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Apresentação 

 

Os indicadores gerais de Divinópolis, disponíveis no panorama das cidades publicado 

pelo IBGE1 demonstram que nossa cidade, apesar de toda a sua capacidade produtiva, 

intelectual, de suas reservas naturais e de todo o empreendedorismo de nosso povo, vem 

perdendo o protagonismo regional, estadual e nacional de que sempre nos orgulhamos, 

muito graças à incapacidade de gestão política e administrativa do Poder Executivo, que 

deve assumir posição de vanguarda para criar e fortalecer políticas públicas sérias e 

eficazes na promoção do desenvolvimento econômico e social sustentável. 

 

Cabe ao Poder Público criar condições para o desenvolvimento, com uma gestão 

transparente, eficiente, democrática e desburocratizada, retirando os entraves para o 

crescimento econômico, fomentando políticas que promovam a inclusão social e criem 

condições para que a cidade cresça e recupere o lugar de destaque que perdeu graças a 

inoperância e ostracismo dos gestores municipais. 

 

Divinópolis tem população de 240.408 habitantes, sendo o 12.º maior Município do 

Estado e 119º Município da federação, no quesito populacional. 

 

Os demais dados estatísticos demonstram que Divinópolis nos últimos anos perdeu 

destaque nos demais indicadores gerais pertinentes ao desenvolvimento social e 

econômico, comprovando que o Município não vem sendo administrado de forma a 

garantir-lhe a posição de destaque dentro de seu perfil empreendedor, 

desenvolvimentista e segundo as suas riquezas humanas, naturais e produtivas. 

 

A renda média per capta é de 2,2 salários mínimos, tendo 28,3% de sua população 

ocupada, tendo 28,1% de sua população com rendimento mensal per capta de até ½ 

salário mínimo, demonstrando o desequilíbrio na geração de emprego e renda e os 

baixos e o latente desemprego, o que nos coloca em 91.º lugar no ranking estadual e no 

1.289º lugar no ranking nacional e no alarmante 4.º lugar na microrregião. 

 

                                            
1Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/divinopolis/panorama 



 

 
  

O PIB per capta é de pouco mais de 25 mil reais, posicionando nossa cidade no 145.º 

lugar no Estado, no 1.543º lugar na União e em 6.º lugar da microrregião. 

 

Os números voltados a educação são o espelho desta inércia econômica, tendo o 

Município taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade de 98,6%, IDEB dos anos 

iniciais do ensino fundamental de 7,0 e dos anos finais do ensino fundamental de 5,1, 

atendendo aproximadamente 25.000 estudantes em uma rede pública com pouco mais 

de uma centena de educandários públicos, o que nos posiciona em 78.º lugar no Estado 

e em 304º lugar na federação e em 5.º lugar na microrregião. 

 

Da mesma forma perdemos o rumo na questão saneamento básico e meio ambiente, 

onde temos 90,1% de esgotamento sanitário adequado e 16,4% de urbanização de vias 

públicas, posicionando nossa cidade em 224.º lugar no Estado, no 1904º lugar no Brasil 

e em 2.º lugar na região. 

 

Este plano de Governo busca apresentar as diretrizes e os eixos para criar as condições 

para o desenvolvimento da cidade por DIVINÓPOLIS MAIS HUMANA, SEM 

CORRUPÇÃO, PRÓSPERA, SEM DESPERDÍCIO, TRANSPARENTE E 

DESENVOLVIDA. 

 

Para enfrentar e romper todos os paradigmas e retirar os entraves para o 

desenvolvimento de Divinópolis devemos acreditar e eleger pessoas sérias e 

comprometidas com a população. 

 

E quem tem condições de fazer tudo isso com total independência e liberdade é o 

Prefeito Sargento Elton e o Vice-Prefeito Fernando Malta, são totalmente 

independentes. 

 

Quem é Sargento Elton? 

 

• Elton Geraldo Tavares, casado, pai de 2 filhos, Subtenente da Polícia Militar 

MG. Ex-Vereador em Divinópolis/MG, Cristão, Graduado e Pós Graduado em Gestão 

Pública, especialista em segurança pública. Candidato a prefeito em Divinópolis para a 

gestão 2021/2024. 



 

 
  

Quem é Fernando Malta? 

 

• Fernando da Costa Malta, casado, pai de 3 filhos, empresário, Advogado, 

inscrito na OAB 51.289, Cristão. Candidato a vice-prefeito em Divinópolis para a 

gestão 2021/2024. 

 

Desde o princípio de nossa caminhada estabelecemos metas e diretrizes para que 

consigamos desenvolver um trabalho com eficiência e qualidade para toda a população, 

cujos eixos principais são: 

 

• Realização de auditoria geral nas contas do município; 

• Redução de 50% dos cargos comissionados no primeiro ano e gradativamente ao 

longo do mandato; 

• Exigência de curso superior (completo ou em curso) para os secretários 

municipais, bem como atestado de “ficha limpa”. 

• Redução do número de secretarias de 17 para 11; 

• Revisão criteriosa dos contratos da COPASA e TRANSOESTE em Divinópolis; 

• Implantação de um sistema mais moderno e integrado que atenda ao cidadão 

com menos burocracia: “Divinópolis Responde”, fazendo parte do programa que 

compõe o projeto cidade inteligente; 

• Investimentos focados em saneamento básico através do programa Nacional de 

Saneamento Básico. Iluminação com a utilização da taxa de iluminação pública e 

pavimentação dos bairros esquecidos há décadas; 

• Criação da guarda municipal armada mediante concurso público; 

• Implantação do projeto portal de segurança, que viabiliza o monitoramento para 

prevenção de roubos de veículos e demais crimes; 

• Reavaliação de imóveis locados para a prefeitura e diminuição do número de 

contratos de aluguel; 

• Investir no projeto piloto da Escola Cívico Militar, bem como, a ampliação do 

Campus Cefet Divinópolis; 

• Com um governo transparente e participativo, iremos prestar esclarecimentos de 

todo o trabalho realizado e planejamento de projetos em entrevistas quinzenais aos 



 

 
  

meios de comunicação. A cada 4 meses iremos fazer uso da tribuna da Câmara 

Municipal de Divinópolis para apresentar o trabalho realizado pelo executivo; 

• Realizar o orçamento participativo. 

