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“A Nação Brasileira está sendo dessangrada. Escolas caindo aos pedaços. 

Hospitais apodrecendo. Nosso povo morrendo de fome. Um grande 

esforço deve ser feito, neste momento, em prol da unidade e da salvação 

nacional. É hora de unir, não de desunir. Vamos nos unir, todos nós, 

cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a 

História. Vamos, nós mesmos, fazer a nossa História. Vamos unir, 

portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, estado com 

estado, todos falando a mesma língua, a língua de uma grande nação, 

próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. É preciso 

mudar toda a concepção política atual, a fim de que se possa revigorar, 

fortalecer, engrandecer e salvar nossa Pátria”  

Enéas Ferreira Carneiro 
 

 

 

 

 

 
 



                          
 

 

Introdução 

O presente Plano de Governo da Coligação ‘Guaxupé de Cara Nova’, foi 
elaborado com ativa participação da comunidade guaxupeana, através de 
agentes dos mais variados seguimentos. Boa parte dos candidatos e 
dirigentes dos partidos que compõe a coligação, também participaram do 
debate e da propositura de sugestões ao mesmo. 
 
Além disso, referido Plano de Governo foi coordenado diretamente pelo 
candidato a Prefeito da coligação, Jorginho, o que possibilitou a 
elaboração de propostas realistas e eficazes visando solucionar boa parte 
dos principais problemas vivenciados pelos cidadãos guaxupeanos, sejam 
tais problemáticas de média ou alta complexidade. 
 
Esta participação direta do candidato a Prefeito da coligação na 
Coordenador do Plano de Governo, muito contribuiu para maior 
fidelidade, transparência e compromisso para com as propostas aqui 
elencadas.  
 
Além da formação acadêmica totalmente voltado para a área da 
administração pública, frisa-se a experiência e conhecimento de causa que 
Jorginho possui, devido sua atuação sempre ativa na política local, por 
meio do debate, fiscalização, cobrança e apontamento de soluções junto 
ao Executivo, até aqui realizadas pelo mesmo no plenário da Câmara 
Municipal em seus mandatos eletivos, e também no contato direto com os 
cidadãos guaxupeanos, no dia-dia, no cotidiano vivenciado ao longo 
destes anos como vereador, uma vez que, os cidadãos são os principais 
agentes para transmitirem a realidade das maiores necessidades, 
dificuldades  que o Município possui. 
 

Apesar de sempre cumprir com excelência e eficiência com todas as 

prerrogativas legais que o cargo no legislativo guaxupeano lhe 

proporciona, muitas questões acabam fugindo da alçada legislativa, por 

tratar-se de pautas de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo Municipal, 

que tem poderes próprios para implementar, propor e viabilizar ações e 

políticas públicas de impacto face as principais problemáticas de nossa  

 



                          
 

cidade, na condição de Prefeito, Jorginho terá condições de realizar tudo 

aquilo que ficou impossibilitado de realizar como vereador. 

Também a de se destacar a importante participação da candidata a vice da 

coligação Guaxupé de Cara Nova, Professora Elisângela Vieira, 

principalmente nas matérias de cunho educacional, social, esportivo e 

defesa da mulher. 

 

ÍNDICES OFICIAIS 

Importante destacar a posição atual de Guaxupé nos índices oficiais 

conforme se verifica a seguir, pois o Plano de Governo da Coligação 

Guaxupé de Cara Nova propor ações para melhoria de tais índices. 

Guaxupé obteve o pior resultado na região e um dos piores do Brasil em 

investimentos. O Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) é desenvolvido com 

base em dados fiscais oficiais, declarados pelas próprias prefeituras. No 

quesito investimentos realizados pela Prefeitura na cidade, Guaxupé ficou 

em último lugar na região ficando na posição 718 no ranking estadual e na 

posição 4.781 no ranking nacional. 

