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“É audácia, sim, mas aliada a uma visão de futuro”.  
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Apresentação 

HUMANIZAR BARROSO, CUIDAR DAS PESSOAS 

Um plano de governo eficaz deve ir além da sugestão de propostas. É preciso entender a realidade 
diária da Município e como ela afeta a vida das pessoas.  

O passo seguinte é discutir necessidades e urgências, analisar as contas públicas, definir prioridades 
e reavaliar estratégias.  

A partir daí, com bom senso e sensibilidade, propor políticas públicas ajustadas, realistas, e 
demonstrar por que elas são eficazes. 

O bom plano de governo também deve defender posições e valores, firmar compromissos, definir 
metas e mostrar como fazer. 

Estas diretrizes do Plano de Governo, que apresentamos aos eleitores de Barroso, buscam 
responder, de forma objetiva, todas essas questões, com propostas executáveis e não eleitoreiras. 

Elas são resultado de amplo conhecimento das necessidades municipais, experiência, estudo e 
diálogos com gestores, representantes de entidades e comunidade em geral.  

 

Compromissos  

É nosso compromisso estreitar a relação do poder público com a população. Trabalhar e fazer um 
governo transparente, próximo e parceiro dos barrosenses e das entidades. 

Nosso foco é fazer da política o instrumento para humanizar o Município de Barroso, com direitos 
assegurados e serviços dignos. Com justiça através da equidade e atenção especial para os mais 
vulneráveis, social e economicamente.  

Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, transformando o Município em um 
território acolhedor, funcional, dinâmico e sustentável nos aspectos social, econômico e ambiental, 
capaz de gerar oportunidades e bem estar aos que nasceram e aos que escolheram viver em 
Barroso.  

Vamos agir no presente e pensando no futuro, deixando às próximas gerações uma cidade melhor, 
sustentável, democrática e segura. 

O engajamento, no entanto, tem uma condição: só vale a verdade! Isso quer dizer, trabalhar com 
a realidade, traçar diretrizes a partir da realidade econômica do Município, do estado e do País, 
sem temer em nenhum momento os obstáculos, com a certeza de vencê-los e superá-los para a 
construção coletiva de uma Barroso para todos e com todos. 

Quando o líder é verdadeiro, transparente e íntegro, a população se mobiliza e a mudança 
acontece.  
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Diretrizes 

Nosso Plano de Governo foi dividido em três eixos estratégicos. 

1 - Barroso Cuidadora é o eixo voltado para assistência e promoção Social, com a garantia dos 
direitos fundamentais do cidadão barrosense, traduzida em serviços públicos e direitos sociais, sob 
responsabilidade do Poder Público municipal, garantidos pela Constituição Federal de 1988.  

Engloba questões como Educação Básica, Assistência Universal à Saúde preventiva e curativa, 
habitação e urbanização, assistência social com a promoção e desenvolvimento social, proteção 
aos idosos, deficientes, minorias, mulheres e crianças, prevenção à violência e às drogas, entre 
outros.  

 

2 - Barroso Dinâmica contempla ações voltadas para o Desenvolvimento do Município, através da 
criatividade, sustentabilidade econômica e social à fluidez urbana, infraestrutura, além de es-
tímulos ao ambiente econômico.  

São temas a requalificação de espaços públicos, zeladoria urbana, transporte e mobilidade, atração 
de investimentos, empreendedorismo, cultura e turismo, monitoramento ambiental, recursos 
hídricos, saneamento e coleta seletiva, entre outros.  

 

3 - Barroso Eficiente e Transparente é o eixo voltado especificamente Modernização da Gestão e 
de suas Relações Humanas e Institucionais, com o aperfeiçoamento institucional e aos mecanismos 
de promoção e incentivo à participação popular, engajamento do cidadão desde a elaboração dos 
planos, monitoramento e verificação de resultados. Com foco em eficiência, visa o aprimoramento 
funcional da Administração Púbica Municipal, otimização operacional para melhor atendimento ao 
cidadão. Como também, acompanhamento técnico e social sobre temas como: planejamento, 
contas públicas, controle, corregedoria e transparência, orçamento participativo, descentralização, 
novas tecnologias e gestão de processos, atendimento ao cidadão e avaliação de serviços, entre 
outros. 

Cada eixo estratégico dará as diretrizes para as políticas estruturantes, pensadas a partir de 
diagnósticos realizados através da análise de indicadores, como também, com diálogos mantidos 
com a comunidade que apontarão as realidades e as prioridades de cada localidade do Município. 

As Políticas Estruturantes estarão expressas em Programas com objetivos e metas, os quais serão 
implantados e desenvolvidos através de ações, projetos e atividades de forma sinérgicas  com 
outras esferas de governo, e seguimentos  da sociedade local e regional, utilizando de todos os 
meios possíveis que facilitem o alcance de seus objetivos, inclusive ampliando a utilização de  
ferramentas tecnológicas, dando celeridade a cada processo. 
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Sinergia e Integração 

Ao exemplo de eixos estratégicos que se interagem, citamos as políticas de estímulo à economia 
criativa e de prevenção à criminalidade e ao uso de drogas.  

Um Programa Estruturante de apoio a este dinâmico ambiente é o BARROSO Criativo. A ideia é 
apostar em experiências exitosas do passado e da atualidade, complementadas com estudo e 
indicadores, estimulando os negócios e as premissas para o desenvolvimento.  

O Programa de Fomento da Economia Criativa, a ser implantado pelo Executivo Municipal e 
empreendedores com ações de estímulo ao setor.  As ações serão viabilizadas através do Centro 
da Economia Criativa, um centro de fomento ao empreendedorismo, cujo foco é a formação nas 
áreas de cultura, moda, gastronomia, tecnologia da informação, artes, agropecuária, comércio, 
indústria, turismo, ciência, esporte, entre outros. O público alvo do Centro da Economia Criativa 
são os jovens em situação de vulnerabilidade social oriundos de outra política estruturante, o 
Programa Tá Ligado!, que visa a formação e a inserção no mercado de trabalho, como também a 
prevenção ao uso de drogas e a violência. 