• Formação da Equipe especializada em captar recursos já existentes nos governos 

Federais, Estaduais e PPP. 

• Gestão compartilhada, fazendo a setorização da cidade em 7 regiões, buscando 

junto a população as prioridades de forma geral em suas necessidades.  

• Pela primeira vez na história o vice-prefeito deixa de ser figurativo e assumirá 

uma super secretaria de desenvolvimento econômico, agronegócios e turismo. Gerando 

uma economia substancial ao município, bem como a estrutura do gabinete do vice-

prefeito. 

A seguir temos os eixos básicos abordados por área. 

 

Secretaria Municipal de Administração 

 

A Secretaria Municipal de Administração tem como missão planejar e coordenar 

as políticas de gestão da administração pública municipal, visando fortalecer a 

capacidade do município para a promoção de seu desenvolvimento sustentável e para o 

aprimoramento da entrega de resultados aos cidadãos. 

Principais compromissos: 

1- Implantação de uma ouvidoria eficaz 

2- Garantir aos servidores municipais os direitos adquiridos de acordo com a 

legislação 

3- Capacitar e atualizar os colaboradores 

4- Atualizar o sistema e integrar todas as secretarias de forma a atender a população 

com eficácia  

 

Secretaria Municipal Meio Ambiente e Políticas Urbanas 

 

Com o objetivo de fiscalização das políticas públicas aplicadas no perímetro 

urbano e zona rural em Divinópolis, bem como atendimento eficaz ao público em todas 

suas demandas. A secretaria também é responsável por executar as atividades 

relacionadas ao licenciamento e à fiscalização ambiental, além de promover ações de 



 

 
  

educação ambiental, normatização, controle, regularização, proteção, conservação e 

recuperação dos recursos naturais. 

Principais compromissos: 

1- Licenciamento ambiental sob responsabilidade do Município de Divinópolis; 

2- Programa de rearborização do perímetro urbano; 

3- Readequação do aterro controlado, criando sistema de tratamento dos resíduos 

sólidos urbanos atendendo as leis ambientais vigentes; 

4- Compromisso no apoio a agenda 21 de Divinópolis; 

5- Capacitação da equipe técnica da Secretaria; 

6- Adequar a legislação ambiental municipal a legislação estadual e federal; 

7- Revisão de todos imóveis locados pela Prefeitura, bem como o levantamento de 

todos os imóveis de propriedade do Município e a readequação da utilização dos 

mesmos. 

 

Secretaria Municipal Desenvolvimento Social 

 

Responsável pela promoção humana e qualidade de vida de todos moradores de 

Divinópolis. Com a intenção de atender famílias em situação de risco social e promover 

a melhoria na qualidade de vida e convivência familiar em todos os aspectos, para 

crianças, adolescentes, adultos e idosos.   

Principais compromissos: 

1- Implantação de Caps I, Centro POP,  Casa de Passagem; 

2- Consultório de Rua, para atendimento médico básico aos moradores de rua; 

3- Manutenção e busca de recursos para os programas de apoio a famílias em 

situação de risco, tais como: Bolsa Família, Programa Minha Casa Minha Vida entre 

outros; 

4- Capacitação da equipe técnica para um atendimento mais eficaz a população; 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

Planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar as políticas publicas para 

melhoria da saúde da população do Município de Divinópolis.  Abrangendo desde o 

cuidado ambulatorial ao hospitalar. Cuida também do planejamento, desenvolvimento e 

execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 



 

 
  

Principais compromissos: 

1- Reestruturação do CREVISA, ampliação do trabalho do castra móvel e 

viabilização para construção de um “lar de passagem” para atendimento aos animais de 

rua; 

2- Ampliação, requalificação e melhoria da rede de atendimento básico; 

3- Melhorar os indicadores de atendimento, de qualidade do serviço e redução das 

filas e tempo de espera; 

4- Buscar junto ao Estado autorização para a viabilização por meio de PPP para o 

funcionamento do Hospital Regional Público; 

5- Implantar e implementar de forma orientativa a melhoria no processo de atenção 

a saúde primaria; 

6- Parceria com instituições de ensino superior oferecendo suporte para melhoria 

do bem estar da população; 

7- Extensão assistencial e cadastral ao meio rural: vacinação e médico da família. 

8-  Qualificação dos profissionais de saúde visando atendimento mais humanizado 

da rede de atenção à população; 

9- Fortalecimento do apoio ao hospital do câncer e ACCCOM; 

10-  Criação do Centro de Referência a Saúde da Mulher com os serviços 

especializados. Ampliando e intensificando o atendimento de pré-natal, parto e pós-

parto a população alvo; 

11- Incentivo ao Programa de Saúde do Homem; 

12- Buscar parceria junto a empresas de consultoria para melhor atendimento a 

população. 

  

Procuradoria-Geral do Município 

 

O Procurador do Município é o profissional da área jurídica que possui, 

basicamente, as atribuições de representar, judicial e extrajudicialmente, o Município, 

bem como promover o assessoramento jurídico da Administração Pública Municipal, 

direta e indireta. 

Principais compromissos: 

1- Estabelecer metas de trabalho aos procuradores; 

2- Proceder a revisão de toda a legislação do Município com escopo em criar 

condições para redução da burocracia e atração de investimentos; 



 

 
  

Secretaria Municipal Educação, Esporte e Cultura 

 

O objetivo desta secretaria é, desenvolver e acompanhar estratégias e planos de 

ação para atingir metas dos planos municipais e nacional de Educação e no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica. Trabalha na promoção do esporte como meio de 

inclusão educacional e incentivar os atletas locais. Fazer com que a cultura tenha seu 

local de destaque, e possamos dar maior valor as várias manifestações culturais de 

Divinópolis. 