Fonte: https://www.firjan.com.br/ifgf/downloads/download-ifgf-indice-firjan-de-

gestao-fiscal.htm  

Índice CGU – Escala de Transparência Pública Guaxupé ficou entre as 6 

cidades menos transparentes de MG e entre as 60 piores do país O Escala 

Brasil Transparente, criada pela Controladoria Geral da União - CGU, para 

aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação e monitoramento da 

transparência pública em estados e nos 655 municípios brasileiros, com 

população acima de 50 mil habitantes. Com nota 3.91 Guaxupé foi muito 

mal ficando na posição 67 entre os 72 municípios mineiros pesquisados 

em 2018 e na posição 599 no ranking nacional.  

Fonte: https://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-

transparente-360  

Índice do TCE – TC Educa (vagas escolares) Guaxupé não atingiu nenhuma 

das 5 metas do Plano Nacional de Educação monitoradas Os Tribunais de 

Contas dos Estados, em parceria com o Instituto Rui Barbosa criaram o  

https://www.firjan.com.br/ifgf/downloads/download-ifgf-indice-firjan-de-gestao-fiscal.htm
https://www.firjan.com.br/ifgf/downloads/download-ifgf-indice-firjan-de-gestao-fiscal.htm
https://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente-360
https://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente-360


                          
 

Sistema de Monitoramento do Plano Nacional de Educação, o TC Educa. O 

sistema visa monitorar se os municípios estão cumprindo as metas de 

oferta de mais vagas e universalização do ensino e em creches, pré-

escolas e ensino fundamental. Das metas que são responsabilidade direta 

do município, Guaxupé não atingiu nenhuma e ainda retroagiu nas 

principais metas no comparativo entre 2017 e 2018.  

Fonte: https://pne.tce.mg.gov.br  

 

Problemas na Saúde - Conforme resposta da Secretaria Municipal de 

Saúde de Guaxupé no Memorando Interno nº 516/2018 enviado à Câmara 

Municipal, em dezembro de 2018, referida secretaria possuía 10.321 

exames pendentes, além de 1.308 cirurgias, ou seja, muito precisa ser 

realizado de forma mais eficiente na área. Dados atualizados foram 

solicitados junto à Prefeitura, todavia, resposta ainda se encontra 

pendente. 

Destaca-se, por fim, o fraco desempenho de Guaxupé na geração de 

novos postos de trabalho, segundo dados oficiais do CAGED referentes as 

duas últimas gestões municipais. Segue teor da matéria jornalística sobre 

o tema: 

“Com quase 8 anos de mandato, prefeito Jarbinhas criou 284 vagas de 
emprego, 9,46% do total prometido em campanha, que foi de três mil 
vagas. 

Há quase onze meses de terminar o segundo mandato, o Prefeito 
Jarbinhas tem tarefa de cumprir a promessa de campanha de criar três mil 
vagas de emprego. Para conseguir tal feito, a atual gestão precisa criar 11 
vagas diárias de emprego a contar do dia 02 de janeiro. Os cálculos foram 
feitos pelo Portal da Cidade Guaxupé com base nos dados do Cadastro 
Geral de Empregados de Desempregados (CAGED) entre os anos de 2013 e 
2019, quando o prefeito assumiu o cargo. Os dados do ano de 2019 foram 
divulgados na semana passada. O cálculo leva em conta os dias úteis de 
2020, excluindo os finais de semana, e feriados nacional e municipais e 
pontos facultativos. 

 

https://pne.tce.mg.gov.br/


                          
 

Em todo o período (2013-2019), o número de admissões superou em 284 
vagas o número de demissões. Alguns setores, como a prestação de 
serviços e o comércio foram os destaques da criação de empregos”. 

