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Valadarenses,

 

Por outro lado, não poderíamos imaginar que a história nos 
reservasse um período tão conturbado, com tantos desafios de 
ordem natural e política: crise financeira, falta de repasses do 
Estado, surto de arboviroses (Dengue, Zika e Chikungunya), duas 
enchentes seguidas e, por fim, uma pandemia mundial que está 
mudando conceitos, valores e até mesmo a forma de viver e 
conviver em todo planeta.

 

 

Dizem que a melhor política pública é aquela em que resultado se 
faz sentir no dia a dia do cidadão, na sua qualidade de vida, desde 
a facilidade de se locomover pela cidade até o acesso aos 
principais serviços públicos, como educação, saúde e assistência 
social.

É neste cenário que nos dedicamos a pensar a cidade de 
Governador Valadares dos próximos quatro anos. Quais as 
necessidades dos cidadãos neste “novo normal”? O que fazer 
para que a vida dos valadarenses seja melhor e a cidade seja 
ainda mais acolhedora para todos, criando novas oportunidades 
de emprego, geração de renda e desenvolvimento?

 

 

Sempre soubemos que seriam muitas as dificuldades, em função 
das dívidas herdadas de gestões anteriores, dos problemas 
estruturais e políticos da cidade. Mas força de vontade, disposição 
para o trabalho e empenho para solução dos problemas nunca 
nos faltaram.

Cabe ao governo municipal trabalhar de forma competente, 
inovadora, transparente e contínua para que estes resultados 
se tornem realidade. Foi pensando nesta gestão moderna que 
elaboramos o Plano de Governo da nossa candidatura, em 2016. 
Um plano que serviu de norte para nossas ações, neste mandato 
2017-2020, e que conseguimos cumprir em grande parte.

1. MENSAGEM DO CANDIDATO
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Neste exercício, percebemos a importância de dar prossegui-
mento no muito que já está em andamento. Nestes quatro anos, 
arrumamos a casa sem deixar de cuidar da nossa gente a 
todo tempo. Assim, para os próximos quatro anos, estruturamos 
nossos planos em três grandes eixos, propondo ações de 
continuidade do que têm funcionado efetivamente, acrescidas 
das novas demandas surgidas:

    Serviços.

    Gestão;
    Obras;

 

É sob estes eixos que estamos propondo o nosso Plano de 
Governo, com ações propositivas, praticáveis e compatíveis com 
o pensamento de que o que queremos para o futuro deve começar 
a ser construído hoje, com serenidade, diálogo, muito senso de 
realidade e tendo sempre em vista de que tudo a ser feito  
deve ser para o bem do povo.

 

Vamos juntos, mais uma vez!

André Merlo
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2. VALORES
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TRANSVERSALIDADE

TRANSPARÊNCIA

INOVAÇÃO
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3. EIXOS ESTRUTURANTES

GESTÃO

OBRAS

SERVIÇOS
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DIMENSÃO
Governo Digital.

VALORES
Eficiência, eficácia, agilidade, comodidade e transparência.

CONCEITO
O Governo André se propõe a colocar a gestão pública municipal 
na palma da mão do cidadão. Alinhado à modernidade 
administrativa, busca aproximar a gestão pública do cidadão. As 
pessoas poderão se relacionar com a Administração Pública de 
qualquer lugar através do seu celular. Isso permitirá o acesso a 
diversos serviços públicos em tempo real, como também o 
acompanhamento e a fiscalização das ações do governo. Será 
disponibilizado um canal de comunicação direto para sua 
participação - para opinar, criticar e sugerir melhorias.

Ÿ Entre outras.

FUNCIONALIDADES

Ÿ Encaminhamento de críticas, propostas e sugestões;

Ÿ Agendamento de serviços;

Ÿ Monitoramento de ações e obras;

Ÿ Solicitação e acompanhamento de processos,
alvarás, certidões e licenças;

Ÿ Emissão de guias de tributos;
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4. GESTÃO - O GOVERNO
NA PALMA DA MÃO
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Atenção ao Servidor
DIMENSÃO

VALORES

CONCEITO

Ÿ Compromisso com o IPREM.