Principais compromissos: 

1-  Revisar o Plano Municipal de Educação para melhoria na qualidade de ensino 

municipal; 

2- Fortalecer os programas do governo Federal de maneira que os mesmos; 

dialoguem com os programas e as propostas pedagógicas da educação do município; 

3- Potencializar a importância do papel da escola nas campanhas educativas sobre 

temas tais como: saúde, meio ambiente, diversidade cultural e social, entre outras; 

4- Desenvolver campanhas educativas de acessibilidade e direitos das pessoas com 

deficiências; 

5- Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e 

creches; 

6- Viabilizar o transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam para as 

escolas; 

7- Valorizar os profissionais da educação com a revisão do plano de cargos e 

carreira; 

8- Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos que gere um 

aumento significativo na taxa de alfabetização e impacte no IDEB do município; 

9- Incentivar e valorizar o esporte da cidade em todas as suas modalidades; 

10- Elaborar o Plano Municipal de Esporte e Lazer; 

11-  Criação do calendário de eventos esportivos anual; 

12-  Incentivo aos esportistas para-atletas; 

13- Revitalização e parceria para administração do DTC (Divinópolis Tênis Clube), 

com projetos de educação de esporte e cultura; 

14- Criação do calendário anual cultural; 

15- Elaborar o Plano Municipal de Cultura; 

16- Restauração das estações ferroviárias do município; 



 

 
  

17- Incentivo aos projetos culturais existentes na cidade; 

18-  Estudar a viabilidade junto a VLI da implantação do passeio turístico de trem no 

percurso de Divinópolis a Amadeu Lacerda, e demais localidades que a empresa achar 

viável. 

 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas 

 

A Secretaria Municipal de Obras Públicas é responsável por planejar e executar 

os serviços básicos de capina, poda, limpeza de ruas, fossas sépticas, tapa buracos, 

dentre outros. Fica também sob sua administração a execução de todas as obras que o 

executivo achar necessário, tais como: abertura e pavimentação de vias públicas, pontes, 

viadutos, canais e redes de drenagem. 

Principais compromissos: 

1- Abertura e asfaltamento da “estrada dos batistas” ligando o bairro Ipiranga a 

BR-050, passando pela UNIFENAS, bairro Liberdade, Fórum do Tribunal de justiça, 

Cemitério Parque da Serra; 

2- Trabalhar a viabilização do parque Municipal da Lagoa do Sidil; 

3- Elaboração e execução de um projeto para o parque ecológico Doutor Sebastião 

Gomes Guimarães, mais conhecido como parque da ilha, que prevê o manejo das 

capivaras e a utilização do espaço de forma sustentável para esporte, lazer, cultura, 

economia criativa e ecoturismo;  

4- Pavimentação total das entradas e saídas e principais corredores da cidade.  

  

Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte 

 

Tem por objetivo estabelecer políticas públicas de segurança no município, bem 

como estabelecer programas e projetos comunitários à população. Manter uma linha de 

conversa com os órgãos de segurança Estadual e Federal para uma maior integração e 

resultado para a população. 

Principais compromissos: 

1- Criação da Guarda Municipal armada por meio de concurso Público; 

2- Criação do Fundo Municipal de Segurança Pública; 

3- Instalação do sistema de monitoramento inteligente nas entradas e saídas de 

Divinópolis, dentro dos protocolos da cidade inteligente; 



 

 
  

4- Implantação do grupo de intervenção rápida composta por motociclistas 

treinados para repressão a crimes violentos, divididos em 4 setores em 4 equipes, com 

tolerância zero a este tipo de modalidade criminosa; 

5-  Implantação dentro da guarda municipal de duas patrulhas rurais exclusivas 

composta com tecnologia GPS e cadastro de todas propriedades e comunicação direta 

com os profissionais de segurança pública; 

6- Construção de bases da Guarda Municipal em locais estratégicos; 

7-  Reestruturação do projeto “Olho Vivo”; 

8- Reciclagem, treinamento e capacitação dos agentes de transito. 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agronegócios e Turismo 

 

A principal função desta Secretaria é prestar consultoria ao Prefeito junto aos 

empresários urbanos ou rurais e fomentar o turismo em nosso Município, organizando e 

administrando o sistema econômico do Município. 

Principais compromissos: 

1- Desburocratização e informatização da gestão pública para atrair investidores e 

fortalecer as empresas locais; 

2- Solicitar junto ao Governo do Estado a redução do ICMS para o setor 

confeccionista e todas as empresas que forneçam matéria para tal setor; 

3- Estudar uma possível redução do ISSQN para fomento e incentivo das empresas; 

4- Trabalhar a viabilização da urbanização e infraestrutura do entorno da “Cruz de 

Todos os Povos”; 

5- Manutenção e revitalização do Centro Industrial Cel. Jovelino Rabelo, do parque 

industrial de Santo Antônio dos Campos. Criação de um parque tecnológico; 

6- Intermediar, buscar e oferecer os mais variados produtos produzidos em 

Divinópolis no mercado nacional e internacional; 

7- Viabilizar a instalação de linha aérea comercial ligando DIVINÓPOLIS as 

principais rotas nacionais e internacionais; 

8- Buscar a revitalização nos arredores do aeroporto Brigadeiro Cabral, e estudos 

sobre o uso e ocupação regional; 

9- Revitalização, planejamento e supervisão do complexo de lazer do “Lago das 

Roseiras”. 