 

Protagonismo cidadão 

Nenhuma dessas propostas, todavia, terá máximo desempenho sem o envolvimento ativo da 
população, de entidades e do setor privado. Os problemas da cidade, afinal, são de todos nós.  No 
entanto, as soluções serão possíveis com o engajamento de cada barrosense, sem deixar ninguém 
para trás. 

Por isso buscaremos a parceria de TODAS ENTIDADES de Barroso: Indústria, comércio, prestadores 
de serviços, Associações de Bairros, Associação de Produtores, Associação de Artesanato, 
Associações Culturais, Cooperativa dos Caminhoneiros, Sindicatos, ACIB, Sociedades beneficentes, 
Grupos de Apoio, Instituto ABC, CEPAS, Instituto Nossa Senhora do Carmo – Divisão Hospitalar 
Prefeito Macedo Couto e Lar Nossa Senhora de Fátima, APDIBAR, APAE, EMATER, IMA, APLEITE, 
ASCAB, Associação Protetora dos Animais, Cia Fofocas de Teatro, Grupos de Igualdade Racial, ONG 
Barroso Diversidade Cultural, Academias de Artes Marciais, Academias de Ginástica, Lideranças 
Esportivas: individuais e coletivas, Lideranças e Movimentos Religiosos, Clubes de Motociclistas, 
Clube de Jeepeiros, entre outros.  

Para que o gestor público possa acionar este manancial de ideias e talentos, é preciso inverter a 
lógica atualmente em vigor na Gestão Pública Municipal de Barroso.  

A receita é confiar, pactuar, planejar, cumprir e prestar contas.  

Nosso Município tem vocação democrática. O espaço público, como próprio nome já diz, é para o 
uso irrestrito da população.  
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A cultura na rua é garantia de que o espaço cumpre sua função e de que os bens públicos, à vista 
de todos, serão cuidados e preservados.  

O mesmo vale para os serviços municipais, equipamentos urbanos e mobiliário de uso coletivo. Só 
com a reconquista cívica do que é público, iremos, de fato, melhorar a qualidade de vida na cidade 
e promover o BEM ESTAR DE TODA POPULAÇÃO. 

Aproximar e democratizar a relação do cidadão com o Poder Público implica essa conscientização. 
O papel do Vice-Prefeito e do Prefeito? Darem o primeiro passo.  

Contem conosco!  

 

Responsabilidade, Preparo e Experiência 

Nossa trajetória, muitos já conhecem. Nascemos e sempre vivemos em Barroso.  

Nos preparamos, adquirimos experiências e hoje exercemos, de forma conciliadora e íntegra, 
nossos mandatos de vereador. Anderson em sua 3ª Legislatura e Eduardo em sua 2ª, chegando a 
ser Presidente da Câmara em 2019. 

Conhecemos e aceitamos as responsabilidades do homem público, sobretudo nesse momento de 
desacerto e ansiedade. Acreditamos no diálogo e temos fé no futuro. 

Barroso, para os barrosenses, tem que ser a melhor cidade para se viver.  

Nós acreditamos que as pessoas podem ter uma vida melhor.  

O que agora apresentamos é o Plano de Governo que nos comprometemos a implantar, caso 
sejamos escolhidos pelos eleitores de Barroso. 

A cada um de vocês dedicamos essas ações.  

Vamos juntos!  

Anderson Geraldo de Paula 
Eduardo Ferreira Pinto  
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Aspectos do Plano de Governo 

Princípios 

As propostas do Plano de Governo para Executivo Municipal de Barroso são norteadas pelos 
princípios de: Modernização, Transparência, Protagonismo Cidadão e Compromisso. 

A Modernização está presente na busca constante por soluções inovadoras para os problemas do 
Município, notadamente o uso de tecnologias que permitam melhor atendimento à população, 
ganhos de agilidade e produtividade, a custos menores. 

A Transparência e o aperfeiçoamento institucional são fatores permanentes tanto da formulação 
das políticas públicas, como na relação do Poder Público com a sociedade, de modo a ampliar e 
melhorar os instrumentos de controle e fiscalização disponíveis.  

O Protagonismo Cidadão entende a participação pela ideia de Município enquanto construção 
coletiva que depende da atuação permanente do cidadão para além do conceito de cidadania  
baseado apenas no exercício do voto e no controle social dos atos do governo, mas sobretudo, 
através da participação popular efetiva, no processo decisório; sendo que o produto dessas 
decisões visem o bem da coletividade como forma de promover o bem estar individual. 

Nossa Gestão deverá aprimorar formas de garantir uma participação ativa e constante, e as propos-
tas serão baseadas numa lógica de trabalho integrado entre poder público, população, entidades 
e iniciativa privada.  

O Compromisso traduz um verdadeiro pacto entre partes, a partir do qual o poder público se 
compromete com a busca por resultados, a população com a colaboração permanente, e o setor 
privado com parcerias que viabilizem projetos para o desenvolvimento do Município. 

 

Objetivos 

1) Humanização dos serviços públicos, unindo inteligência e sensibilidade para ampliar o alcance 
e a precisão das políticas sociais. 

2) Democratização e transparência, reforçando instrumentos de controle e avaliação de 
desempenho da Gestão Pública Municipal pelo cidadão.  

3) Protagonismo Cidadão, entendendo a participação na cidade como construção coletiva, 
responsabilidade compartilhada e colaboração ativa.  

 

Nossa prioridade é cuidar e promover as pessoas, protegendo os mais vulneráveis e criando 
condições para o verdadeiro exercício da cidadania e o desenvolvimento de oportunidades, com 
foco no desenvolvimento humano 
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Nosso objetivo é repactuar a relação entre Poder Público e cidadão, proporcionando o acesso a 
administração municipal às comunidades, entidades e segmentos da sociedade civil. 

Nossa meta é entregar resultados tangíveis, tanto em aprimoramento institucional como em 
qualidade de vida, sempre respaldados por indicadores confiáveis.  

Nosso compromisso é fazer de Barroso uma cidade mais humana, justa, moderna e transparente.  

