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        INTRODUÇÃO 

 

 

 

       A proposta de campanha de ARMANDO VERDOLIN para o mandato municipal de 

2021-2024 foi construída para que se tenha um Governo municipal absolutamente transparente e de 

resultados, eficiente, inovador, e, acima de tudo, participativo porque está voltado para os cidadãos 

e as cidadãs de BARÃO DE COCAIS (MG): 

 

Nos dias de hoje, em meio à forte crise econômica ocasionada por diversos 

fatores, dentre elas a Pandemia do COVID 19 que abalou o Mundo, não há espaço 

para um governo que não seja empreendedor, realizador, extremamente honesto, 

econômico e dirigido para as necessidades vitais da comunidade. 

Esta proposta de governo se traduz numa obrigação – ora assumida - de propiciar 

ao povo de Barão de Cocais serviços públicos e utilidades de ótima qualidade para 

que possam as pessoas que aqui vivem, no final das contas, desfrutar de um bem-

viver em toda a sua plenitude. 

Temas fundamentais como saúde, segurança, transporte e mobilidade urbanas, 

emprego, renda, habitação, educação, meio ambiente, cultura, esporte, lazer, 

assistência social, saneamento (água, esgoto e limpeza) são, dentre outros, 

assuntos que foram estruturados num modelo de governança que será moderna 

porque estarão assentadas em diversas ações compartilhadas e sincronizadas 

entre o nosso Governo e a Sociedade Cocaiense. 

Vamos executar essas ações de forma transparente e eficaz, a partir de soluções 

inovadoras para atender plenamente as demandas comunitárias em ambiente que 

permita o desenvolvimento local.  

Na condição de mandatário do povo, encontramo-nos compromissados – ao 

escrever este Plano de Governo – com tudo aquilo que juntos faremos em nossa 

próxima administração, caso tenhamos sucesso no pleito. 

Eis aqui o Plano de Governo a quem nos propomos executar juntamente com a 

Sociedade. Nele destacamos, novamente, a idéia de construir – doravante – um 

modelo de governança que colocará os cidadãos e cidadãs de Barão de Cocais no 

centro das nossas decisões. 

 

        PROPOSTAS POR ÁREAS 

 

EDUCAÇÃ0 UNIVERSALIZADA E DE QUALIDADE 

 

- Estabelecer DIÁLOGO franco e produtivo entre a administração pública e a classe de professores 

municipais objetivando melhoria da qualidade do ensino e interesses da classe. 



- PROGRAMA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - aquisição de material pedagógico avançado 

tecnologicamente, em especial LOUSA DIGITAL, com a capacitação do professor para as novas 

mudanças tecnológicas. 

- CRIAR O COORDENADOR GERAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, para coordenar os 

trabalhos unificados das escolas públicas municipais, trazendo equidade nas ações de ensino. 

- Implantar PROGRAMA PLANEJAMENTO EM REDE, objetiva o trabalho em rede como forma de 

trazer equidade e roteiro ensino único. 

- Criar a BIBLIOTECA DE PONTA, com aquisição de livros didáticos modernos, avanço tecnológico de 

pesquisas em todas as áreas. 

- Melhoria no critério de Avaliação Escolar – AVALIAÇÃO TRIMESTRAL, conferindo maior tempo de 

fixação das disciplinas e melhor rendimento escolar conferindo melhores condições de trabalho. 

- FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES com especialistas em educação infantil, dando 

ênfase na área de inclusão – autistas e superdotados. Usando parte da carga horária para capacitar 

professores e trabalhos diários do professor, tais como, correção de provas, elaboração de 

atividades, correção de atividades (cadernos) dentre outras. 

- Promover ações de incentivo aos estudos dos professores (graduação, doutorado e mestrado), 

ampliando o percentual aplicado. 

- Manutenção, ampliação de turmas de tempo integral e criação de projetos de desenvolvimento das 

habilidades, com a inclusão dos profissionais na área de dança e música.  

- ATIVAR E IMPLANTAR SALAS DE AEE em todas as escolas públicas municipais objetivando melhor 

atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais, com contratação de profissional 

especializado. 

- Criar o PROFESSOR RECUPERADOR – Disponibilizar um professor recuperador por escola com carga 

horária definida e sala para atendimento.  

- APOIO AS AÇÕES DA EJA – Ampliar vagas nas diversas regiões do município, principalmente na área 

rural, alfabetizando jovens e adultos. 

