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1. INTRODUÇÃO 
 

Caros ferrenses, todos já me conhecem e sabem que além de minha 

formação acadêmica de Economista, tenho larga experiência profissional em 

Administração Privada e Pública. No decorrer desses anos na Administração 

Municipal enfrentamos várias crises, podendo citar as três últimas: Governo 

Estadual que deixou de repassar aos cofres públicos dos Municípios todos os 

recursos imprescindíveis para a gestão pública, Situação de Emergência 

decretada em Janeiro/2020 devido às fortes chuvas que assolaram nosso 

Município, bem como a pior de toda história: a PANDEMIA da COVID-19 que 

nos deixou atordoados. Devido a essas crises, tivemos que tomar medidas 

drásticas, firmes, às vezes cruéis, mas necessárias para manter a máquina 

pública viável de ser administrada.  

Junto novamente com ANDRÉ LUIZ, também com larga experiência 

em administração pública na área da Saúde, onde presta serviços de qualidade 

e essenciais para toda população.  

Diante de tudo, somos conhecedores das demandas em todos os 

setores de nosso Município, onde às vezes detectamos e não as executamos 

por falta de recursos suficientes e/ou burocracias administrativas, que nos 

obrigaram a priorizar outras áreas e demandas que surgem de forma 

emergencial o que altera todo nosso planejamento.  

Com a nossa coligação “PREPARO, MUITO TRABALHO, 

COMPETÊNCIA E TRANSPARÊNCIA” para o período 2021-2024, 

apresentamos e demonstramos a todos vocês as principais propostas que irão 

solucionar várias demandas já detectadas e outras que também comprovamos 

que serão necessárias e possíveis de serem executadas.  

Esperamos assim, com o apoio e confiança de todos vocês 

melhorar, prosperar, qualificar e elevar nossa cidade a uma condição melhor de 

se viver.      

 

 

 



2. PROPOSTAS 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA: 

 

 Implementar o CACIF (Centro de Atendimento ao 

Cidadão Ferrense), para levar benefícios a toda 

comunidade através de emissão de certidões, 

documentos, 2ª via de contas, licenças ambientais, 

cópia de documentos, além de assistência judiciária a 

cidadãos carentes e serviços relacionados ao Micro 

Empreendedor Individual, estes já realizados pela 

Sala Mineira do Empreendedor. 

 

2.2 SEGURANÇA: 

 

 Manter os Convênios com Policias Militar e Civil, 

garantindo a segurança da população. 

 Buscar melhoria e renovação da frota de veículos da 

Policia Militar. 

 Instalação de Câmeras de Olho Vivo, em parceria com 

a iniciativa privada, em pontos estratégicos da cidade.   

 

2.3 OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

PÚBLICOS: 

 

 Levar água tratada às sedes dos distritos e 

comunidades maiores, bem como melhorar o 

saneamento básico. 

 Buscar recursos junto ao Governo Federal e Estadual 

para a construção de pontes de concreto armado em 

substituição às pontes de madeira nas estradas 

principais de acesso às sedes distritais e a 



comunidades maiores, no intuito de melhorar a 

acessibilidade e o escoamento de produção 

agropecuária. 

 Urbanizar e construir área de lazer e esporte à Praça 

Francisco Assis Drumond. 

 Concluir o saneamento do Rio Santo Antônio em 

Ferros - Sede Municipal e em Sete Cachoeiras. 

 Construir novas praças e urbanizar as sedes dos 

Distritos. 

 Executar serviços de paisagismo no talude à Rua Dr. 

Júlio Drumond, em Ferros. 

 Substituir a iluminação pública para lâmpadas de LED 

na Sede e em todos os distritos. 

 Encascalhar, pavimentar os pontos críticos de acesso 

aos Distritos, com parcerias com as comunidades e 

iniciativa privada, buscando também recursos de 

Emendas Parlamentares e executar Convênio já 

assinado com o Ministério do Desenvolvimento 

Regional no valor de R$485.000,00, para a 

pavimentação do Morro do Mendonça. 

 Promover a pavimentação de vias urbanas dos 

Distritos e pequenas comunidades rurais. 

 Executar, através de parceria com a CEMIG, extensão 

de iluminação pública a todas as comunidades com 

expansão de áreas urbanas e inclusive nas 

comunidades rurais. 