 

Eixo 1 
BARROSO CUIDADORA 

 

1.1  - SAÚDE 

Proposta 
Deslocar a prioridade para a área de promoção da saúde e prevenção de doenças, com o Programa 
Saúde Itinerante, de bairro em bairro, de comunidade em comunidade, por toda cidade, 
reduzindo, a curto e médio prazo, os custos e a demanda por serviços hospitalares, bem como a 
fila por exames e consultas, reestruturação do  serviço de TFD – Tratamento fora do Domicílio, 
oferecendo todos os serviços em saúde de forma humanizada. 
 

Política Estruturante 

A SAÚDE HUMANIZADA se sustenta em sete Programas:  

1) Criar o serviço Rede Cuidando para o monitoramento individualizado da saúde das pessoas, a 
partir de uma ferramenta que permite à prefeitura atuar ativamente na promoção da saúde 
individual, lembrando as pessoas da necessidade de marcação de exames, consultas de retorno e 
vacinação, conforme o perfil de cada usuário do sistema. 

As ações desse serviço serão divididas em blocos de financiamento de acordo com os seguintes 
programas: 

. ATENÇÃO BÁSICA 

. Atendimento à Gestante e à Criança; 

. Atendimento aos portadores de doenças crônicas; 

. Atenção aos Jovens e Adolescentes; 

. Saúde Bucal; 

. Atenção domiciliar. 
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. Ampliação do horário de funcionamento das UBS 

. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

. Serviços de Urgência e Emergência; 

. Serviço de Saúde Mental; 

. Ampliação do fornecimento de exames de laboratório;  

.  Ampliação de consultas médicas especializadas; 

.  Implantação de ambulatório para pequenos procedimentos. 

. SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 

. Farmácia; 

. Fisioterapia; 

. Serviços de apoio. 

. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  

. Serviço de proteção da saúde para gestantes, crianças, adultos, idosos e portadores de 
doenças crônicas.  

2) Implantar o Saúde em Alerta através da Vigilância Epidemiológica e Sanitária: 

. visando a melhoria dos indicadores relacionados à saúde da população;  

. garantindo ações e serviços de proteção da população em cenário de pandemia 

. revisando e atualizando o Código Sanitário Municipal com o objetivo de proteger a população 
das consequências relacionadas às queimadas nas áreas urbanas, acúmulo de lixo e entulho em 
lotes entre outros;  

. promovendo o controle de vetores causadores da dengue, zika e chikungunya; 

. Em parceria com a Associação Protetora dos Animais de Barroso, promover ações de proteção, 
cuidado e controle da natalidade de caninos e felinos; 

3) Implantar, de forma integrada com todas as demais Secretarias, o Programa Saúde Itinerante 
levando saúde preventiva, alegria, cultura, lazer, esporte, de bairro em bairro, de comunidade 
em comunidade, por toda a cidade. 

 
4) Criação do Programa Idoso Saudável, com acompanhamento fisioterápico, psicológico, 
nutricional, físico, entre outros, de modo a responder com eficácia às doenças relacionadas à 
transição demográfica;  
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5) Criação do Programa do Serviço de Transporte em Saúde, garantindo melhor integração da 
rede municipal e o aperfeiçoamento da comunicação entre os equipamentos de Saúde para o 
redirecionamento dos pacientes ao serviço de atendimento mais adequado a cada caso. 

      6) Reestruturação do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial. 
 
      7)  Criação do CEO – Centro Especializado em Odontologia. 

 

Propostas complementares 

- Reestruturação da rede física da Secretaria Municipal de Saúde, das Unidades de Atendimento, 
como também, do sistema da rede de atendimento, inclusive reativando o atendimento do posto 
de saúde do Povoado da Boa Vista.  

-  Aprimoramento da Estratégia de Saúde da Família, para levar o atendimento a cada cidadão.  

- Disponibilizar a Relação Municipal de Medicamentos – REMUME em meio digital, permitindo aos 
cidadãos visualizar não apenas quais os medicamentos a compõem, mas também a disponibilidade 
dos mesmos na Farmácia de Todos.  

- Implantação do TELE-ENTREGA MEDICAMENTO – o medicamento será entregue na residência 
daquele usuário idoso, da mulher grávida, das pessoas acamadas, difícil locomoção, promovendo, 
desta forma, maior conforto para os cidadãos. 

 

 1.2 - SEGURANÇA 

Proposta 
Reorientar a política de segurança pela integração das ações de requalificação urbana, prevenção 
à violência, com foco na juventude e na prevenção, combate ao uso de drogas, ações educacionais, 
e aperfeiçoamento das parcerias com as polícias.  
 

Política Estruturante 

BARROSO PROTEGIDA se assenta em três vetores prioritários: 

1) O Programa Territórios de Paz visa a intervenção urbanística em áreas prioritárias de ocorrência 
policial. De um lado, ação direta de requalificação de áreas degradadas e carentes em 
infraestrutura e serviços públicos. De outro, estímulos, parcerias e ações conjuntas com demais 
órgãos de segurança nas localidades com maiores ocorrências policiais, como furtos, roubos, 
perturbação do sossego, entre outros. 
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2) O Tá Ligado!, programa de intervenção estratégica de proteção social, com o objetivo de 
prevenir a ocorrência de violência, sobretudo entre jovens. Entre outras ações, o programa prevê 
oferta de oficinas para jovens carentes com foco na geração de empregos na área de economia de 
forma integrada.  

3) Modernização da Iluminação pública de ruas, praças e avenidas.  

 

Propostas complementares  

- Viabilizar o videomonitoramento e compartilhar redes com a PMMG e entes privados, garantindo 
a segurança do cidadão e também a conservação e preservação de prédios e espaços públicos. 

- Criação do Programa BARROSO Contra as Drogas, uma política transversal antidrogas, em 
parceria com comunidades terapêuticas. 

- Incentivo à criação dos Conselhos Comunitários de Seguranças e Redes de Vizinhos Protegidos, 
para ações voltadas, principalmente, em relação à violência doméstica e violência contra a mulher. 

- Estabelecer um Plano de Proteção ao comércio e zona rural em conjunto com lojistas, produtores 
e PMMG. 

