
 

 

PROPOSTA DE GOVERNO DO PSD – MUNICÍPIO DE 
BARBACENA 

2021 – 2024 

 

PLANO GOVERNAMENTAL 

 

 

Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços 

públicos municipais. 

  
Aproximação do governo municipal com os cidadãos. 

  

Assegurar uma gestão profissional transparente dotada de 
instrumentos de planejamento e acompanhamento para toda a 

população. 

 
Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas 

municipais, estaduais e federais na busca de um relacionamento 

firme para atração de empresas, demonstrando o potencial de 
nossa terra (rodovias, água, clima, segurança e incentivo fiscal). 

  

Formação de uma equipe altamente qualificada para a montagem 
de projetos na busca de recursos federais e estadual em conjunto 

com Senadores e Deputados do Estado. 

 
Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da 

Prefeitura.  

 
Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura 

tenham o mesmo padrão de qualidade em todas as regiões da 
cidade. 

  

Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através 
de parcerias com o setor privado e outras esferas de governo. 

  

Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços 
ao cidadão e da eficiência dos processos da administração 

municipal.  



 

Revitalização dos Conselhos criando os fundos, constituindo uma 

equipe de servidores para cursos de reciclagem na apresentação 
de projetos de captação de recursos. 

 

Valorização dos servidores com curso de aperfeiçoamento e 
prioridade no pagamento salarial.  

 

Buscar parceria com o TJMG – Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais para critério de seleção de presos aproveitando-os 

na frente de trabalho no Município.  

 
Todos os requerimentos, atos e expedientes administrativos 

dirigidos às Secretarias serão despachados “in loco” pelo Prefeito, 

acompanhado da jurídica, para resolução da matéria.  
 

Não haverá aumento do IPTU e da tarifa no SAS (Serviço de 

Água e Saneamento), e o reajuste será com base na recomposição 
do índice da inflação do exercício anterior. 

 

O preço do transporte público será definido através da 
apresentação da planilha de custos e benefícios, após ouvir o líder 

da maioria e minoria da Câmara Municipal. 

 
Manter o firme propósito de parceria, convênio e consórcio com 

os entes federativos, órgãos, entidades e dos setores da indústria, 

comércio, empresários, prestadores de serviços, sindicatos de 
categorias, dentre outros organismos. 

 

Criação da Secretaria ou Superintendência da Mulher buscando 
intercâmbio com a Delegacia das Mulheres, OAB Mulher, 

Ministério Público, Defensoria Pública, dentre outros 
seguimentos constituídos. 

 

Criação de uma Central de Informações ligada diretamente ao 
Gabinete do Prefeito. 

 

Avaliar a possibilidade de junção da AGM (Advocacia Geral do 
Município) e a CGM (Consultoria Geral do Município). 

 



Avaliar a possibilidade de junção da SETRAM (Secretaria 

Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana) e a GCM (Guarda 

Civil Municipal). 
 

EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA. 

 
Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das 

escolas e creches.  

 
Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se 

deslocam dos povoados para a sede municipal;  

 
Realização de cursos de formação continuada para os professores.  

 

Projetos de intensificação de melhoria da educação básica.  
 

Implantação do Programa de Informática nas escolas.  

 
Plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o conteúdo 

curricular básico e outras atividades como reforço escolar, ensino 

profissionalizante, esporte e cultura.  
 

Ampliar o número de vagas para educação infantil. 

  
Projeto de gestão democrática baseado na eleição direta dos 

diretores e coordenadores educacionais. 

  
Calendário escolar voltado à realidade local, com o objetivo de 

diminuir a evasão escolar.  

 
Cursos técnicos em parceria com empresas.  

 
Reativação de escolas rurais atualmente fechadas ou destruídas 

visando manter os alunos próximos de casa e valorizar as 

comunidades.  
 

Construção de quadras esportivas nas escolas rurais e abri-las para 

o uso da comunidade, principalmente no fim de semana.  
 



Priorizar na parte de esporte o funcionamento das academias e 

demais modalidades esportivas. 