- EQUIPAR COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS A CASA DO APRENDER – Local que será referência para 

suporte a professores, com moderno acervo de pesquisa e material tecnológico. 

 - Construir COMPLEXO EDUCACIONAL com estrutura para TEMPO INTEGRAL. 

- Programa ALUNO NOTA 10 – Objetiva premiar os 10 melhores alunos da escola como incentivo ao 

estudo. 

- Criar o programa de DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ANUAL DE UNIFORMES para todos os alunos da 

rede municipal de ensino. 

- PROGRAMA XADREZ NA ESCOLA - O Xadrez proporciona benefícios incomensuráveis ao cidadão, 

principalmente no desenvolvimento de habilidades como memória, concentração, planejamento e 

tomadas de decisões. 

- ESCOLA HUMANIZADA – atendimento multifuncional aos alunos (psicólogo, fonoaudiólogo, 

terapeuta ocupacional, neurologista e psicopedagoga) com atendimento e agendamento aberto para 

cada escola municipal. 

 

SAUDE – RECUPERANDO O TEMPO PERDIDO 

 

- Contratação de mais médicos especialistas, PLANTÃO 24 horas. 

- Efetivação da Rede de Assistência a Saúde, mental e psicossocial do idoso, com adoção de cuidados 

e protocolos para atendimento. 



- PREVINE BRASIL – Distribuição de 100 % (cem por cento) dos recursos aos profissionais da Saúde. 

(PSFs) 

- FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – Melhoria das condições de trabalho e 

participação efetiva nas questões da Saúde. 

- APRIMORAR O FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS à população na rede de saúde ou 

em domicílio. 

- Aperfeiçoar o Sistema Integrado de Informação da Secretaria Municipal de Saúde. 

- FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SAÚDE para o atendimento humanizado. 

- AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL.  

- Adquirir nova unidade móvel especial para transporte de pacientes de hemodiálise. 

- Celebrar convênio com clínicas particulares para realização de exames laboratoriais e de imagem. 

- ESTABELECER PARCERIA COM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DO CÂNCER. 

- Investir e Intensificar campanhas de OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. 

- Criação do PROGRAMA SAÚDE DA MULHER. Intensificar programas para estimular as mulheres a 

realizarem os exames periódicos de mamografias, pré-natais em parceria com a assistência social. 

- CRIAÇÃO DO PROGRAMA “SORRIA BARÃO” – Aquisição de Veículo que servirá de consultório 

odontológico para atendimento nas localidades distantes e sem atendimento adequado. 

- REFORMA, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS AMBULÂNCIAS para melhor atender a 

população de Barão de Cocais. 

- Valorizar e investir no serviço daqueles que trabalham para salvar vidas – Intensificar parceria com 

o RESGATE VOLUNTÁRIO DE BARÃO DE COCAIS -GRVE 

- OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PSFs, modernizando o atendimento dando melhores 

condições de trabalho aos profissionais da saúde. 

- AMPLIAR E MODERNIZAR AS AÇÕES DO CAPS – Centro de Atenção Psicossocial – Estruturar o 

espaço para oferta e acolhimento e tratamento humanizado aos usuários da saúde mental, 

reinserindo-os em seu meio social. 

- Instituir política pública animal com a CRIAÇÃO DE UM CENTRO VETERINÁRIO para atendimento de 

animais de pequeno e médio porte. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – POLITICAS PÚBLICAS DE HUMANIZAÇÃO 

 

- Instituir políticas públicas voltadas para a MULHER como chefe de família. 

- Instituir Políticas públicas com a finalidade de atingir o EMPODERAMENTO DA MULHER, através de 

ações que lhe propõe emprego e renda, 

- Criação do PROGRAMA MANTO SAGRADO de acolhimento ao infante, assistência pediátrica e Kit 

contendo cobertor, fraldas e itens de higiene do bebê. 

- PROGRAMA IDOSO FELIZ – Inclusão do idoso, assegurando sua valorização, maior participação 

social e melhoria da qualidade de vida, com a construção de Centro de Convivência do Idoso. 

- PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL – o projeto é destinado aos pequenos integrantes de famílias com 
baixa renda e que não tenham conseguido vaga na rede pública. As atividades pedagógicas 
envolvem: Capacitações de profissionais de educação nas práticas de mediação de leitura e raciocínio 
lógico; estímulo para implementação de projetos inovadores na creche; promoção da aquisição de 
exemplares de literatura infantil e jogos para as escolas, bem como a realização de reformas e 
readequações de espaços físicos da creche, dentre outras ações. 



- CRAS E CREAS – Ampliar e modernizar as ações dos Centros de Referências CRAS E CREAS para 

melhor atender e valorizar famílias e as MULHERES cocaienses vítimas de violência doméstica e 

sexual. 

- Atender de forma satisfatória as pessoas que necessitam de assistência social imediata – 

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, sendo nestas INCLUÍDO ABSORVENTE E LEITE PARA INFANTE, 

material de construção, bem como outros benefícios de acordo com a necessidade do indivíduo. 

- Criar e regulamentar a FEIRA DO ARTEZANATO – valorizar a riqueza e diversidade das 

manifestações artísticas e culturais da cidade, através de exposição dos produtos, reunidos em um 

espaço estruturado, onde os cidadãos cocaienses e turistas poderão encontrar variedade de 

produtos artesanais, iguarias, massas, quitandas e doces caseiros. (ESPAÇO DE EVENTOS) 

- Implementar um amplo PROGRAMA HABITACIONAL para atender a grande demanda por moradia 

no município através da implementação de um programa para a construção e reforma de casa para a 

população urbana e rural de baixa renda. 

 

MEIO AMBIENTE – UMA BARÃO MAIS SAUDÁVEL 

 

- Intensificar campanhas de conscientização contra desmatamento, queimadas e diversos tipos de 

poluição. 

- Revitalização de praças e jardins. 

- Política pública voltada para a preservação dos recursos hídricos e minerais do Município. 

- Programa de incentivo à preservação de nascentes e curso d’água visando perenizar os recursos 

hídricos para o futuro. 

- Implantar a USINA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - Conforme o Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010 que obriga as prefeituras a erradicar com o Lixão e dar destinação 

aos resíduos será preparada uma usina de tratamento e destino aos resíduos urbano, hospitalar e 

industrial do município. 

- Criar uma cartilha ambiental – Elaborar uma Cartilha de Educação Ambiental, coleta seletiva nos 

bairros e outras ações para conscientização da população da importância do meio ambiente limpo. 

 

OBRAS  - INFRAESTRUTURA (TRANSPORTE E OBRAS) 

 

- INSTALAÇÃO DE RELOGIO IMPERIAL - O Relógio Imperial é uma maravilhosa peça do mobiliário 

urbano, confeccionado em metal e montado sob um pedestal que remonta aos tempos do império. 

Além de ser extremamente útil para a população na informação da hora certa, o relógio imperial com 

sua beleza é por si um atrativo turístico que irá encantar a todos munícipes, uma Barão mais bonita. 

- SEMAFORO DE TRÂNSITO - A cidade cresce e juntamente com ela o volume de veículos circulando 

pelas vias. Para maior segurança dos motoristas e transeuntes serão instalados semáforos de trânsito 

em vias de maior movimento. Porém, o semáforo será uma importante peça do mobiliário urbano e 

este será fabricado em estilo colonial de forma a não agredir a arquitetura histórica e ser um atrativo 

turístico, onde irá desempenhar o papel arquitetônico sem deixar de ser funcional. 

- Aquisição de FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS – Ação que gera economia dos gastos públicos. 

- Revitalização e realização de obras nas quadras esportivas já construídas, propiciando e 

incentivando o esporte nos bairros da cidade de Barão de Cocais. 

- Revitalização e realização obras necessárias de conservação do Centro de Eventos Manoel Furtado, 

dando condições favoráveis de uso e participação popular nos grandes eventos da cidade. 



- Revitalizar e realizar obras nos PSFs dos Bairros para melhor atender a população cocaiense. 

- Implementar ações para melhoria do trânsito urbano, com instalação de semáforos, pinturas de 

faixas de pedestre, placas indicativas e outras. 

- CONSTRUÇÃLO DA CICLOVIA “MOACIR NUNES FILHO” de Barão de Cocais ao Distrito de Cocais/Boa 

Vista Objetivando dar maior segurança aos ciclistas que trafegam neste trecho. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEGURANÇA PÚBLICA  

 

- INTERNET GRATIS - O Projeto Barão Digital tem por objeto principal seguir a tendência mundial de 

transformar a cidade de Barão de Cocais em Cidade Digital onde serão instalados pontos com 

antenas de transmissão de Internet banda larga de alta velocidade para a população, escolas, 

empresas e entidades em geral. 