 

 1.3 - EDUCAÇÃO 

Proposta 
Garantir uma educação de qualidade por meio da valorização profissional, do suporte pedagógico, 
da oferta de estrutura física adequada e de materiais necessários ao processo de ensino e 
aprendizagem e às demais atividades realizadas nas escolas. 
 

Política Estruturante 

O ESCOLA DO FUTURO compreende ações em sete direções:  

1) O Escola para Todos tem como meta zerar o déficit de vagas hoje existente, universalizando o 
acesso da população à rede municipal de ensino, sobretudo no que se refere às vagas em creches.  

2) O Observatório da Educação Municipal prevê a disponibilização na internet, de informações 
sobre a Secretaria Municipal de Educação e as escolas da rede municipal.  A população poderá 
acessar no mapa, aspectos como: notas no IDEB, investimentos recebidos, fotos das condições 
estruturais, dos laboratórios, dos equipamentos esportivos, das bibliotecas, dos itens de 
segurança, entre outros, e colaborar por meio de uma ouvidoria.  

3) O Centro de Referência e Apoio ao Profissional da Educação – CRAPE, será um espaço de 
capacitação e aprimoramento dos profissionais da Educação, difusão de boas práticas e troca de 
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experiências. A partir do Centro, a prefeitura oferecerá cursos, materiais pedagógicos para sala de 
aula e materiais de apoio para os demais profissionais da Educação, realização de fóruns de 
discussão sobre aspectos do funcionamento na rede municipal. 

4)  O Educando para o Futuro terá por foco a modernização da educação municipal por meio da 
reformulação de práticas e conteúdos, por abordagens de temas como empreendedorismo, 
educação fiscal, cidadania, cultura digital, sustentabilidade, dentre outros, bem como pela adoção 
das novas tecnologias no processo ensino e aprendizagem. 

5) O Centro Integrado de Educação será composto pela Secretaria Municipal de Educação, pelo 
Centro de Referência e Apoio ao Profissional da Educação – CRAPE e pelo Polo de Educação à 
Distância, com funcionamento no prédio localizado à Rua Joaquim Meireles, 20 (antigo FAPI), a fim 
de nuclear e facilitar o acesso da população aos serviços prestados pela SEMED.  

6) O Merenda Forte irá reestruturar o serviço de nutrição escolar a fim de garantir uma merenda 
balanceada e nutritiva para os alunos da rede municipal, em suas diferentes etapas de ensino, 
implantando a oferta do leite diário a todos os alunos da Rede Municipal e impulsionando e 
ampliando a compra da agricultura familiar e o fortalecimento dos produtores e agricultores locais. 

7) O Educação Integral ofertará atividades complementares envolvendo reforço escolar,  esporte, 
cultura, lazer, artes, dentre outras, de forma gradual nas escolas da rede municipal. 

 

Propostas complementares 

-  Volta da distribuição dos Kits Escolares. 

- Criação dos Laboratórios Digitais para auxiliar os alunos do Município no acesso aos conteúdos 
digitais. 

- Estabelecer parcerias com universidades e instituições de ensino para o fortalecimento da 
Alfabetização de Jovens e Adultos, bem como implantação de cursos técnicos, de graduação e pós-
graduação em Barroso. 

- Desenvolver projetos que busquem a harmonia, a tranquilidade, respeito às diferenças, combate 
ao bullying e o estabelecimento de uma cultura de paz nas escolas.  

- Reimplantar as aulas de Literatura com professor específico, reestruturar e dinamizar o 
funcionamento das bibliotecas escolares. 

- Resgatar o serviço de Psicologia Escolar. 

-  Reestruturar e humanizar o serviço do Transporte Escolar Rural. 

- Monitorar o Plano Municipal de Educação, verificando as metas que foram ou não alcançadas e 
estabelecer novas estratégias. 
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- Apoiar e fortalecer a Associação dos Estudantes de Barroso. 

 

 1.4 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Proposta 
Promover o resgate do cidadão em situação de vulnerabilidade   através da assistência emergencial, 
com ações de Proteção Básica, Média e de Alta Complexidade. Proporcionando o desenvolvimento 
social e a inserção nos grupos de trabalho com crianças, jovens, mulheres, terceira idade e minorias 
que se encontram em situação de exclusão social. Possibilitando ao cidadão o protagonismo em 
sua vida pessoal e comunitária; fortalecendo a dignidade, o empoderamento e a qualidade de vida. 
Descentralizando as ações da Secretaria através do centro volante, que atuará nos bairros e 
povoados, fortalecendo as parcerias com serviços de convivência e fortalecimento de vínculos já 
existentes e desenvolvidos com a população. 
 

Política Estruturante 

BARROSO ACOLHEDORA é estruturado em seis programas. 

1) Criação do BARROSO Cidadania Móvel, com equipes volantes para realização do atendimento 
assistencial e psicossocial, a grupos em situação de vulnerabilidade social; fortalecendo os projetos 
já desenvolvidos na comunidade. 

2) O Olimpíada Social compreende a utilização das estruturas físicas e ações esportivas existentes 
nos bairros e povoados para acompanhamento técnico familiar, como observatório de possíveis 
deficiências sociais, como exploração sexual, desemprego, violência doméstica e acesso aos 
serviços educacionais e de saúde.  

3) O Assistência Social Itinerante, que estará sendo desenvolvido de acordo com calendário pré-
definido com a comunidade, prevê a ida do Executivo Municipal através do Programa Prefeitura 
em Ação para todos os bairros e zona rural, quando todas as secretarias estarão prestando seus 
respectivos serviços à população daquele território; fortalecendo o trabalho em rede, envolvendo 
todos atores sociais.  

4) O Caminhos do Futuro, desenvolverá ações de capacitação e formação do cidadão visando a 
geração de emprego e renda, desenvolvidas através de projetos como: Capacitar, promover 
parcerias com SENAI, SENAC, SESC, SENAR, SENAT, SEBRAE E IF-Instituto Federal e outras 
instituições de formação. Empoderadas, promoverá o autoconhecimento, a complementação 
escolar, a identificação de talentos, a capacitação profissional, elevação da auto estima, sucesso 
pessoal, profissional e social; sendo um observatório para identificação de violação de direitos 
contra a MULHER. 