 Concluir as obras de reforma do Ginásio Poliesportivo 

“Amir Soares de Carvalho”, com recursos já 

garantidos através de Emenda Parlamentar. 

 Construir uma nova galeria pluvial à Rua do Rosário - 

Praça Major Camilo de Lelis, escoando no rio Santo 

Antônio. 



 Promover a regularização ambiental da Usina de 

Reciclagem de Lixo e do Aterro de Pequeno Ponte, 

bem como executar obras de reforma e melhorias em 

suas instalações, além do cercamento da área com 

tela. 

 Adquirir um caminhão próprio de prensa do lixo 

urbano a fim de diminuir o volume do lixo coletado. 

 Ampliar os serviços de telefonia celular para regiões 

sem sinal como Barraca, Boa Vista, Cotia, Cachoeira 

do Tenente, Macacos, Rodrigues e outros. 

 Reformar e revitalizar a Quadra de Futebol das Areias, 

com iluminação para prática de esportes noturnos. 

 Buscar parcerias através de consórcios 

intermunicipais com o objetivo de regularizar e 

viabilizar a destinação final do Lixo. 

 

2.4 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E 

TURISMO 

 

 Viabilizar a inclusão de cursos de nível superior em 

Ferros, em especial na área Técnico-Agrícola.  

 Implantar cursos de capacitação, objetivando a 

geração de empregos e renda para a população 

ferrense. 

 Promover a reforma e ampliação de escolas e creche, 

proporcionando a acessibilidade e o conforto para os 

alunos. 

 Utilizar o lote do CESEC “Professor Júlio de Carvalho 

Soares”, em via de cessão pelo Estado de Minas 

Gerais, para ampliação da estrutura física do Pré-

Escolar “Cinderela”, inclusive com construção de 

Quadra Esportiva e creche.  



 Garantir um profissional habilitado em Tecnologia da 

Informação que atue na montagem e manutenção de 

computadores das escolas municipais. 

 Implantar cursos profissionalizantes, através de 

parcerias, para suprir a carência de mão de obra 

qualificada no município e na região. 

 Garantir investimentos em materiais pedagógicos, 

merenda escolar com qualidade, tecnologia da 

informação e a manutenção e ampliação dos espaços 

escolares. 

 Elevar a taxa de alfabetização da população com mais 

de 15 anos de idade, através da oferta de curso de 

Alfabetização de Jovens e Adultos em parceria com 

as Escolas da rede pública Estadual do Município. 

 Fortalecer e aumentar a oferta de Educação em 

tempo integral, ampliando-a para os alunos dos Anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

 Fomentar e garantir o serviço de transporte escolar de 

qualidade, dando atenção especial aos alunos com 

necessidades especiais, fornecendo monitores para 

atender os mesmos. 

 Garantir a inclusão das crianças com deficiência e 

necessidades especiais nas escolas municipais, 

assegurando acessibilidade, equipamentos e 

formação para os professores. 

 Implantar Curso Público e Gratuito preparatório do 

ENEM aos estudantes ferrenses para facilitar o 

acesso ao Ensino Superior. 

 Garantir aos profissionais do magistério municipal o 

pagamento dos valores fixados pelo piso nacional do 

magistério, rigorosamente em dia. 



 Garantir a continuidade e ampliar o fornecimento do 

transporte escolar gratuito para alunos universitários 

que estudam em Itabira, no período noturno. 

 Cumprir o Plano Municipal de Educação para o 

alcance das metas. 

 Reformar o Centro Cultural "Roberto Drummond", 

especialmente através do Convênio já assinado com o 

Fundo Estadual de Cultura – FEC, no valor de 

R$77.062,50. 

 Adquirir computadores e rede de internet para a 

Biblioteca Municipal “Professora Maria José da 

Silveira". 

 Catalogar e realizar o registro digital do acervo da 

Biblioteca Municipal "Professora Maria José da 

Silveira". 

 Realizar trabalho de inventário e Registro da Festa do 

Rosário. 

 Manter e apoiar as manifestações culturais existentes 

no Município de Ferros. 

 Buscar parcerias para implantação de projeto de 

música para crianças. 