10- Viabilizar a instalação de internet rural para todos; 



 

 
  

11- Apoio na construção da sede da COPRAFAD; 

12- Melhorias no Serviço de Inspeção Municipal (SIM); 

13- Melhorias e assistência no fornecimento de aguá potável nas unidades rurais; 

14- Desenvolvimento do estudo para implantação do projeto “Cidade Tecnológica”; 

15- Requalificação do parque ilumino-técnico utilizado na iluminação pública, 

dando eficiência ao sistema e reduzindo os custos de manutenção, proporcionando mais 

segurança para a população, abordando a adoção dos sistemas de cidades inteligentes e 

eco-eficientes; 

16- Investir na capacidade de produção do banco de alimentos para doação as 

entidades socioassistenciais e ao restaurante do trabalhador; 

17- Estabelecer regras para as feiras municipais. 

 

Secretaria Municipal Fazenda 

 

Esta secretaria está diretamente ligada ao controle das receitas e das despesas do 

Município, com a responsabilidade de direcionar financeiramente toda a cidade. 

Principais compromissos: 

1- Realizar parceria com o “Observatório Social do Brasil” com o objetivo de 

fiscalizar de forma voluntaria as contas públicas de Divinópolis, como forma de 

transparência; 

2- Redução do número de Secretarias Municipais; 

3- Redução dos cargos comissionados, priorizando a nomeação de servidores de 

carreira; 

4- Redução dos gastos excessivos do executivo. 

 

Secretaria Municipal de Governo 

 

Responsável pelo atendimento das demandas recebidas e pela manutenção do 

relacionamento do executivo com políticos, líderes classistas, líderes municipalistas e 

com a população em geral. Estando diretamente ligada as prerrogativas do prefeito.   

Principais compromissos: 

1- Monitoramento das metas estabelecidas aos Secretários pelo Prefeito com 

reuniões mensais de toda a equipe; 

2- Acompanhamento e fiscalização junto ao “Observatório Social do Brasil”; 



 

 
  

3- Implantação e atualização do painel eletrônico para exposição de receita e 

despesa dos gastos públicos em tempo real; 

4- Auditoria geral no Município; 

5- Reformulação do organograma funcional da Prefeitura e todas as novas 

secretarias. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este Plano apresenta as principais propostas dos candidatos a prefeito Sargento 

Elton e o Vice-Prefeito Fernando Malta para a administração municipal no período 

2021/2024. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da geração 

de conhecimentos através de seminários temáticos e apresentação de diagnósticos 

setoriais para a construção de propostas viáveis e necessárias para Divinópolis. 

 

Um dos objetivos fundamentais será implantar um novo Modelo de Gestão na 

administração municipal, propondo e executando projetos estruturantes em serviços 

críticos para a população, buscando resultados altamente positivos nas diversas áreas de 

atuação do Governo, com sobriedade, honestidade, ética e transparência. O Modelo de 

Gestão a ser implantado com austeridade, visando combater os excessos e desperdícios 

desnecessários, terá foco em instrumentos de planejamentos sérios e transparentes, com 

rigoroso acompanhamento de metas, igualmente, sustentado sobre uma forte disciplina 

de execução orçamentária e a implantação de planos e projetos para a concepção de 

novas soluções para a cidade a  curto, a médio e a longo prazos, fomentado a economia 

e atraindo investidores. Tais soluções, segundo nossa expectativa, levarão o município a 

atingir um posicionamento compatível com a sua importância no Estado e retomar o 

protagonismo como referência regional.   

 

O Plano de Governo aqui delineado representa o desafio para um modelo de 

gestão de alto desempenho, refletindo simultaneamente o pragmatismo e o idealismo dos 

candidatos. As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura 

e complexidade que demandarão uma administração técnica e profissionalizada, 

extremamente dedicada e competente, com diálogo, ética e transparência, muito próxima 

das pessoas e conhecedora das necessidades dos Divinopolitanos. 

 

Sargento Elton e Fernando Malta têm o compromisso de uma gestão com união, 

diálogo e trabalho, com a participação da sociedade e transparência em todos os atos 

administrativos. Haverá também, o compromisso da presença constante do Prefeito e 

Vice junto à população, liderando com motivação e empenho um novo tempo para 

Divinópolis. 

  



 

 
  

2. OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

 

2.1 Objetivos Centrais do Governo   

 

Governar com Diálogo, Transparência e Controle Social 

 

• Rigoroso controle das contas públicas 

• Governar cuidando da qualidade de vida das pessoas 

• Implantar políticas sociais para todos 

• Fortalecer a segurança pública e a paz no município 

• Fortalecer a educação, a cultura, o esporte, o lazer e o turismo de forma integrada 

• Fortalecer a economia com desenvolvimento sustentável e racional 

• Foco na recuperação da infraestrutura urbana e rural 

• Planejar a estrutura administrativa com foco, planejamento e profissionalização 

• Administração pública técnica e compromissada no otimismo dos resultados 

 

2.2. Princípios de Atuação do Governo   

 

• Organização e Planejamento 

• Diálogo, Ética e Transparência 

• Ação e Atitude 

• Confiança e Respeito 

• Experiência e Conhecimento 

• Credibilidade e Profissionalismo 

• Trabalho em Equipe e Dedicação 

  

3. VISÃO DE LONGO PRAZO PARA A CIDADE 

 

Este Plano de Governo considera um posicionamento de protagonismo para Divinópolis 

a longo prazo.  

 

No campo econômico, fomentar a economia, atraindo investidores, desmistificando e 

reduzindo a burocracia existente, assessorando médios e pequenos empreendedores e 

estimulando-os a investir, dando suporte técnico necessário; ainda fomentar o turismo, 



 

 
  

criando projetos e programas atrativos aos visitantes, explorando a gastronomia, a arte e 

artesanato do Município e, a implantação do Portal de Segurança e Turístico, interligado 

com o cinturão de segurança.  