5) Centro de Referência da Terceira Idade – CRETI, através do FeliCidade oferecerá um  espaço 
com cursos de alfabetização, dança, inclusão digital, teatro, música, artesanato e orientação dos 



 

13 
 

direitos da pessoa idosa, funcionando também  como observatório de identificação de violação de 
direitos e outras demandas pertinentes à pessoa da terceira idade realizando  o encaminhamento 
para as áreas afins. 

6) Projeta Barroso, oferta de elaboração e assessoramento de projetos para entidades visando a 
captação de recursos públicos e privados, para dar sustentabilidade às atividades desenvolvidas 
por elas.  

 

Propostas complementares 

- Reestruturação e funcionamento do CRAS, CREAS e Serviço de Acolhimento Institucional para 
crianças e adolescentes. 

- Reestruturação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo pra crianças, jovens, 
adultos e 3ª Idade. 

- Reestruturação do Serviço de Apoio às Famílias e às pessoas em situação de vulnerabilidade em 
decorrência da dependência química, visando a superação de violação de direito, a qualificação 
profissional e a inserção no mercado de trabalho. 

- Seleção das famílias, conforme os critérios legais, para o acesso à política pública habitacional. 

- Fortalecimento da parceria com as entidades: APAE e Lar Nossa Senhora do Carmo. 

- Ampliar e potencializar o Programa Criança Feliz. 

- Manter e melhorar o Programa Bolsa Família Complementar. 

 

 1.5 - HABITAÇÃO 

Proposta 
Implantação de uma política pública habitacional gerenciada por um departamento específico 
responsável por financiamento, construção, melhorias estruturais, adequação, reforma, 
acabamento de residências para as pessoas mais carentes que atendam todas as exigências da Lei, 
orientação na gestão das construções, diminuindo potencialmente o déficit habitacional. Criação 
de Programa de regularização urbana em áreas sem disputas judiciais 
 

Política Estruturante 

O programa MINHA CASA é formado por três programas: 

1) DOCE LAR, programa com objetivo de construção e financiamento de moradias estabelecido 
com parcerias com os Programas governamentais, estadual e federal e iniciativa privada.  
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2) O Morar Bem tem por objetivo melhorar as habitações das pessoas mais carentes por meio do 
trabalho cooperativo: a comunidade, pelo sistema de mutirão, provê a mão de obra, a Prefeitura 
entra com o suporte técnico e parcerias para fornecimento de materiais de construção, sistemas 
de reaproveitamento de água da chuva, entre outros. 

3) O Regulariza BARROSO tem por objetivo a regularização urbana dos imóveis. O projeto será 
focado em áreas que não sejam alvo de disputas judiciais de titularidade e deverá ser executado 
por meio de parcerias com universidades. 

 

Propostas complementares: 

- Implantação da Defesa Civil para mapeamento das áreas de risco, elaboração e execução do plano 
de contingência e desenvolvimento de campanhas educativas.  

- Formalização de parcerias com os bombeiros civis, voluntários e outras forças de segurança e 
proteção, para viabilizar a criação da brigada para atuação em incêndios, queimadas, desastres 
naturais, entre outros.  

 

Eixo 2 
BARROSO DINÂMICA 

 

 2.1. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Proposta 
Reorientar as políticas de atração de investimento, estímulos à produtividade industrial, comercial, 
agronegócio e ao ambiente de negócios para setores nos quais Barroso tem vantagens 
competitivas, redes de fornecedores e mão de obra especializada, como é o caso da economia 
criativa, agregando valor aos produtos, gerando emprego, renda e oportunidades; ofertando o 
serviço de orientação e encaminhamento do cidadão para diversas demandas relativas a: 
formalização, regularização, desburocratização, captação de crédito e acompanhamento da gestão 
dos negócios. 
 

Política Estruturante 

O EMPREGA BARROSO consiste nos programas de geração de emprego e renda. 

1) INDÚSTRIA PASSO A PASSO consiste de forma estratégica no diagnóstico da atual situação do 
Distrito Industrial de Barroso, bem como no mapeamento das oportunidades de instalação e 
expansão de indústrias do estado e do País, para que possa ser implantada uma política sustentável 
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de atração de empresas e geração de emprego. Essa política visará a busca ativa de empresas 
através da promoção das condições locais e estratégicas de Barroso.  

2) PRIMEIRO EMPREGO desenvolverá ações de incentivo à capacitação ao Jovem Aprendiz e a 
geração do Primeiro Emprego no mercado de trabalho barrosense, compensando os parceiros 
através de incentivos e reconhecimento com o selo Empresa Amiga do Jovem Aprendiz e do 
Primeiro Emprego, 

3) VITRINE DAS ARTES visa criar dispositivos de apoio aos mais diversos seguimentos artísticos do 
Município como, artesanato, gastronomia, artistas locais, entre outros, afim de expandir sua 
divulgação buscando novos mercados com objetivo do aumento da geração de renda, 
empreendedorismo das artes e promoção da cultura local. Fomentar a comercialização dos 
produtos locais através de catálogo virtual e estratégias de marketing digital possibilitando a 
exportação. 
 
4) FOMENTA BARROSO  visa usar a força e o poder econômico do Executivo Municipal como agente 
indutor do desenvolvimento econômico através de compras de materiais e serviços e 
investimentos em obras e equipamentos de empresas locais, dentro da legalidade, orientando e 
capacitando para torná-las potenciais fornecedoras para o Poder Público Municipal, com garantia 
de segurança jurídica e financeira, fortalecendo assim os micro e pequenos empresários 
barrosenses.  
 

Propostas complementares 

- Fortalecer os mecanismos de cumprimento da Lei em vigor que visa a regulamentação do 
comércio ambulante como forma de proteção e estímulo ao comércio local. 
- Potencializar datas comemorativas como Natal, desenvolvendo campanhas e ações de marketing 
como forma de movimentar e fortalecer o comércio local.  
 

 2.2 - DESENVOLVIMENTO URBANO 

Proposta 
A cidade deve ser repensada a partir da noção de cidade para as pessoas, com a priorização da 
ocupação do espaço público, a revitalização de áreas degradadas e a oferta completa de serviços 
nos bairros.  
 