Os locais com cobertura contarão com a instalação de placas indicativas de Internet Grátis. O projeto 

será ampliado de acordo com as necessidades da população 

- Implementar Sistema de Tecnologia de informação na busca de agilidade, simplicidade e redução 

de custos das operações e serviços prestados aos munícipes. 

- GOVERNANÇA – Reorganização da Estrutura Administrativa para melhor eficiência e qualidade da 

prestação de serviços públicos. 

- CONSTRUIR UM PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE – O Vale do Caraça e a duplicação da BR 381 

atraem um número considerável de turistas para região, o pórtico além de embelezar será um 

atrativo turístico. Os pórticos serão construídos em estilo colonial tornando-se um cartão de visitas 

para os turistas que virão visitar as cidades pertencentes ao Vale do Caraça.  

- REESTRUTURAR A FEIRA DO PRODUTOR RURAL – oferecer mais eficiência e apoio ampliado aos 

produtores rurais, criando um guia do produtor rural de Barão de Cocais. 

- Investir em Maquinários para melhorar a eficiência agrícola – Renovar a frota de máquinas agrícolas 

para atendimento ao produtor rural. 

- Valorização da atuação da MULHER na atividade rural. 

- CAPACITAR O PRODUTOR RURAL - realizar ações voltadas a sustentabilidade do campo, através de 

apoio técnico especializado. 

- REVISÃO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE com participação popular efetiva e entidades de classe. 

- Instituir o Programa OLHO VIVO – Instalação de sistema moderno e sofisticado de câmeras de 

segurança em vários pontos da cidade. Visa dar mais segurança aos munícipes. 

- Elaboração de Plano Municipal de Segurança Publica  

- Realizar o MINAS DE NEGÓCIO – Fomentar o desenvolvimento econômico local e regional, de 

forma sustentável, através do envolvimento entre empresas, clientes e fornecedores, por meio do 

Minas de Negócio. 

- Restauração e manutenção permanente da ILUMINAÇÃO PÚBLICA como fator de conforto e 

segurança da população cocaiense. 

- MANUTENÇÃO PERMANENTE DAS ESTRADAS RURAIS de todo o município, principalmente as de 

turismo ecológico. 

- Implementar ação para RESOLVER definitivamente o problema da ÁGUA NO DISTRITO DE COCAIS. 

- IMPLANTAR A ESCOLA AGRICOLA NO DISTRITO DE COCAIS – Dita meta de governo visa criar 

uma escola especializada no ensino prático de agricultura e conhecimentos relacionados para a 

população Rural. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura


- CRIAR E CONSTRUIR O DISTRITO INDUSTRIAL DE BARÃO DE COCAIS - Nova estratégia de 

desenvolvimento, que tem como objetivo reestruturar o sistema produtivo, aumentar o emprego 

local e melhorar o nível de vida da população busca expandir e/ou fazer surgir o potencial de 

desenvolvimento da localidade. 

 

PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – GESTÃO ORGANIZADA, EFICIENTE E RESPONSÁVEL NA 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS 

 

- Estabelecer um Sistema de Controle da Gestão Pública Municipal, ELIMINANDO OS ATOS DE 

DESVIOS E DE CORRUPÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, para apurar todos os fatos e atos 

infracionais cometidos no âmbito da administração pública municipal. 

- IMPLANTAR SITE DA OUVIDORIA MUNICIPAL – Criar um canal condutor das opiniões, sugestões, 

reclamações e problemas da sociedade Cocaiense, que visa garantir os direitos dos cidadãos, 

concretizando, dessa forma, o princípio da eficiência, os princípios da ética e da transparência nos 

atos e ações da administração pública. 

- REVISAR O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO – Tem 

por objetivo a satisfação de todos os servidores através da revisão da Lei de Plano de Cargos e 

Salários. 

- PLANO DE SAUDE – Contratação de empresa responsável pela operação do plano de saúde para os 

servidores públicos da ativa. 

