
PLANO DE GOVERNO 
- Guaxupé 2021-2024 - 

 
ADMINISTRAÇÃO 
 
 Criação do CADI (Centro Administrativo Integrado); 

 Executar gradativamente o processo de Reestruturação da 
Prefeitura de Guaxupé; 

 Implementar o novo Estatuto do Servidor e o Plano de Carreiras 
do Servidor Público Municipal; 

 Revisar Plano de Carreira do Magistério visando evolução 
funcional com maior eficiência no ensino; 

 Definir os fluxos e processos internos de cada repartição da 
Prefeitura 

 Treinar e Capacitar continuamente os Servidores Públicos; 

 Celebrar o Dia do Servidor Público; 
 Manter um padrão de uniformes e crachás dos servidores para 

cada Secretaria, mantendo estoque e distribuição periódicos de 
acordo com a programação de cada secretaria; 

 Manter e aperfeiçoar o Ponto Informatizado dos servidores; 
 Ampliar e aperfeiçoar o Programa Cartão Alimentação dos 

Servidores; 
 Ampliar e aperfeiçoar o Programa Vale Transporte dos 

Servidores; 
 Ampliar e aperfeiçoar o reembolso de cursos de Pós-Graduação 

para servidores conforme Lei Nº 1.783/07 em consonância com 
o Plano de Cargos e Salários; 

 Ampliar e aperfeiçoar o programa de controle do Absenteísmo 
do Servidor; 

 Promover contratações de terceiros destinadas a consultoria e 

auditoria na área de recursos humanos; 
 Otimizar constantemente custos operacionais da Secretaria; 

 Procurar novas soluções em matéria de sistemas de gestão 
tornando os processos mais céleres na Prefeitura; 

 Ampliar e aperfeiçoar a Intranet na Prefeitura; 
 Instalar o Sistema IP, PABX ou outro mais moderno de 

comunicação substituindo o existente; 
 Ampliar e modernizar os hardwares e softwares da Prefeitura, 

especialmente novos servidores corporativos e soluções de 
backup automatizado e controlado, reduzindo custos e riscos; 

 Desenvolver e implantar programa de Assinaturas Digitais e 
digitalização de documentos com direcionamento a uma 

diminuição constante do uso de papel e impressões na 
Prefeitura; 



 Criar na estrutura da Divisão de Tecnologia da Informação uma 

Coordenadoria de Controle de Banco de Dados; 
 Manter e aperfeiçoar o processo de compras do Município com a 

ampliação gradativa de Pregões Eletrônicos e, juntamente com 

a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, buscar o 
constante fortalecimento da economia local; 

 Organizar e realizar Leilões de Bens Públicos móveis e imóveis; 
 Aperfeiçoar a gestão do Patrimônio do Município de acordo com 

as normas preestabelecidas, sobretudo em observância às 
responsabilidades fiscais e patrimoniais; 

 Ampliar o espaço físico da seção de Almoxarifado ampliando o 
uso das ferramentas tecnológicas de gestão; 

 Implementar a Governança da Tecnologia da Informação de 
acordo com a definição dos fluxos das repartições; 

 Automatizar os processos de Fiscalização e Atenção Básica de 
Saúde com aplicativos tipo “mobile" integrados à geração de 

dados do ESUS juntamente com a Secretaria de Saúde; 
 Implantar o Cadastro Multifinalitário em cada Secretaria, com 

integração dos Cadastros já existentes. 

 

CULTURA, ESPORTE E TURISMO 
 
 Implantação do Centro Regional de Educação Patrimonial 

através do Conselho do Patrimônio Histórico; 
 Realizar Feira Literária; 

 Manutenção de aulas de Canto Coral; 
 Apoio a oficinas culturais como Teatro, Dança e outras; 

 Realizar Fóruns Setoriais para discussão de ações de política 
pública cultural; 

 Revitalizar e incentivar ações culturais no Museu Histórico com 
programas para atrair visitantes; 

 Dar continuidade ao suporte oferecido e implantar ações para 

melhor funcionamento da Biblioteca Municipal Professora 
Iracema Elias; 

 Construção de Concha Acústica; 
 Revitalização do Teatro de Arena do Parque da Mogiana; 

 Construção do Centro de Eventos – Emenda Parlamentar; 
 Implantação do Centro de Atendimento ao Turista; 

 Construção do Espaço Radical no Complexo Vila Olímpica; 
 Cobertura das quadras externas do Complexo Vila Olímpica; 

 Construção de sistema de captação de água de chuva para 
manutenção do campo do Complexo da Vila Olímpica; 

 Dar continuidade ao Programa de Revitalização das quadras de 
praças de bairros. 