Política Estruturante 

O BARROSO DA GENTE consiste em:  

1) O ESTRUTURA BARROSO visa a construção, recuperação, ampliação e manutenção de redes de 
esgotamento sanitário, ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto), redes pluviais, pavimentação e 
ou calçamento das vias públicas do Município.  
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2) O CAMINHO SEGURO será o programa de adequação de calçadas e espaços públicos para 
pedestres, cadeirantes, deficientes e idosos, com implantação de barras de apoio, rampas de 
acesso, sinalização, piso tátil, entre outros.  

3) O FLUIR cria o Plano de Readequação do Trânsito de Barroso, reorientando o tráfego das ruas e 
avenidas, bem como modernização estratégica da sinalização. 

4) REVITALIZA BARROSO compreenderá o conjunto de revitalização e manutenção de praças, 
jardins, pontos de ônibus, pontes e demais espaços públicos, além de uma forte atuação sobre a 
zeladoria urbana, trabalhando de forma eficiente e permanente a limpeza urbana, capina e roçada. 

 

Propostas complementares  

- Fiscalização de lotes vagos e terrenos baldios em desconformidade com a legislação municipal, a 
fim de evitar insegurança no entorno, coibir queimadas, focos de transmissão de doenças, depósito 
de lixo. 

- Viabilização da iniciativa de fechamento de avenidas aos domingos para prática de atividades 
desportivas e lazer. 

- Construção e ou adequação de espaço público central com a implantação de banheiros públicos 
para atendimento de barrosenses e visitantes. 

 

 2.3 - DESENVOLVIMENTO RURAL 

Proposta 
Sem renunciar às experiências e conhecimentos já adquiridos, devemos, a cada instante, buscar 
novas alternativas para o desenvolvimento agrário, levando em conta nossos recursos naturais e 
as exigências do ágil mercado. Mas, principalmente, devemos respeitar, valorizar, apoiar e sermos 
parceiros do Produtor Rural e de sua Família, dando condições dignas e eficientes para seu 
desenvolvimento humano e econômico.  
 

Política Estruturante 

O SEM PORTEIRA consiste em um programa e muitas ações voltadas ao Homem do Campo:  

1) Implantação, no Parque de Exposições, da CIDADE DO PRODUTOR, onde o produtor, o 
pecuarista, o piscicultor, o criador de aves ornamentais e todos que desenvolvem atividades na 
zona rural, possam receber os serviços necessários, de forma centralizada, para facilitar o 
atendimento às suas demandas. Na Cidade do Produtor estarão concentrados todos os serviços 
públicos direcionados ao Agricultor, tais como, Secretaria da Agricultura, EMATER, IMA, Serviço de 
Inspeção Municipal (SIM), além da disponibilização de espaço para a instalação das Associações 
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(Associação de Produtores, Sindicato Rural, APLEITE). Tudo concentrado em um único espaço para 
facilitar a vida do Produtor Rural. 

 

Propostas complementares  

- Ampliação e modernização do sistema de abastecimento e distribuição de água e melhoria da 
iluminação no Povoado da Boa Vista. 

- Viabilização do sistema de telefonia móvel e internet, nos Povoados da Boa Vista e Caetés. 

-Recuperação da imagem e funcionalidade da secretaria municipal de agricultura como um 
instrumento de apoio a agricultura e pecuária do município; 

- Em parceria com a EMATER, Cadastramento Geral de todos os produtores de Barroso, de toda 
área rural do município e área de abrangência; 

- Incentivo, apoio e parceria para a compra em comum de adubos, sementes, vacinas, visando 
baixar o custo dos mesmos; bem como apoio à melhoria genética dos rebanhos. 

- Disponibilização dos galpões do Parque de Exposições para armazenamento e distribuição; 

- Programação conjunta com os produtores para atendimento com os implementos agrícolas da 
prefeitura. 

- Manutenção permanente das estradas vicinais do município e calçamento com pedras em trechos 
críticos. 

- Viabilização de capacitação para os pequenos e médios produtores visando aumento da 
produtividade de suas propriedades 

- Buscar parcerias para promover a análise de solo de propriedades de pequenos produtores para 
identificar o melhor plantio; 

- Incentivar a adequação de mais produtores para atender às demandas das Secretaria de Educação 
e Secretaria de Desenvolvimento Social, no fornecimento de hortifrutigranjeiros para merenda 
escolar e para programas sociais. 

- Viabilizar diálogo permanente, incentivo, apoio e parceria para que o AGRONEGÓCIO e a 
AGROINDÚSTRIA se tornem mais acessíveis a mais produtores e, sejam provedores de melhores 
condições de vida. 

- Em parceria com a APLEITE e produtores independentes, buscar incentivos para possibilitar o 
aumento da industrialização do leite e seus derivados; 
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- Promover capacitação e incentivo ao jovem agricultor para que reconheça e se interesse pelas 
diversas práticas agropecuaristas familiar, como possibilidade de fonte de geração e ampliação de 
renda. 

 

 2.4. - SUSTENTABILIDADE 

Proposta 
Inserir a governança ambiental, como ação transversal de governo, em todas as esferas decisórias 
da administração municipal, a partir da integração das políticas de gestão de impactos e resíduos, 
fiscalização e educação ambiental.  
 

Política Estruturante 

O CIDADE VERDE consiste nos seguintes programas: 

1) O Programa Verde Urbano consiste em arborização, jardins urbanos, hortas e pomares 
comunitários, entre outros, inclusive com a participação da rede escolar. Entre as iniciativas, o 
Árvore na Cidade vai mapear a arborização da cidade, com intensificação do replantio em áreas 
com cobertura vegetal e implantação de áreas verdes verticais paredões e pontes, contribuindo 
para a melhoria da qualidade do ar; o Hortas Urbanas, possibilitará a troca de resíduos orgânicos 
para compostagem por adubo natural.  

2) Consciência Verde, visa a realização de ações de conscientização envolvendo toda a comunidade 
sobre a importância da coleta seletiva, reciclagem, consumo e descarte consciente, não poluição 
do ar, do solo, de rios e córregos, preservação e recuperação de nascentes, conservação da mata 
ciliar para preservação do meio ambiente. 