 
Execução de projetos esportivos como: corrida de rua, ginástica 

para todos, caminhada idosos, escolinha de futsal, vôlei e natação, 

ciclismo, futebol especializado e de várzea promovido pela liga 
de desportos de Barbacena, dentre outros eventos do gênero. 

 

Implantação do Plano Municipal de Cultura com propostas 
imediatas dinamizando a Cultura no Município – Agenda 20. 

 

Restabelecer a Fundação Municipal de Cultura com 
independência administrativa e ampliação da destinação de 

recursos orçamentários para o setor cultural. 

 

SAÚDE 

 

Recuperar, revitalizar e equipar os postos de saúde, dando suporte 
de atenção primária nas populações próximas. 

 

Serviço itinerante em parceria com a EPCAR, Batalhão, 
Secretaria de Saúde, segmentos constituídos ligados à saúde e 

voluntários para atendimento médico/ odontológico, vacinação 

em todas as comunidades locais. 
 

Proteção dos animais, ampliação e melhoria no canil, castração de 

animais de população de baixa renda, e rubrica orçamentária 
destinada ao atendimento da demanda em parceria com entidades 

parceiros. 

 
Aperfeiçoamento na legislação vigente visando à regulamentação 

de isenção de tributo a portadores de neoplasia maligna e de 
outras doenças graves. 

 

Criação de uma central de atendimento do serviço de ambulância 
24 (vinte e quatro) horas visando facilitar o deslocamento de 

enfermos residentes na circunscrição do Município, com 

aquisição de veículos equipados para situações emergências.  
 



Cursos de capacitação na atuação dos agentes de saúde e 

endemias.  

 
Recuperação da estrutura dos equipamentos de postos de saúde 

que se encontra em estado precário de conservação.  

 
Campanhas itinerantes nas comunidades voltadas a exames 

oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos, urológicos, dentre 

outros.  
 

Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao 

Idoso);  
 

OBRAS PÚBLICAS 

 

Inicio de revisão do plano diretor auscultando as comunidades 

locais, rurais e distritais. 

 
Definição e delimitação do Distrito Industrial. 

 

Envio de Projeto de Lei à Câmara Municipal concedendo 
incentivo fiscal e doação de área pública para atrair indústrias. 

 

Construção de capelas mortuárias em parceria com a comunidade 
e outros segmentos. 

 

Aperfeiçoamento na lei de recuo revendo a aplicação de 
penalidade a detentores de imóveis edificados antes da vigência 

do normativo. 

 
Inteirar junto ao Governo do Estado no sentido de fomentar 

Projeto de Lei autorizando o Município aplicar a metragem de 
recuo adotado na área urbana, nas propriedades situadas dentro do 

perímetro urbano e que confinam com rodovias do Estado.  

 
Atenção especial na manutenção dos logradouros públicos, 

estradas públicas rurais e distritais.  

 
Manter dialoga permanente com o Governo Estadual no sentido 

de efetivar a construção da APAC em parceria com o Município. 



 

Colocar em funcionamento a fábrica de blocos e a usina de asfalto 

frio que se encontram disponibilizadas no Município. 
 

Iluminação das vias de acesso entre os povoados e sede 

municipal.  
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Fortalecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEMAS. 

 
Vinculação no orçamento de um percentual de até 2% (dois por 

cento) para socorro da população vulnerável em decorrência do 

desemprego e fome. 
 

Desenvolver Projeto “sopa do bem” visando o combate ao 

desperdício de alimentos que são captados na Ceasa e no campo 
pelos produtores rurais e supervisionados por nutricionistas. 

 

Trabalho conjunto da Secretaria com apresentação de projetos na 
busca de recursos para a pasta.  

 

 

AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

 

Fazer parceria com os Sindicatos e IEF para preservação 
ambiental, parque ecológico nas propriedades rurais. 

 

Avaliar a questão de implantação de mercado municipal para 
atender o produtor rural na venda dos produtos. 