Fonte: https://guaxupe.portaldacidade.com/noticias/economia/para-cumprir-

promessa-de-campanha-gestao-deve-criar-11-vagas-diarias-em-2020-5419 

 

 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS 
 
Diversificação Econômica do Município com modificações na legislação 
local, como reforma do Código Tributário Municipal; Apresentação de 
uma nova legislação de incentivo e fomento a indústria, comércio e 
geração de empregos, dentre outras ações de fomento. Quanto mais 
empregos a pessoa jurídica gerar, mas incentivos terá do Município. 
Empresas já situadas no município com projetos de expansão também 
receberão incentivos; 
 
Criação de um Parque Industrial em Guaxupé, para abrigar empresas de 
grande porte que receberão os incentivos necessários do Município, assim 
como ocorre na cidade vizinha de Guaranésia; 
 
Expansão do atual Pólo Industrial para abrigar empresa de médio porte; 
 
Criação do Fundo Municipal de Combate ao Desemprego – FMCD, a ser 
gerido pelo Conselho de Desenvolvimento de Guaxupé – CDG, para 
utilização em políticas públicas de fomento e geração de empregos; 
 
Implantação do Circuito da Lingerie, em parceria com os municípios 
vizinhos visando a geração de emprego, renda e exploração da 
potencialidade turística do projeto, assim como ocorre no Circuito das 
Malhas em Monte e demais cidades; 
 
Expansão do Jovem Aprendiz, além de reformulação e execução efetiva da 
Lei do Primeiro Emprego em nossa cidade que irá beneficiar muitos jovens 
que procuram o primeiro emprego (Lei de autoria de Jorginho/Gil Qualifio, 
mas não colocada em prática pela atual gestão); 



                          
 
Criação do programa ‘Mais MEIs’ - onde a Prefeitura dará suporte, 

assessoria, incentivos e vantagens para que os pequenos empreendedores 

criem seu próprio negócio, ou para aqueles que já o possuem, se 

formalizem (Jorginho foi autor da denúncia no Ministério Público que 

resultou no fim da cobrança de taxas dos Microempreendedores de 

Guaxupé pela Prefeitura. Como Prefeito fará muito mais); 

 
IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONALIZANTE DO 
TRABALHADOR - Investimento pesado em qualificação profissional para 
jovens, adultos e pessoas de mais idade terão a oportunidade de realizar 
cursos diversos (área administrativa, construção civil, mecânica, cursos 
voltados ao gênero feminino, dentre outros); 
 
Parcerias com Sistema S, UNIFEG, Institutos Federais, e outros órgãos 
visando a qualificação dos munícipes interessados em se aperfeiçoar na 
busca de novas oportunidades de empregos; 
 
SAÚDE  
 
Divulgação na internet da lista de espera dos usuários do SUS (com 
divulgação do número cartão SUS e posição na fila, preservando o nome 
dos usuários, acabando com o famoso fura fila no SUS); 
 
Aumentar significativamente os convênios para realização de mais 

cirurgias e exames pela Prefeitura; 

Aumentar a distribuição de medicamentos (quantidade e variedade) na 

Farmácias da Prefeitura; 

Voltar a realizar diversas especialidades de exames pela própria 

Prefeitura, adquirindo inclusive aparelhos para realização de exames de 

ressonância magnética, tomografias, dentre outros; 

Implantação do Programa ‘Ante Fura Fila SUS’ - Tornar pública no site da 

Prefeitura a lista de espera dos pacientes que esperaram por exames, 

cirurgias e consultas (divulgação das iniciais dos nomes com o número do 

Cartão SUS) dando mais transparência e evitando a conhecida prática de 

fura fila do SUS, onde pessoas com influência na Prefeitura indicam  



                          
 

‘chegados’ para ser atendidos com prioridade, prejudicando outras 

pessoas na fila de espera; 

Implantação de um Centro de Hiperdia para atendimento e suporte 

exclusivo para pessoas com hipertensão e diabetes; 