 

No campo da segurança pública, implantar a Guarda Municipal, a qual será responsável 

pela fiscalização de posturas e integrada com as forças de segurança pública, 

proporcionar maior tranquilidade às pessoas de bem, implantando o serviços de câmeras 

de segurança inteligentes (cinturão de segurança), monitorando a atividade marginal por 

24 horas em pontos estratégicos do município, proporcionando segurança aos 

divinopolitanos e visitantes.  

 

No campo social, queremos uma cidade que tenha a busca constante por uma melhor 

qualidade de vida para sua gente, acolhendo e atendendo as pessoas em situação de 

vulnerabilidade, principalmente crianças, mulheres e idosos.  

 

No campo da saúde, queremos uma cidade que possua um sistema de saúde básico 

eficiente e que promova hábitos e costumes mais saudáveis para uma população 

integrada à educação, cultura, esporte e turismo. Teremos uma visão sistêmica e ampliada 

para o setor primário e os homens, mulheres, crianças e jovens do campo, levando saúde, 

educação, cultura, infraestrutura e fomentando o desenvolvimento sustentável, como 

fonte de geração de renda através da agregação de valor aos produtos produzidos na zona 

rural do município. 

 

DIRETRIZES PARA UM NOVO TEMPO 

 

4.1. GOVERNAR COM DIÁLOGO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

 

 Criar um Conselho de Governo composto por representantes da sociedade. 

 Valorizar os servidores, respeitando seus direitos e proporcionando boas condições de 

trabalho e capacitação profissional para cumprir suas metas. 

 Ofertar qualificação e avaliação permanente aos servidores de carreira. 

 Promover a participação dos servidores e técnicos na implantação das políticas de 

governo, através da ocupação de cargos estratégicos da administração. 

 Implantar a Ouvidoria Municipal – Fala Comunidade. 



 

 
  

 Valorizar e fortalecer as Associações de moradores, favorecendo a participação no 

planejamento de obras públicas. 

 Reformular o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com a implantação de 

Câmaras Temáticas.   

 Valorizar os Conselhos das diferentes áreas como espaço de participação nas decisões do 

governo, buscando o cumprimento de sua função de controle e desenvolvimento social. 

Divulgar calendário de reuniões dos Conselhos. 

 Zelar pelo cumprimento da lei que determina que a prestação de contas do governo seja 

amplamente publicizada, com cumprimento dos prazos estabelecidos. 

 Dar transparência às contas públicas, através do Portal de Transparência com facilitação 

do acesso e implantação do painel eletrônico de prestação de contas. 

 Garantir a presença constante do prefeito e do vice-prefeito junto à população. A 

prefeitura sempre estará de portas abertas para a comunidade e os segmentos 

representativos da sociedade. 

  

DIRETRIZES PARA UM NOVO TEMPO 

 

4.2. CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS E RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

 Respeitar e ter disciplina na execução da Lei Orçamentária. 

 Realizar uma gestão planejada, com rigoroso acompanhamento das metas estabelecidas. 

 Fomentar as doações do IR do cidadão para os fundos dos conselhos da criança e do 

adolescente e do idoso. 

 Reduzir gastos com diárias, telefones, aluguéis e racionalizar o uso dos veículos do 

município. 

 Implantar o Governo Digital, reduzindo drasticamente o número de comissionados. 

 Recuperar o respeito e credibilidade junto aos fornecedores.   

 Recuperar a situação financeira do Fundo Previdenciário dos Servidores.   

 Realizar renegociação do parcelamento de dívidas da prefeitura. 

 Manter atualizado e regular o CAUC, recuperando as suas pendências negativas, o que 

possibilitará buscar recursos junto ao governo federal (O Serviço Auxiliar de 

Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) foi instituído  em substituição ao 

antigo Cadastro Único de Convênio. No entanto, a sigla CAUC foi mantida.) 

 Melhorar, aprimorar e modernizar o sistema de arrecadação da prefeitura. 



 

 
  

 Auditar e melhorar a cobrança da dívida ativa do município. 

   

DIRETRIZES PARA UM NOVO TEMPO 

 

4.3 PROMOÇÃO DA CIDADANIA, COM FOCO NO CUIDADO ÀS PESSOAS 

 

 Informatizar as UBSs e integrar os sistemas de atendimento. 

 Dar agilidade na marcação de exames e implantar a central de marcação. 

 Ter qualidade e respeito no transporte de pacientes. 

 Buscar recursos para a construção de UBS e PSF. 

 Buscar recursos para a construção de CAPS AD eficiente e otimizado. 

 Implantar o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

 Implantar o Programa Primeira Infância Melhor. 

 Buscar Recursos para a Implantação de um Hospital da Mulher.   

 Recuperar a frota de veículos da saúde. 

 Manter e melhorar programas como o hiperdia e atendimento domiciliar de pacientes 

idosos ou sem condições de locomoção.   

 Ampliar as Equipes de Saúde da Família. 

 Ampliar a equipe de atendimento de saúde para a zona rural.   

 Reduzir a Mortalidade Infantil, Materna e Fetal.   

 Ampliar o acesso à mamografia e aos preventivos de câncer de próstata, útero e colo de 

útero. 

 Realizar mutirões de saúde para atendimento ginecológico, oftalmológico, neurológico, 

geriátrico e cardíaco. 

 Retomar os programas de prevenção das doenças transmitidas sexualmente . 

 Fortalecer a atuação do Centro de Planejamento Familiar.   

 Envidar esforços no sentido de buscar recursos financeiros através de Emendas 

parlamentares. 

 Estabelecer parcerias com entidades para acolhimento e defesa dos animais de rua e criar 

o conselho e fundo de defesa do animal. 

  

4.4. POLÍTICAS SOCIAIS PARA TODOS E TODAS 

 



 

 
  

➢ Criar a Coordenadoria de Direitos Humanos para acompanhamento de pessoas 

em situação de risco. 

➢ Fortalecer as atuações dos CRAS e do CREAS (CRAS significa Centro de 

Referência de Assistência Social e o CREAS é o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social). 