 



DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO 

AMBIENTE  
 

 Criação do Polo Industrial III; 
 Construção do Parque do Jacaré; 

 Revitalização Complexo Mogiana; 
 Intervenção na Travessa João Cruvinel; 

 Novo Parque de Exposições; 
 Centro de eventos; 

 Projeto de arborização urbana; 
 Criação do Plano de Desenvolvimento Sustentável Participativo 

para o Agronegócio; 
 Passarelas no Polo da Moda, Jardim Rosana/Jardim Aeroporto 

 Quiosques da Praça da Saudade; 
 Usina de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil ; 

 Projeto Conservador da Mantiqueira; 
 Laticínio Municipal; 

 Incubadora de empresas. 

 

EDUCAÇÃO 
 

 Creche na Vila Campanha; 
 Creche Taboão; 

 Renovação frota transporte escolar +5 ônibus; 

 Municipalização de 100% das creches e ensino fundamental I; 
 Criação dos centros de tecnologia da informação nas escolas; 

 Criação da coordenadoria de tecnologia dentro da secretaria de 
educação. 

 

FINANÇAS E EMURB 
 

 Criar programa de construção e/ou reforma de habitações 

urbanas e rurais; 
 Desapropriar imóveis para urbanização; 

 Promover loteamento para atender sua finalidade estatutária; 
 Manter atividades do Cemitério Municipal Luiz Smargiassi; 

 Manter atividades do Cemitério Parque Alto da Colina; 
 Manter atividades Gerais da EMURB; 

 Otimizar constantemente custos operacionais da Autarquia; 
 Terceirizar mapeamento/recadastramento do Cemitério Luiz 

Smargiassi; 
 Realizar leilão de lotes e terrenos urbanos; 

 Manter as atividades do velório Municipal; 
 Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o Velório 

Municipal; 



 Construção de área de entretenimento no Loteamento 

Residencial Conquista; 
 Programar obras e instalações para o Instituto Médico Legal 

(IML); 

 Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o 
Instituto Médico Legal (IML); 

 

OBRAS 
 

 Construção do Pronto Socorro Municipal e Policlínica; 

 Instalação do projeto Avançar Cidades (ciclovia, ciclofaixas, 
duplicação de avenida); 

 Criação do Polo da Moda III; 
 Construção de passarela no trevo do Polo da Moda, no Jardim 

Aeroporto e no trevo do Japy; 
 Construção de calçadas na Av. Prefeito Anibal Ribeiro do Valle e 

extensão; 
 Duplicação de trecho da Rodovia Jamil Nasser; 

 Duplicação de trecho da Avenida Felipe Elias Zeitune (anel 
viário etapa I); 

 Construção do Centro de Eventos; 
 Construção do CADI- Centro Administrativo Integrado; 

 Construção do Parque do Jacaré; 
 Intervenção na Travessa João Cruvinel; 

 Novo Parque de Exposições; 

 Construção da Quadra de esportes no Residencial Conquista; 
 Construção da Creche e campo de futebol na Vila Campanha; 

 Revitalização do Parque do Lago; 
 Anel Viário – etapa II; 

 Diagnóstico de escoamento de água pluvial em pontos 
específicos; 

 Desenvolvimento de metodologias para o sistema de transporte 
urbano (cargas e passageiros – transporte coletivo/táxi); 

 Elaboração do Plano de Transporte Coletivo; 
 Sistema ciclo – Ampliação do sistema ciclo viário; 