Criação do Programa “Clínicas Conveniadas SUS” onde clínicas particulares 

realizam convênio com a Prefeitura para que pacientes do SUS 

cadastrados na Prefeitura tenham direito a desconto na realização de 

exames e consultas. O intuito é desafogar as filas de atendimentos do SUS, 

pois muitos cidadãos preferem pagar com desconto do que esperar sua 

vez pelo atendimento na rede pública; 

Realizar mutirões de cirurgias e exames, inclusive com recursos da própria 

Prefeitura, para reduzir o tamanho da fila de espera das cirurgias de média 

e alta complexidade e dos exames; 

Ampliação do Programa Saúde de Família visando a cobertura mais 
eficiente de atendimento à toda população; 
 
Contratação de médicos de especialidades diversas, que mais faltam na 
rede pública de saúde; 
 
Implantar um Centro Especializado em Reabilitação (CER) em parcerias 
com iniciativa privada. 
 
EDUCAÇÃO 
 
Realizar diagnóstico sobre o impacto da pandemia na formação dos alunos 
da rede municipal de ensino. Elaborar e implementar plano para 
recuperar eventuais defasagens no aprendizado; 
 
Garantir na rede própria de educação infantil, bem como na rede 
conveniada, um ambiente de aprendizagem que seja confiável, caloroso, 
receptivo, estimulante, diversificado e organizado, onde as crianças 
possam aprender e se apoiar, com curiosidade e afeto;  
 



                          
Promover programas de complementação escolar, focando em novas 
habilidades e competências, com acesso a atividades de educação através 
do esporte e cultura; 
 
Estabelecer programas fortes de recuperação e reforço dos alunos que 
apresentem dificuldades de aprendizagem para assegurar o bom 
funcionamento do sistema de progressão continuada; 
 
Combater a defasagem idade-série e incrementar os programas de 
aceleração escolar; 
 
Combater a evasão escolar: a escola tem de identificar os alunos que 
faltam muito ou que abandonam os estudos e alertar a Secretaria de 
Educação. E então a Prefeitura entrará em contato com as famílias para 
garantir que nenhuma criança fique fora da escola. Guarda Municipal e 
Conselho Tutelar participarão do projeto; 
 
Valorizar a carreira dos professores, bem como a dos demais servidores da 
Educação; 
 
Incentivar o uso de tecnologias e mídias digitais, de forma planejada e 
pedagógica, como meio adicional de ter novas abordagens sobre os 
conteúdos a serem ensinados; 
 
Modernizar a arquitetura da sala de aula, implementando a Sala Ambiente 
de Aprendizagem, enriquecida com equipamentos e materiais 
diferenciados; 
 
Definir novos mecanismos de controle e avaliação do desempenho de 
cada aluno, de cada turma e de cada escola da rede municipal de ensino, 
com o propósito de permitir aos responsáveis pela melhoria da qualidade 
de ensino que acompanhem o desenvolvimento e as necessidades de cada 
aluno. É fundamental a avaliação sistemática e criteriosa do desempenho 
dos alunos com devolutiva às escolas;  
 
Investir em políticas públicas educacionais que garantam maior equidade, 
assegurando apoio especial às escolas que apresentem pior desempenho; 
 
 
 



                          
 
Aumentar o investimento na educação infantil, com ampliação de vagas 
em creches conveniadas, capacitação e valorização de professores e 
colaboradores;  
 
Avaliar permanentemente o desempenho das políticas públicas da 
Educação na rede municipal, para desenvolver iniciativas de melhoraria na 
relação ensino/aprendizagem;  
 
Subsidiar a compra de computadores para os alunos da rede municipal; 
 
Garantir acesso à internet e sinal de celular em todas as escolas da rede 
municipal de ensino; 
 
Construção de novas unidades escolares (creches e escolas); 
 
Reforma e ampliação das unidades escolares que tenham espaço 
adequado para tal, visando a oferta de mais vagas aos alunos; 
 