- HUMANIZAÇÃO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS – Melhoria das condições de trabalho dos servidores que 

atuam na área de limpeza urbana, praças e jardins, obras e capina urbana e rural, intensificando 

recursos em aquisição de equipamentos de EPIs.  

a) Fornecimento de uniformes para uso adequado ao trabalho realizado. 

b) Direcionar recursos para fornecimento de alimentação aos servidores que atuam na limpeza 

pública, como café da manhã, almoço e lanche. 

- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Modernizar o atendimento humanizado da Assistência 

Judiciária Gratuita, priorizando a eficiência no atendimento. 

- Revisar o valor do vale refeição adequando-o a nova realidade do país. 

- CRIAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL - A criação do Procon Municipal fundamenta-se na tarefa do 

Município de proteger ativamente o consumidor, por meio da fiscalização das relações de consumo e 

da solução de conflitos individuais na via administrativa. Sua importância na resolução de conflitos é 

cada vez maior em uma típica sociedade de consumo, sobretudo porque, além de apresentarem 

elevados índices de acordo, proporcionam soluções rápidas às demandas do cidadão, evitando o 

encaminhamento desses conflitos ao Judiciário.  

 

ESPORTE E LAZER – SAÚDE E ALEGRIA PARA TODOS 

 

- CONSTRUIR UM NOVO GINÁSIO POLIESPORTIVO MAIS MODERNO, adaptado para o 

desenvolvimento de diferentes modalidades esportivas, com as medidas oficiais para o desempenho 

de treinamentos e campeonatos. 

- Implantar o PROGRAMA ESCOLA DE ESPORTE – Implementar a prática esportiva em todas as 

idades, diversificando as atuações nas modalidades de: Futebol, handebol, peteca, tênis, vôlei, 

atletismo, ginástica artística, artes marciais, dentre outras. 



- Propor e efetivar eventos a realizar no município de Campeonato Mineiro de Enduro, Ciclismo, 

Moto Trial e Bike Trial. 

- Elaborar plano de INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM PARCEIRA COM A ASSOCIAÇÃO 

DOS CICLISTAS DE BARÃO DE COCAIS, como encontros, passeios ciclísticos e outros, incentivando a 

prática de esporte. 

- Construir Campo de Futebol na comunidade de São Gonçalo do Rio Acima – Busca oferecer ao 

povoado espaço adequado para prática esportiva, entretenimento  e lazer . 

- Revitalizar os campos de futebol dos Bairros Santa Cruz, João Paulo, Tupi, Cruzeirinho, Córrego da 

onça, fita Azul, Lagoa e Santa Tereza no Distrito de Cocais. 

 

  CULTURA E TURISMO – VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

- Criação da ORQUESTRA JOVEM DE BARÃO DE COCAIS – Aproveitar o grande potencial para a 

música do jovens do município e a grande experiência dos grupos musicais já existentes na cidade. 

- Adquirir prédio para instalação de um CENTRO CULTURAL. 

- Implantar projeto ARTE NA PRAÇA – Objetivo é estimular as apresentações de teatro e dança nas 

praças da cidade, e ainda apresentação de bandas e grupos formados por jovens artistas do 

município, a fim de promover a diversidade cultural. 

- CONSTRUIR UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO – Aquisição de imóvel para construção de um Parque de 

Exposição no Distrito de Cocais, para realização de grandes shows, eventos culturais, viabilizando um 

local para agregar atividades das associações, instituições e clubes específicos de nossa cidade. 

- RESGATAR O DESENVOLVIMENTO DO ARTEZANATO LOCAL – Fomentar o desenvolvimento das 

ações da Associação dos Artesãos promovendo realização de feiras livres. Valorizando a produção 

artesanal como fomento turístico e geração de renda. 

- RESGATAR E AMPLIAR projetos como: LUTHIER, CORAL FAMÍLIA QUERUBIM, CORAL SEMENTES, 

BANDA DE MUSICA SANTA CECÍLIA E OUTROS. 

- Dar apoio a todos os eventos culturais do Município, com destaque para: Festa dos Pés de Pomba, 

Carnaval, Natal (Luzes de Natal), Festa da Quitanda e outros. 

- Apoiar e valorizar as festas religiosas (Padroeiro da Cidade, das comunidades, distritos e povoados, 

eventos Gospel, festas folclóricas de nossa comunidade (Congado e Cavalhada). 

- Incentivar o turismo ecológico no Distrito de Cocais – (Cachoeira de Cocais). 

 

     Armando Verdolin Brandão 

 

 