3) Rio Vivo, compreende três ações principais para a revitalização do Rio das Mortes, quais sejam: 
recuperação das matas ciliares do Rio e de seus afluentes, recuperação e proteção das nascentes 
de afluentes do Rio das Mortes; tratamento do esgoto urbano, através de parcerias público privado 
e outras esferas de governo; e a representatividade de Barroso no GD2 – Comitê de Bacia 
Hidrográfica. Também compreende no Programa Rio Vivo a conservação e preservação do Rio 
Loures, córregos, cachoeiras, entre outros. 

4) Ambiente Legal, compreende a ação de fiscalização ambiental para coibir ações de poluição 
como emissões de poluentes, queimadas, entre outras. 

 

Propostas complementares 

- Em parceria com empresas locais, implantação de lixeiras em toda a cidade, em especial nas 
praças e eventos. 
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- Rever os procedimentos de poda de árvores para melhor preservação das mesmas. 

- Reestruturação e fortalecimento da coleta seletiva. 

- Implantação de pontos de coleta para lixo eletrônico. 

-  Apoio a pesquisas da biodiversidade da Mata do Baú e outras áreas naturais.  
 
- Manutenção e ampliação do apoio à ASCAB para ampliação das ações de coleta seletiva e 
reciclagem. 

 

 2.5 - CULTURA E TURISMO  

Proposta 
A prefeitura deve ser parceira, incentivadora e facilitadora das atividades culturais e turísticas, 
potencializando as iniciativas individuais e coletivas, facilitando o uso do espaço público e provendo 
a infraestrutura necessária para atrair investimentos, mídia espontânea e visitantes para a cidade.  
 

Política Estruturante 

CURTIR BARROSO é calcado no entendimento de que o município deve identificar, reconhecer, 
valorizar e potencializar os movimentos culturais, o Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e 
Turístico de Barroso e, criar melhores condições para a ampliação do turismo na cidade. 

1) Por meio do Observatório da Cultura e Turismo, a prefeitura irá cadastrar todos os artistas locais 
e incentivar, apoiar e acompanhar os projetos desenvolvidos por artistas individuais e coletivos 
para dirimir necessidades e demandas, de naturezas diversas, por meio do apoio institucional. A 
partir dos dados do observatório, o Poder Executivo atuará para construir pontes entre os artistas, 
grupos e movimentos culturais e os parceiros privados, buscando mais investimentos para a cultura 
barrosense. 

2) Criação do Fórum Permanente de Cultura e Turismo, que funcionará com o intuito de garantir 
o diálogo constante entre a prefeitura e o setor cultural, e assim garantir condições para o desen-
volvimento das ações culturais como o carnaval, festivais culturais, Festivais de Teatro e outras 
manifestações.  

3) Criação do Programa Caminhos de Barroso, voltado para estruturação dos circuitos turísticos 
para a cidade focados no Turismo Cultural, Turismo Religioso, Gastronomia, Cervejas e Cachaças 
Artesanais, agronegócio, criadores de aves e plantas ornamentais. Resgatando a história do 
Município e abrindo novas possibilidades através da maior visibilidade aos pontos turísticos e 
atrativos naturais.  
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4) O DESCENTRALIZA BARROSO propõe revitalizar espaços públicos por toda cidade. Além disso, 
promoverá incentivos para a criação dos corredores culturais, de modo a estimular o uso dos 
espaços públicos, sobretudo à noite e em horários de folga e lazer. 

 

Propostas complementares 

- Ampliar a divulgação dos eventos com a implantação do Calendário de eventos do município; 

- Promover diálogo e parceria com todos os grupos culturais do município tais como a Cia Fofocas 
de Teatro, Grupos de Cultura Afro (Congada, Folia de Reis, Capoeira) para que, juntos, possamos 
realizar eventos de valorização dos mesmos e atrair o turista de eventos para o município; 

- Implantação da Rede Municipal dos Pontos de Cultura os quais serão parceiros das escolas 
municipais, transformando-as em espaços de fruição e formação em Arte e Cultura, que servirá 
durante a semana para a comunidade escolar e nos finais de semana para toda a comunidade na 
qual ela está inserida. A criação desses Centros de Cultura e Juventude nos bairros promoverá uma 
política de utilização social construída junto a artistas e grupos de Arte e Cultura; 

- Criação de medidas de incentivo à preservação do Patrimônio Artístico, Cultural, Religioso e 
Histórico de Barroso, bem como buscar recursos junto a órgãos afins para a implantação da Casa 
da Memória; 

- Criação de um sistema de Registro de Patrimônio Vivo, no âmbito municipal, com o objetivo de 
conceder “Selo” de Patrimônio Vivo da Cidade de Barroso a pessoas ou grupos que detenham 
conhecimentos ou técnicas necessárias para a produção e para a preservação de aspectos da 
cultura tradicional e popular no município.  

- Mapear e catalogar, em parceria com proprietários de terrenos onde se encontram as cachoeiras, 
promovendo o ecoturismo de Barroso. 

- Recapturar o Turista de eventos. 
 
- Promover maior diálogo com a Banda de Música Municipal de Barroso, possibilitando nova 
estruturação da Escola de Música e também contribuir para melhorias e ou adequação do espaço 
físico atual e aquisição de instrumentos.  
 
- Criar Conselho e Fundo Municipal de Cultura para auxiliar no financiamento de atividades 
culturais.   
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 2.6 - ESPORTE E LAZER 

Proposta 
Promover uma gestão democrática e participativa das práticas esportivas individuais, coletivas e 
de lazer não medindo esforços para resgatar e preservar a memória cultural do esporte como uma 
das bases da construção da identidade local e popular. Apoio e fomento a atividades esportivas e 
participações em competições de médio e alto rendimento das mais diversas modalidades. 
Atuação integrada entre as Secretarias Municipais para promoção e oferta de práticas esportivas, 
visando também a qualidade de vida, prevenção ao uso de drogas descoberta de novos talentos. 
 