Maior articulação e parceria entre o CRAS com as escolas, visando 
minimizar os problemas envolvendo crianças em situação de maior 
vulnerabilidade social; 
 
Meta de manter durante todo período da próxima gestão a nota média do 
IDEB do Município de Guaxupé, acima de 7, por meio das políticas públicas 
educacionais da Secretaria de Educação; 
 
SEGURANÇA 
 
Ampliação dos pontos de iluminação em áreas inseguras da cidade; 
 
Criar o programa ‘Nenhuma Criança Fora da Escola’, com parceria do 
Conselho Tutelar e GCM contatando as famílias dos faltosos e fazendo 
visitas domiciliares;  
 
Aumentar a presença da Guarda Municipal nos bairros e unidades 
escolares do Município; 
 
Adotar formulário para as vítimas de violência doméstica, baseado de 
modo a classificar as vítimas por nível de risco. Essa classificação permite  



                          
 
focar atividades como a Patrulha Maria da Penha para mulheres em risco 
de violência doméstica;  
 
Pleitear no Governo do Estado, em parceria com os deputados parceiros, 
equipamentos e veículos para as Polícias Civil e Militar, além da 
reestruturação da Delegacia da Mulher com uma delegada em seu 
comando; 
 
Implantação de um Centro de Acolhimento Provisório para mulheres 
vítimas de violência; 
 
Aumentar as rondas preventivas da Guarda Municipal na Zona Rural; 
 
Implantar e fomentar políticas públicas de incentivo ao esporte, 
qualificação profissional e geração de empregos a juventude, dando-lhes 
oportunidades de melhora na qualidade de vida para que não escolham o 
caminho da criminalidade;  
 
Apoiar o programa PROERD da Polícia Militar; 
 
 
MEIO AMBIENTE 
 
Expandir as ações de coleta seletiva do lixo; 
 
Instalação de lixeiras nas principais ruas, avenidas e praças da cidade; 
 
Realização da poda responsável dos galhos das árvores do município; 
 
Implantação do Programa “Futuro Verde” em parceria com entidades 
ambientais do Município e crianças das unidades de ensino, visando o 
plantio de no mínimo 2000 novas árvores, inclusive frutíferas; 
 
Propor uma Lei Municipal criando um piso salarial para os trabalhadores 
da limpeza urbana do Município, com especial atenção aos trabalhadores 
que atuam na coleta do lixo nas residências; 
 
Implantação do Programa Municipal de preservação de mananciais e 
áreas verdes do Município; 



                          
 
Renegociar de forma administrativa ou mesmo judicialmente, o convênio 
do Município de Guaxupé com a COPASA, visando a extinção definitiva da 
TAXA DE ESGOTO, onde a Prefeitura assumiria e daria continuidade as 
obras da estação de tratamento de esgoto e demais serviços dessa 
natureza no município; 
 
 
TRANSPORTE E TRÂNSITO 
 
Criar novas linhas e roteiros que atendam os novos bairros, para atender a 
população; 
 
Manutenção permanente das vias urbanas com operação tapa buracos, 
principalmente quando os buracos estão se iniciando; 
 
Manutenção permanente das estradas rurais; 
 
Melhorar a sinalização das vias públicas, assim como rever parte das 
alterações na sinalização realizadas pela atual Administração Municipal; 
 
Concessão de passe-livre no transporte coletivo, aos atiradores do Tiro de 
Guerra (quando fardados); 
 
Intervenção com realização de obras de melhorias em diversos pontos da 
cidade, como no entroncamento da Av. Salesianos com Tenente 
Querubim; 
 
Implantação gradual de ciclovias e ciclo faixas nas principais vias da 
cidade. 
 