➢ Regularizar as atividades desenvolvidas junto às populações vulneráveis, com a 

devida informação ao MDS para recuperar a vinda de recursos e desenvolver as 

políticas do SUAS. 

➢ Implantar equipe volante para mapeamento e acolhimento de pessoas em 

situação de vulnerabilidade.   

➢ Buscar recursos para a implantação da Casa Abrigo para Crianças em situação 

de risco. 

➢ Instituir Programa de Enfrentamento ao Uso de Drogas. 

➢ Instituir Programa de Prevenção a Gravidez na Adolescência. 

➢ Construir parceria para manutenção de instituições de tratamento para 

dependentes químicos.   

➢ Fortalecer o acesso ao programa Bolsa Família para famílias em situação de 

pobreza extrema.   

➢ Ofertar cursos profissionalizantes para os beneficiários do Programa Bolsa 

Família. 

➢ Realizar processo seletivo para ampliação dos profissionais técnicos da área da 

assistência social. 

➢ Implantar o Conselho da Juventude.   

➢ Criar o Programa Jovem Empreendedor. 

➢ Desenvolver atividades de lazer, esporte e aprendizagem no turno inverso ao do 

horário escolar para atender crianças e adolescentes. 

➢ Implantar uma incubadora de talentos jovens.   

➢ Ampliar o número de espaços de lazer para crianças,  juventude e famílias. 

➢ Implantar Programa de Atenção à Saúde da Juventude- ASJ – (DSTs, Gravides 

 na Adolescência, combate a drogadição, violência juvenil, bullying, respeito, 

 diversidade e outros). 

➢ Fomentar a parceria com entidades assistenciais e universidades. 



 

 
  

➢ Implantar o Projeto Transforma Divinópolis, plataforma que reunirá 

organizações do terceiro setor e voluntariado para a construção de parcerias e 

vínculo social.   

➢ Reativar da Assistência Judiciária Gratuita aos necessitados, em parceria com 

faculdades de direito. 

   

4.5 FORTALECER A EDUCAÇÃO,  CULTURA E  TURISMO 

  

 Fortalecer a atuação das Escolas Infantis. 

 Regulamentar as Escolas Infantis.   

 Melhorar a Merenda Escolar. 

 Adquirir produtos dos produtores locais para a merenda escolar, conforme 

determina a legislação. 

 Realizar a formação permanente dos professores.   

 Valorizar os professores e trabalhadores da educação, respeitando seus direitos e 

liberdade de opinião. 

 Viabilizar a escola cívico militar. 

 Buscar parceria para a implantação de Escola Agrícola no Município. 

 Incluir no currículo escolar uma disciplina de Empreendedorismo para jovens. 

 Retomar o projeto “Escola Nutritiva”, com o apoio do Conselho de Segurança 

Alimentar. 

 Realizar amplo debate com o setor do turismo da cidade para identificar o 

produto turístico de Divinópolis. 

 Recuperar a política de sinalização de ruas e acessos turísticos. 

 Retomar o programa de capacitação de agentes de turismo, frentistas, taxistas, 

guardas municipais etc.   

➢ Retomar a realização de festivais e eventos regionais para atração de turistas e 

 consequentemente, recursos para o Município. 

➢ Dar apoio permanente ao esporte amador e promover campeonatos das escolas 

 municipais nas modalidades de atletismo, futebol, handebol, entre outras.   

 Realizar Festival Divinópolis Canta e Dança, valorizando os talentos locais.   

 Realizar o Festival de Poesia, valorizando os escritores e escritoras de 

Divinópolis. 



 

 
  

 Promover a descentralização da cultura e do esporte, levando-os para os bairros 

e zona rural.   

 Retomar a realização da Feira Internacional do Livro, feira da cultura e feira do 

artesanato local.   

 

 Ampliar as academias ao ar livre nos parques e praças. 

 Promover Feiras e Mostras Municipais para produtos locais, valorizando a 

economia solidária existente na cidade.   

 Desenvolver projetos e programas gastronômicos no Município. 

 Desenvolver projetos e programas turísticos. 

 

4.6. FORTALECIMENTO DA ECONOMIA COM DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

 Criar o Plano de Obras de recuperação da infraestrutura urbana e rural do município. 

 Implantar o PAC (Política Agrícola Comum) Divinopolitano com a criação do Fundo de 

Desenvolvimento do Município. 

 Implantar as metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Saneamento que prevê a 

modernização, ampliação e melhoria do sistema de fornecimento de Água. 

 Desenvolver projeto para captação de recursos para implantação do sistema de 

saneamento, coleta e tratamento de esgoto.   

 Ampliar, fortalecer, auxiliar e dar a autonomia de fiscalização para a Secretaria do Meio 

Ambiente. 

 Ampliar o programa de apoio e incentivo para a Implantação de Agroindústrias. 

 Ampliar o atendimento da patrulha agrícola. 

 Formar e capacitar jovens empreendedores moradores do campo, com vista a sua 

permanência na zona rural. 

 Implantar Programa de Educação Ambiental. 

 Implantar a Coleta Seletiva dos resíduos sólidos de forma inteligente e rentável. 

 Integrar o campo de cooperação a projetos de extensão das Universidades. 

 Reativar e fomentar as incubadoras de empresas e distrito industrial e complexo 

ferradura. 

 Dialogar com os empresários do comércio local para a exposição e comercialização 

exclusiva de produtos divinopolitanos. 



 

 
  

 Criar o selo de qualidade e identificação dos produtos divinopolitanos. 

 Estimular a agricultura familiar para a produção de hortigranjeiros em larga escala; 

 Implantar o parque energético da cidade, possibilitando a instalação e crescimento do 

setor produtivo. 

 

4.7 RECUPERAÇÕES DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 

 

 Estruturar o Plano de Recuperação de Vias Urbanas e Rurais. 