 Apoiar as festas tradicionais realizadas no município. 

 Buscar parcerias para promoção do turismo rural e 

local. 

 Ampliar o apoio à prática esportiva, com a inclusão de 

outras modalidades esportivas nas escolinhas, como 

Vôlei, handebol e outras. 

 Apoiar os esportes amadores. 

 Incentivar o futebol feminino. 

 Revitalizar os Campos de Futebol dos Distritos. 

 Articular a ação da Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer com as demais secretarias do município, 



objetivando a inclusão social de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade. 

 Viabilizar a organização coletiva de eventos de lazer e 

esporte recreativo para envolver a população local. 

 Realizar parcerias com as Escolas Estaduais e 

Municipais, a fim de potencializar o uso das escolas 

para a formação esportiva e práticas de lazer; 

 Estruturar calendário de eventos, promovendo 

campeonatos de futebol locais e intermunicipais. 

 

2.5 SAÚDE 

 

 Promover o atendimento de especialidades médicas 

na sede do Município. 

 Ampliar a cobertura de atendimento em Saúde Bucal 

no Município. 

 Ampliar e renovar a frota de veículos da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 Promover a reforma e/ou construção de postos de 

saúde na Sede e nos demais distritos, dentro das 

normas da Vigilância Sanitária. 

 Aumentar o valor de repasse de subvenção para os 

próximos anos e assim, regularizar as pendências do 

HSJT (Hospital São Judas Tadeu) tornando-o apto a 

receber emendas parlamentares. 

 Credenciar o HSJT (Hospital São Judas Tadeu) ao 

CISCEL (Consórcio de Saúde) para atendimento de 

RX e Consultas especializadas à toda a população. 

 Manter contrato com o HSJT (Hospital São Judas 

Tadeu) para manutenção dos plantões médicos e 

bioquímicos para exames laboratoriais – 24hs. 



 Construção da sede própria da Secretaria de Saúde, 

próximo ao Posto de Saúde da Sede, facilitando o 

acesso ao paciente, próximo ao posto de saúde. 

 Ampliar o número de equipes da saúde da família na 

sede do município, para diminuir o tempo de espera e 

melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

 Ampliar o horário de atendimento do Posto de saúde 

da sede de 40h para 60h semanais, disponibilizando 

mais alternativas de horário de acolhimento, 

atendendo principalmente a classe trabalhadora. 

 Dar continuidade às parcerias para realização de 

mutirões oftalmológicos, cirurgia de catarata, 

mamografia, angiologia, pediatria, ginecologia e 

psiquiatria. 

 Aquisição de Equipamentos para aumentar a 

produção do laboratório de análises, aumentando 

também o espaço físico. 

 Ampliar a lista de medicamentos da Farmácia Pública 

Municipal. 

 Manter e ampliar a disponibilização de veículos no 

distrito para atendimento de urgências de saúde e 

transporte da equipe de PSF. 

 Manter os atendimentos de psicólogo, nutricionista e 

orientador de atividades físicas, ampliando as vagas 

para fisioterapia. 

 Disponibilizar atendimentos de fonoaudiologia e 

terapia ocupacional na sede do município. 

 Firmar parceria com APAE para que possa melhorar e 

ampliar o atendimento na instituição. 

 

2.6 AÇÃO SOCIAL 

 



 Estruturar a Secretaria de Ação Social, criando um 

departamento específico, contratando um Vigilante 

Sócio-assistencial para diagnosticar, pesquisar e 

desenvolver ações sócio-assistenciais e ampliar a 

proteção social das demandas básicas e especiais. 

 

2.7 AGRICULTURA 

 

 Ampliar a frota de máquinas agrícolas. 

 Implementar e melhorar o programa de fortalecimento 

da Agricultura familiar e produção agropecuária 

através do fornecimento de máquinas e implementos 

agrícolas. 

 Incentivar e apoiar a criação de um grupo de 

pequenos produtores para fabricação de silagem.  

 

 

 

Ferros, 22 de Setembro de 2020. 

 

Raimundo Menezes de Carvalho Filho 

Pré-Candidato a Prefeito Municipal 

 

André Luiz Silva Faria 

Pré-Candidato a Vice-Prefeito Municipal 
 

 