 
SOCIAL 
 
Implantação do programa “Albergue de Inverno”, visando abrigar 
moradores de rua que dormem ao relento no período do frio; 
 
Ampliação dos programas sociais do Município, como distribuição de 
cestas básicas, leite, óculos, dentre outros; 
 



                          
 
Ampliar as ações que visam distribuir material de construção para 
reformas de residências dos cidadãos em situação vulnerável, 
principalmente as compostas por idosos e crianças; 
 
Implantar o programa “Cesta Cheia”, adicionando mais produtos nas 
cestas básicas distribuídas pelo Município, mudando assim sua realidade e 
conceito de básica; 
 
Ampliar ainda mais o programa de estágios no trabalho social, assim como 
a parceria com curso de Assistência Social do UNIFEG; 
 
Aumentar o apoio e parcerias da Prefeitura com as entidades filantrópicas 
existentes no Município; 
 
Participação mais efetiva das políticas sociais do Município junto aos 
alunos de baixa renda da rede municipal de ensino. 
  
 
HABITAÇÃO 
 
Incentivar a construção de novos loteamentos da iniciativa privada no 
Município, respeitando sempre a legislação vigente; 
 
Construção de habitações populares pela EMURB, em parceria com os 
Governos Federal e do Estado, inclusive, com edificações prediais de 4 a 5 
andares; 
 
Disponibilização de lotes para famílias de baixa renda para que as mesmas 
possam construir suas moradias; 
 
Maior rigor, fiscalização e justiça no cadastramento e triagem dos 
cidadãos que participarem dos programas habitacionais do Município; 
 
Ampliação do programa de reformas de moradias para famílias em 
situação vulnerável, em casos especiais aprovados pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social; 
 
Implantar o serviço de confecção de planta residencial gratuita para 
famílias de baixa renda pela Prefeitura; 



                          
 
Maior agilidade e desburocratização na aprovação de projetos de obras 
residenciais. 
 
 
ESPORTE 
 
Fortalecimento das ações da Prefeitura visando aumentar a nota do 
Município e consequentemente, os recursos oriundos do programa ICMS 
ESPORTIVO do Governo de Minas; 
 
Implementar a Lei de Incentivo ao Esporte para a Cidade; 
 
Implantar a realização anual do evento VIRADA ESPORTIVA; 
 
Fomentar a realização de campeonatos e grandes eventos esportivos em 
parceria com a iniciativa privada; 
 
Investir e fomentar práticas esportivas de modalidades diversas junto aos 
jovens, adultos e crianças; 
 
Implantar de forma gradual as ciclofaixas e ciclovias no perímetro urbano; 
 
Adquirir veículo de transporte coletivo específico para utilização pelos 
esportistas da cidade; 
 
Construção de 5 (cinco) novas quadras esportivas, além de reforma e 
manutenção permanente das quadras e campos já existentes; 
 
Abrir os espaços esportivos das unidades escolares do Município, nos 
finais de semana, para utilização da população. 
 
CULTURA, TURISMO E ENTRETENIMENTO 
 
Dar efetividade nas ações educativas e comemorações referente as datas 
constantes no calendário oficial do Município; 
 
Apoiar e fomentar os grandes eventos do Município como Festa das 
Orquídeas, Encontro de Folias de Reis e Pastorinhas, Aniversário da 
Cidade, Festividades natalinas de fim de ano, dentre outros; 



                          
 
Revitalização do Carnaval de Rua de Guaxupé, para que volte a ser um dos 
melhores do Sul de Minas;  
 
Fomentar e apoiar a realização da feira do livro, feria dos artesãos, feira 
do agricultor familiar; 
 
Implantação do Circuito da Lingerie, em parceria com os municípios 
vizinhos visando a geração de emprego, renda e exploração da 
potencialidade turística do projeto, assim como ocorre no Circuito das 
Malhas em Monte e demais cidades; 
 
Fomentar o encontro de motociclistas no município com realização de 
shows e apresentação de Djs; 
 
Criar o “Festival de Verão”, anualmente, no período de férias escolares 
com a apresentação de bandas de Pop e Rock da cidade e região com por 
um final de semana; 
 