Política Estruturante 

O ESPORTE PARA TODOS irá garantir o direito de acesso da população a práticas de esportes e 
atividades de lazer, fortalecendo as atividades esportivas já existentes e, incentivando e 
promovendo outras que possam surgir. Nessa perspectiva, os três segmentos do esporte nacional 
(Esporte Participação, Esporte Educacional e Esporte de Rendimento), conforme diretrizes já 
definidas nas Conferências Nacionais, serão contemplados com equidade e transparência.  

1) O ESPAÇOS SAUDÁVEIS adequação da utilização dos espaços públicos, praças e logradouros para 
a prática do esporte e do lazer, promovendo eventos e atividades esportivas. 

2) O ESPORTE NÃO TEM IDADE visa a manutenção e conservação das academias de ginástica já 
existentes nas praças; estímulo aos momentos de convívio entre gerações, através de jogos de 
damas, xadrez e outras práticas coletivas, incentivando a prática esportiva de raciocínio e 
inteligência.  

3) O ESPORTE EM REDE propõe o diálogo permanente e parceria com profissionais da área 
esportiva do município, visando a promoção de variadas práticas e atividades esportivas 
descentralizadas para oferta de mais esporte para o nosso povo. 

 

Propostas complementares 

- Reforma e manutenção do CECLANS, Estádios de Futebol, Quadras Poliesportivas para melhor 
atender aos usuários; 

- Otimizar e modernizar a gestão do CECLANS e das praças esportivas, garantindo o uso 
democrático da população, ao mesmo tempo em que desenvolva mecanismos de geração de 
receita própria.  

- Adequar as instalações do CECLANS e definir estratégias para atrair competições e eventos 
esportivos e culturais de vulto regional e estadual, com isso tornando o CECLANS um ambiente 
ativo e atrativo durante todo o ano. 
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- Potencializar outras modalidades e competições, como vôlei, atletismo, ciclismo, natação, entre 
outras na mesma proporção do FUTSAL e do Futebol de Barroso. 

- Implantação de outros equipamentos esportivos em áreas de lazer, tais como, quadra para jogo 
de malha, mesas de jogos, entre outros; 

- Elaboração e divulgação do Calendário Esportivo Municipal; 

- Atendimento das demandas de skatistas, ciclistas, motocross e trilha, entre outros, para 
implantação de estruturas adequadas às suas práticas esportivas. Tais iniciativas devem ser 
articuladas em parcerias com os conselhos, organizações esportivas e populares. 

 

Eixo 3 
BARROSO EFICIENTE E TRANSPARENTE 

  

 3.1. – RELAÇÕES HUMANAS 

Proposta 
A política é a forma mais eficiente de desenvolvimento do ser humano. Neste sentido, toda nossa 
gestão visa colocar o cidadão barrosense como indutor de nossas atividades. Para tanto é 
necessário e urgente estabelecer uma nova forma de relacionamento com o ser humano em 
diversos setores de atuação.  
 

Política Estruturante 

O Prefeito Mais Perto consiste em ações de aproximação do Chefe do Executivo com as pessoas. 
1) O Café com o Prefeito será um momento em que o Prefeito se reunirá com segmentos da 
sociedade para ouvir suas demandas, traçar estratégias e buscar soluções para questões de 
melhorias no Município.  

2) A implantação da Ouvidoria Municipal vai permitir o diagnóstico das necessidades contínuas da 
população que as reportará por meios tecnológicos, o que como consequência irá gerar o 
aperfeiçoamento da oferta dos serviços públicos.  

3) A Prefeitura em Ação levará os serviços e orientações para os bairros de forma integrada entre 
todas as secretarias. Aproximando exponencialmente o povo e o Poder Público.     

4) O Barroso Facilita será o serviço responsável por mostrar, indicar e orientar os cidadãos em 
várias circunstâncias. A oferta vai desde serviços básicos de informação até orientações sobre 
programas sociais, educacionais, previdenciários, entre outros.   
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 3.2. – RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Proposta 
Readequar completamente a estrutura organizacional da Administração Pública Municipal de 
Barroso, bem como seus espaços físicos, tornando-os mais dinâmicos, eficientes e humanos. 
Reorientar as relações do Poder Executivo com os Poderes Legislativo e Judiciário, Entidades, 
Sindicato e Servidores Sociedade Civil Organizada, Imprensa, Conselhos, entre outros. 
 

Política Estruturante 

O BARROSO MAIS PARCEIRA será composto pelos seguintes programas:  

1)  Programa  Servidor tem Valor consiste na atenção  para com o servidor municipal a partir da 
revisão do Estatuto do Servidor Público Municipal, elaboração e implantação do Plano de Carreira, 
avaliação por desempenho, assegurar a recomposição salarial garantida na Constituição Federal, 
garantir capacitação e melhoria e modernização das condições de trabalho, oferta de maior 
segurança e implantação da medicina do trabalho.  

2) Criação da ESCOLA DE GOVERNO consiste em ofertar cursos presenciais e EAD para os servidores 
municipais e estudantes interessados a ingressar na Administração Pública. 

3) Criação do Diário Oficial Municipal Eletrônico corresponde a divulgação diária dos atos do 
Executivo e Legislativo Municipal. 

 
Consideração Finais 

Estes são nossos compromissos, nossas propostas, mas são mais do que isso: são nosso desejo, 
vontade e crença no desenvolvimento de Barroso. Aqui crescemos, fizemos nossas vidas e famílias 
e, por tudo isso, é aqui que queremos viver. É aqui que queremos transformar.  

Não nos falta vontade, preparo e nem experiência para conduzir da melhor maneira. Não nos falta 
ouvidos e criatividade para buscar os caminhos.  Enfim, não nos falta amor e esperança, na verdade, 
isso é o que mais temos de sobra, além da vontade de trabalhar.  

Por tanto, não se trata de considerações finais, se trata de uma etapa que marca o início da mais 
importante jornada de nossas vidas. Que Deus nos abençoe.  

Um grande abraço e vamos juntos.  

Barroso, setembro de 2020.  

 

ANDERSON GERALDO DE PAULA 
Candidato a Prefeito de Barroso 

EDUARDO FERREIRA PINTO 
Candidato a Vice-Prefeito de Barroso 