Respeito, confiança, qualidade de vida, equilíbrio e justiça.

FOCO

Ÿ Carreira do servidor - iniciativas de qualificação; preparação 
para a aposentadoria;

O Governo André tem honrado o compromisso de pagar os 
servidores em dia, e assegurar condições dignas de remu-
neração, desenvolvimento da carreira e qualidade de vida do 
servidor municipal.

Ÿ Casa do Servidor - serviços e atenção à saúde do servidor;

5. GESTÃO - RESPEITO E
CUIDADO COM O SERVIDOR
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TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CONHECIMENTO

Ÿ Regularização Fundiária.
Ÿ Programa Casa Verde e Amarela;

Ÿ Conclusão do Hospital Regional.

HABITAÇÃO

Ÿ Duplicação da BR-381;

ENERGIA
Ÿ Parcerias e parques fotovoltaicos.

LOGÍSTICA

Ÿ Novo Terminal do Aeroporto;
Ÿ Ponte do São Raimundo;
Ÿ Travessia da BR259.

SAÚDE / SANEAMENTO BÁSICO
Ÿ Nova Captação de Água;
Ÿ Estação de Tratamento de Esgoto - ETE;
Ÿ Destinação de Resíduos Sólidos;

Ÿ Desenvolvimento dos serviços do Parque Científico
e Tecnológico.
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6. OBRAS - UMA MÃO DE OBRAS

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO,

PARA GERAR UMA ECONOMIA MODERNA

E INCLUSIVA, CAPAZ DE OFERECER

OPORTUNIDADES DE EMPREGO E

GERAÇÃO DE RENDA, ESTIMULANDO A

AÇÃO DE NOVOS EMPREENDEDORES.
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7. SERVIÇOS - CIDADE ACOLHEDORA
E QUE CUIDA DO CIDADÃO

Dar prosseguimento e ampliar programas como Educação 
Conectada (que leva internet de alta velocidade e salas de 
informática para as escolas) e "Venha Conhecer Minha Escola" 
(intercâmbio de atividades esportivas e culturais); distribuição do 
Kit Escolar; Construção de 03 novas escolas; inauguração do 
novo CRAEDI; incentivo aos projetos que desenvolvam a 
cidadania entre os alunos; atenção para a qualidade da merenda 
escolar; manutenção e ampliação da nota do IDEB.

LIMPEZA E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Dar prosseguimento aos serviços de limpeza urbana.

EDUCAÇÃO

SEGURANÇA
Prosseguir com a troca por lâmpadas de led e colocação de mais 
pontos de Iluminação pública e parcerias para otimização do 
policiamento.

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ÿ Descentralização, aproximação e integração dos equipamentos 

e serviços;
Ÿ Acompanhamento e promoção da cidadania para as 

populações em risco social;
Ÿ Investimento na Rede de Atenção Básica, ampliando a 

humanização dos serviços prestados nas Unidades de Saúde;

MOBILIDADE URBANA
Cumprir o Plano Municipal de Mobilidade Urbana.

Desenvolvimento e preservação de polos de integração 
comunitária - praças, quadras de esporte, campos de futebol, 
feiras locais, centros de comércio, centros comunitários, espaços 
de música e entretenimento.

QUALIDADE DE VIDA
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COM A CASA ARRUMADA E
NOSSA GENTE BEM CUIDADA,

SEGUIREMOS PROMOVENDO
QUALIDADE DE VIDA E ORGULHO DE

VIVER EM UMA CIDADE MODERNA,
ACOLHEDORA, LINDA DE VER,
FÁCIL DE AMAR E PRÓSPERA

PRA VIVER E TRABALHAR.
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