Construção de um Centro de Eventos ao ar livre, para realização de 
diversos eventos no Município; 
 
Apoio e valorização da classe artística local (musical, teatral, etc); 
 
Reestruturação da biblioteca municipal, tanto na estrutura física, como na 
aquisição de novos livros provendo ainda sua maior integração com as 
unidades escolares do município; 
 
Realizar a “VIRADA CULTURAL” com diversas atividades culturais, tais 
como: Teatro, exposições de artesanato, shows diversos, dentre outros;  
 
Fomento ao turismo rural e religioso no município; 
 
Apoio a realização anual dos desfiles cívicos. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA 
 
TRANSPARÊNCIA - Aumentar a posição atual de Guaxupé no ranking do 
Escala Brasil Transparente, criado pela Controladoria Geral da União – 



                          
CGU, onde Guaxupé se encontra hoje entres os 60 piores do país. Desta 
forma, várias ações que visem dar maior transparência nos atos de 
governo serão adotas: 
 
 Fortalecer e ampliar a implementação de políticas de acesso à 

informação, transparência e dados abertos pela Prefeitura; 
 
 Aperfeiçoamento dos canais de comunicação com o cidadão;  

 
 Transmissão on-line das principais licitações públicas do Município; 

 
 Divulgar de forma mais ampla e de fácil acesso público, os dados 

referentes aos gastos do Município, assim como o andamento de 
obras; 

 
 Divulgar a lista de espera dos usuários do SUS (com divulgação do 

número cartão SUS e posição na fila, preservando o nome dos 
usuários, acabando com o fura fila no SUS); 

 
Choque de simplificação eficiente: Eliminar encargos excessivos e reduzir 
custos para o exercício das atividades econômicas, visando garantir a 
eficiência da administração pública, permitindo melhor direcionamento de 
recursos às áreas prioritárias; 
 
Revisão de parte das alíquotas de ISSQN, uma vez que houve aumento de 
até 100% pela atual gestão Municipal, em várias atividades; 
 
Instituir, em todos os documentos públicos, uma linguagem objetiva, clara 
e compreensível para toda a população;  
 
Aperfeiçoar o processo de compliance para controle de conduta do 
funcionalismo, que não transigirá com atos de corrupção e violência; 
 
Renegociação Especial dos impostos municipais junto as empresas que 
devem para o município, com o objetivo de assegurar a continuidade de 
operação das empresas, tendo como contrapartida a manutenção dos 
empregos e geração de novos postos de trabalhos; 
 
Renegociação Especial do IPTU das pessoas físicas, pois elas também 
perderam renda na pandemia; 



                          
 
Implantação da Ficha Limpa Municipal na Prefeitura de Guaxupé; 
 
Reforma Administrativa visando a diminuição dos cargos comissionados 
do Executivo, aprovados em 2019 por iniciativa da atual gestão; 
 
Premiar com desconto, aqueles contribuintes que pagaram seus impostos 
municipais em dia nos últimos anos, tendo em vista que aqueles que tem 
dívidas acabam sendo isentos do pagamento de juros por atraso e ainda 
com parcelamento das dívidas, então nada mais justo que o bom pagador 
também tenha algum incentivo do Município); 
 
Trabalhar em parceria com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
afim de atender na medida do possível as demandas oriundas do referido 
Sindicato. 
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Em tempo: Importante ressaltar que, o presente documento não se trata 

da versão final do Plano de Governo da Coligação ‘Guaxupé de Cara Nova’. 

Durante a campanha estaremos discutindo, ouvindo, colhendo sugestões 

dos cidadãos de todos os seguimentos da sociedade guaxupeana visando 

valorizar a participação e vontade popular para com seus anseios frente 

ao Poder Público, ocasião em que implementaremos o seu conteúdo. 

 

 
 
 
 
 
 
 



                          
 
 
 