 Estruturar o Plano de Manutenção de Vias Urbanas e Rurais. 

 Estruturar Plano de Gestão de Trânsito – nova sinalização, novos semáforos. 

 Retomar a implementação do estacionamento rotativo. 

 Estruturar Plano de Recuperação e Acessibilidade de calçadas, com incentivo através de 

premiações e reconhecimento público. 

 Estruturar Plano de Acessibilidade para prédios públicos municipais. 

 Estruturar Plano de Recuperação e Modernização de Praças e Jardins.   

 Construir espaços de lazer e pequenas praças nos bairros da cidade.   

 integrar o Departamento de Obras Rurais junto à setor de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento com estrutura de equipamentos e pessoal e com foco na recuperação e 

manutenção das estradas rurais. 

 Implantar no departamento de Obras Urbanas uma estrutura de equipamentos e pessoal 

com foco na recuperação e manutenção da infraestrutura urbana. 

 Estruturar Plano de Parceria para manutenção dos pequenos acessos rurais – prefeitura e 

produtores. 

 Requalificar as vias e espaços públicos, priorizando a acessibilidade. 

 Criar e estruturar o Plano de Mobilidade Urbana e de Ações Executivas do Trânsito. 

 

5. DIRETRIZES PARA UM NOVO TEMPO 

  

5.1  ESTRUTURA ADMINISTRATIVA COM FOCO E PLANEJAMENTO 

 

 Realizar o Planejamento Estratégico da Administração Municipal. 

 Implantar a Sala de Gestão e Monitoramento. 

 Realizar a avaliação e aprimoramento da estrutura administrativa existente. 

 Implantar políticas públicas com planejamento e participação. 



 

 
  

 Implantar a CENTRAL DE PROJETOS, área técnica especializada na elaboração de 

projetos para a captação de recursos estaduais, federais e internacionais. 

 Criar o Banco de Dados Municipal. 

 Incluir uma visão sustentável no período de revisão do Plano Diretor Participativo. 

 Realizar estudo para implantação do Fórum Municipal de Desenvolvimento. 

 Implantar o IPTU progressivo. 

  

PROPOSTA PARA  APRIMORAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

  

ÓRGÃOS DA AUTORIDADE SUPERIOR 

 

• Gabinete do Prefeito   

• Gabinete do Vice Prefeito  

• Assessoria Especial de Governo  

• Procuradoria Geral do Município  

• Secretaria Municipal do Governo  

  

PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

• Secretaria Municipal da Fazenda  

• Secretaria Municipal da Segurança Pública, Trânsito e Transporte 

• Secretaria Municipal da Saúde 

• Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Cultura 

• Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Agronegócio e Turismo 

• Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social 

• Secretaria Municipal Meio Ambiente e Políticas Urbanas   

• Secretaria Municipal de Administração  

• Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas  

 

AS SECRETARIAS EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO TERÃO COMO META 

 

• Controlar, acompanhar e fiscalizar a coleta de dados e a apuração do Valor 

Adicionado Fiscal (VAF), fazendo o detalhamento da composição por setor econômico, 

com intuito de gerar informações importantes para a tomada de decisões sobre políticas 



 

 
  

públicas de desenvolvimento econômico, criando estudos e apurando as correções dos 

dados, buscando o apoio interativo de empresários e contabilistas. 

• Criar a Guarda Municipal, a qual ficara responsável pela manutenção da 

segurança em prédios praças, estabelecimentos e logradouros públicos, auxiliando 

também na fiscalização de posturas, meio ambiente e trânsito. 

• Promover a integração da Guarda Municipal, com os demais órgãos de segurança, 

como a PMMG, Polícia Civil, Polícia Federal. 

• Instalar o sistema de câmeras de segurança (olho vivo), com sistema inteligente 

de identificação de veículos furtados e foragidos, interligados ao comércio, principais 

corredores e demais pontos estratégicos do município, implantando o Portal de 

Segurança e Turismo e o Cinturão de Segurança. 

• Combater o comércio ilegal e fomentar a legalidade de todos os comerciantes, 

reduzindo a burocracia e facilitando a legalização de todos os comerciantes, organizando 

uma força tarefa com todos os envolvidos e interessados, potencializando a fiscalização 

de posturas, ambiental, sanitária e fazendária, com integração da receita municipal, 

estadual e federal. 

• Proibir e combater o comércio ambulante ilegal, desenvolvendo shoppings 

populares com aluguéis viáveis, com isso, agilizando a mobilidade urbana, exigindo-se 

comprovantes fiscais de mercadorias e combatendo o contrabando e o descaminho 

(crimes previstos no Código Penal), com rigorosa fiscalização de produtos de origem 

duvidosa. 

• Desburocratizar e agilizar todos os serviços de arrecadação, taxas e tributos, 

implantando a Prefeitura Digital, o que também permitirá uma importante redução de 

cargos comissionados e realocação de servidores em outros setores carentes, 

implantando o protocolo, alvarás, solicitações, guias, pagamentos e etc., tudo por via 

digital, com aplicativo para smartphones e software para computadores. 

• Desburocratizar, agilizar e informatizar o serviço de aprovação de obras, fazendo 

profundas alterações no Plano Diretor e no Código de obras, com fulcro de facilitar o 

setor da construção civil e fomentar este comércio e serviços. 

• Elaborar leis e projetos, para incentivar e assessorar o empreendedorismo e atrair 

investimentos e empreendedores para o município. 

• Concluir, manter e ampliar o Complexo Ferradura, desenvolvendo e criando áreas 

para todos espaços de empreendimentos, criando acessos diversos. 



 

 
  

• Criar novos centros industriais sustentáveis, restringindo-se totalmente o uso 

residencial, com acessos facilitados. Criando também, espaços com parceria privada, 

com incentivos fiscais. 

