

representar Barão de Cocais em competições estaduais, nacionais e 

internacionais. 

 

 Capacitação e apoio aos professores de educação física e instrutores que 

trabalham em projetos sociais esportivos.  

 

 Expansão dos projetos de Ginástica nas Comunidades. 

 

 Fortalecimento do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, retomado em 

2019. 

 

 Investimentos no Fundo Municipal de Esporte e Lazer, com a busca de 

recursos financeiros por meio de parcerias com a iniciativa privada. 

 

 



SERVIÇO PÚBLICO E QUALIDADE DA GESTÃO 

 Intensificação dos treinamentos e cursos de capacitação para 

aperfeiçoamento de servidores públicos em todas as áreas da 

administração. 

 

 Fornecimento de serviços ao cidadão nas plataformas online da Prefeitura, 

como a emissão de IPTU, Certidões Negativas, entre outros serviços. 

 

 Revisão do plano de carreira, com possibilidade de progressão salarial 

extensiva a todos os funcionários públicos. 

 

 Melhorias na gestão de recursos humanos da Administração Pública, com o 

fornecimento de médico do trabalho, psicólogo e assistente social. 

 

 Manutenção e renovação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

bem como finalização do processo de aquisição de uniformes para todos os 

servidores. 

 

 Fortalecimento e promoção de metas e estratégias para eficiência da gestão 

pública, estruturando de forma colaborativa os objetivos administrativos a 

serem alcançados. 

 

 Reforma do antigo prédio da Prefeitura, com revitalização da rede elétrica, 

refrigeração, acessibilidade e das estruturas de atendimento ao público, 

buscando a melhoria contínua no acolhimento e nos serviços prestados à 

população. 