 
Priorizar Projeto de Lei autorizando a parceria através de contrato 

administrativo entre entidades produtivas rurícolas para 

efetivação de melhorias em estradas rurais particulares visando o 
escoamento da produção, mediante remuneração de custos em 

contrapartida, como ocorre nos estados sulinos.   

 



Revitalizar o parque de exposição e procurar manter nossas festas 

tradicionais relacionadas à nossa história, reservando uma área 

local para lazer permanente. 
 

MEIO AMBIENTE 

 

Plano de aumento de pontuação do ICMS ecológico na 

implementação de políticas públicas ambientais, ampliação de 

recursos orçamentários para proteção, recuperação e manutenção 
do patrimônio ambiental. 

 

 implantação e estruturação da Reserva Ambiental e Cultural da 
Sericícola para a sua preservação e adequação para ser utilizada 

pela comunidade como um parque municipal. 

 
Conservação da linha da Oeste como área de lazer e da prática de 

caminhadas, ciclismo e corrida. 

 
Preservação das matas nativas da região, estímulo para as 

plantações arbóreas típicas e adequadas para preservação dos 

mananciais, nascentes, rios, lagos, a garantia do verde nos 
loteamentos, dentre outras ações ambientais. 

 

TURISMO 

 

Implantação de uma equipe especializada de profissionais 

experientes na elaboração do programa do ICMS Turístico 
(Patrimônio Cultural, Esporte, Turismo local) e sua elevação na 

pontuação a serem direcionados exclusivamente para 

investimentos no setor turístico sob a custódia do Fundo 
Municipal de Turismo. 

 
Implementação de políticas públicas para fomentação do turismo 

em Barbacena, com o apoio do Governo Municipal e entidades do 

ramo, difundindo as riquezas da região, conhecida como “Serras 
Alterosas da Mantiqueira Mineira” segundo Vani Pedrosa, para 

atrair divisas, tais como geração de eventos diversos, como: 

quadrilhas, feiras, exposições, festival de inverno e gastronômico, 
festa das rosas, exposição agropecuária para resgatar os eventos 

do (gado holandês), gados e produção leiteira de búfalas, ovelhas, 



cabras, queijos, doces, artesanatos, agronegócio, eventos 

religiosos, incentivo ao desfile de escola de samba e blocos, 

resgate e manutenção das festas tradicionais no Município e 
Distritos, dentre outras. 

 

SEGURANÇAPÚBLICA 

 

Fortalecimento da Secretaria de Defesa Social e parceria com as 

policia civil e militar para ação conjunta na circunscrição do 
Município, com políticas públicas de prevenção a criminalidade, 

investimento em iluminação, boa pavimentação das ruas, 

recuperação de áreas de lazer e inteligência nas ações integradas. 
 

Proximidade do Poder Público Municipal com a população para 

mobilizar e articular a própria comunidade, através de parcerias 
com setores da sociedade civil organizada, lideranças locais, 

associações de bairros, dentre outras ações afins. 

 
Mobilidade urbana com trânsito seguro e maior segurança nas 

entradas da cidade e vias de acesso ao Município. 

 
Gabinete de Gestão com integração das instituições públicas 

responsáveis por promover a segurança pública no âmbito 

municipal, com representantes estratégicos da Secretaria de 
Defesa Social, Policia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro 

Militar, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, 

OAB, com metas e soluções operacionais visando à prevenção e 
redução da criminalidade. 

 

Prevenção da violência nas Escolas com patrulhamento municipal 
e ações em parceria com a Secretaria de Educação. 

 
Fortalecimento do Conselho Municipal de Segurança Pública com 

a participação da comunidade, da Secretaria de Defesa Social e 

das agências de segurança pública do Estado. 
 

Combater a sensação de insegurança através de ações articuladas 

e integradas da Secretaria de Defesa Social em parceria com as 
polícias estaduais, com batidas no horário noturno, nos finais de 

semana e nas festas programadas próximo aos locais de grande 



concentração de pessoas e onde tradicionalmente ocorrem 

infrações penais. 

 
Prestação de Contas à sociedade da aplicação do dinheiro público 

com relatório detalhado das ações da Secretaria de Defesa Social. 

 
 