• Criar novos logradouros, facilitando a mobilidade pelo município e fazendo 

adequações e manutenção adequada aos já existentes, melhorando o trânsito do 

município de uma forma justa e racional, com sinalização eficiente e implantação de 

novos sinais luminosos sincronizados e inteligentes. 

• Criar acessos, inteligentes e eficientes na malha viária de acesso ao município, 

melhorando de forma importante a logística de abastecimento e escoamento de produção, 

evitando perda de oportunidades diante ao crescimento econômico e com isso atrair 

novos investidores e negócios. 

• Fiscalizar rigorosamente, multar e forçar o cumprimento de contrato por parte de 

concessionárias e permissionárias, obrigando-os a cumprir cláusulas, exigindo-se a 

melhoria nos serviços prestados, notificando, multando e se for o caso, declarando-se a 

caducidade do contrato. 

• Incentivar e assessorar o turismo, explorando os recursos existentes e criando 

projetos, programas e eventos para atrair turistas, capacitando comerciantes e 

comerciários e prestadores de serviços, para excelência no atendimento e qualidade de 

serviços e produtos, inclusive serviços de taxi, por aplicativo e transporte público em 

parceria com o SENAC. 

• Criar a estação turística religiosa, englobando Divinópolis e demais cidades da 

região, bem como a estação cultural e desportiva (esporte amador), criando atrações 

turísticas para o município. 

• Ampliar o programa de aquisição de alimentos do produtor rural do município, 

valorizando as práticas orgânicas e sustentáveis, fazendo integração do Poder Público, 

Diretoria de Agronegócio, Sindicato Rual, SEBRAE e EMATER, assessorando e 

promovendo a agricultura familiar e demais investidores na agricultura e pecuária. Criar 

o programa de agregação de valores e promover a certificação de qualidade e origem de 

produtos. 

• Criar o projeto de criação de corredores comerciais em bairros, descentralizando 

o comércio e serviços, criando oportunidades de negócios ao pequeno empreendedor. 

• Implantar na grade curricular da escola pública municipal, disciplinas como 

economia básica, noções de direto, noções de ciência política e ainda, em horários 



 

 
  

diversos ao turno escolar, aulas de música, dança, arte marciais e cursos 

profissionalizantes, em parceria com SENAC, SEBRAE, EMATER e universidades. 

• Fomentar a criação do Conselho do Desenvolvimento Econômico pelos 

empreendedores do município, totalmente independente do Poder Púbico, com estatuto 

próprio, o qual será responsável por ouvir os diverso seguimentos econômicos, levantar 

e estudar as demandas e eventuais soluções e levar a proposta à Secretaria do 

desenvolvimento econômico, bem como apresentar propostas viáveis de execução para 

o município. 

• Criar o observatório econômico, o qual ficará responsável por acompanhar o 

desenvolvimento econômico do município, do estado e da união, bem como de 

organismo internacionais, com vistas a apresentar propostas viáveis e atrair 

empreendedores e recursos. 

• Criar o Fundo do Desenvolvimento Econômico, para angariar fundos para manter 

o programa de profissionalização e demais programas da área econômica. 

• Criar o Conselho de Proteção Animal, bem como o Fundo de Proteção Animal, 

com intuito de angariar fundos para manutenir o canil com profissionais adequados e 

clínica de atendimento e castração de animais de rua, utilizando as multas aplicadas para 

o fundo. 

• Viabilizar a instalação de uma unidade do SESC em Divinópolis, envidando 

esforços necessários para tal. 

• Buscar a possibilidade da instalação de um Batalhão do Exército Brasileiro no 

município. 

• Criar o Projeto Bairro Modelo, onde as Associações de moradores, assumirá 

voluntariamente o próprio bairro ou comunidade, fazendo serviços voluntários e 

apresentando diretamente ao Poder Público Municipal, as demandas da localidade, 

apresentando soluções plausíveis. 

• Criar o Projeto Fonte da Juventude, que abrange o programa menor aprendiz , 

estágio e primeiro emprego no âmbito do município. 

 

 

 

O pré-candidato a prefeito de Divinópolis, Elton Geraldo Tavares (Sargento 

Elton), vem  registrar o compromisso e dedicação por Divinópolis, e para isso torno 

público o presente documento oficializando propostas por uma “Nova Divinópolis”, que 



 

 
  

crescerá sustentada em uma gestão moderna, responsável, transparente, séria e 

comprometida em tornar a cidade ainda melhor. 

Quero administrar Divinópolis para dar a ela o lugar que lhe é merecido, como 

cidade polo, pujante, promissora e sempre hospitaleira, lugar de destaque, modelo entre 

as grandes cidades de Minas Gerais. 

 

Entendo que devemos cuidar da cidade para fazer as pessoas felizes e para isso 

devemos pensar em famílias seguras, com trabalho, renda e um Poder Público que 

cumpra a suas funções, fortalecendo especialmente a economia da cidade e região, 

objetivando prosperidade e melhoria na qualidade de vida. 

 

Este é o nosso projeto, a construção de uma nova Divinópolis, segura, moderna, 

justa, limpa, com menos desperdício, livre dos abusos e da corrupção. 

 

É com grande entusiasmo que propomos estas ideias à apreciação da população 

de Divinópolis, com o sentimento de pertencer a essa cidade e de poder contribuir para 

um futuro melhor. 

 

Convicto de que podemos juntos construir uma nova Divinópolis, mais segura, 

moderna, socialmente justa, sustentavelmente planejada e economicamente viável, 

convido o povo Divinopolitano a participar deste grande Projeto de “Uma Nova 

Divinópolis”. 

 

Pedimos a benção e a capacitação de Deus para esse maravilhoso projeto que 

me comprometo empreender com muito zelo, honestidade e dedicação. 

 

 

 

Elton Geraldo Tavares 

Candidato a Prefeito Municipal de Divinópolis 

 

 

Fernando Malta 

Candidato a Vice Prefeito Municipal de Divinópolis 