 Desenvolvimento de projeto e redefinição de espaço público 
(antigo ponto de parada central; 

 Sistema online para aprovação de projetos; 
 Modernização da fiscalização de obras; 

 Criação do manual/cartilha de instrução de ocupação urbana; 

 Criação do Conselho da Cidade (Plano Diretor Municipal); 
 Desenvolvimento de Diretriz de educação urbana; 

 Manutenção e sinalização das estradas urbanas e rurais; 
 Instalação de pontos de paradas e abrigos em estadas urbanas 

e rurais; 
 Elaboração do Plano para regularização de loteamentos e 

ocupações irregulares; 



 Instalação da Iluminação do Parque da Mogiana; 

 Finalização da Estação de Tratamento de Esgoto; 
 Instalar Iluminação a LED em diversas vias da cidade; 

 Execução de equipamentos de combate a incêndio nas unidades 

escolares e patrimônios tombados; 
 Ampliação de hangares no Aeroporto Municipal; 

 Etapa III e IV da revitalização do complexo da Mogiana; 
 Intervenções viárias (sinalização); 

 Ampliação da execução de praças; 
 Ampliação do programa de pavimentação de calçadas; 

 Revitalização do Mercado Municipal; 
 Construção de faixas elevadas em frente as escolas; 

 Construção da praça de esportes radicais; 
 Reforma do antigo prédio da cadeia; 

 Reforma e revitalização de pavimentação de calçadas de 
canteiros da Av. Conde Ribeiro do Valle (em frente ao prédio da 

prefeitura e da Praça Selva de Pedra a frente); 
 Restauro do prédio central da prefeitura; 

 Embutir fiação da Av. Conde Ribeiro do Valle. 

 

SAÚDE  
 

 Construção do Pronto Socorro Municipal; 
 Construção Policlínica; 

 Instalação do PSF Itinerante – Zona Rural; 

 Regulamentação da UTI Neonatal; 
 Construção da sala da comunidade no PSF Aroeira; 

 CTA – Centro de testagem e acolhimento a doenças 
sexualmente transmissíveis; 

 Ampliação do Centro de Hemodiálise; 
 Centro de Reabilitação em fisioterapia. 

 

SEGURANÇA / TRÂNSITO 
 

 Criação do CEMAIS; 

 Construção do Hangar no Aeroporto Municipal; 
 Duplicação da Av. Felipe Elias Zeitune (Caic – Monte Verde); 

 Municipalização e duplicação do 3º trevo da MG 450 (Recreio 
Campestre – Hyundai); 

 Intervenções nos corredores viários; 
 Modernização do Sistema de Transporte Urbano. 

 

AÇÃO SOCIAL  
 
 Criação do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 2 

(definir localização); 



 Visitar bairros de difícil acesso e rurais; 

 
Criação de:  

 

Programa “Viver Idoso” 
Serenatas 

Serestas  
Oficinas   

 
Programa “Entre-laços” 

Gestantes 
Auxílio natalidade 

Criança 0 a 1 ano  
Vínculo familiar 

 
Programa “Capacita Cidadão”  

Cursos 
Oficinas  

Mini cursos  

Palestras 
 

Programa “Horta comunitária”  
Cursos 

Oficinas  
Plantio  

 
Centro Social de Atendimento ao Cidadão  

Empregabilidade (vagas de emprego, balcão de currículo, cursos 
profissionalizantes)  

Documentação Civil 
Criação do Programa “Moradia Digna” pequenas reformas. -  

Criação do Restaurante popular 2 com café da manhã e almoço.  
 

Vale alimentação social 

Cesta básica em forma de cartão 
Autonomia  

Dignidade  
Arraia da Solidariedade: Todas as entidades do município 

 
Sede própria do CREAS – Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social  
Construção  

CADI (Centro Administrativo Integrado) 
 

Orientação Jurídica  
Indivíduos ou famílias vítimas de violação de direitos   

Mulher vítimas de violência doméstica  
 



Nova sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, com Ampliação de vagas e atividades nos finais de 
semana com alimentação e ações socioeducativas.  (CESEC)  

 

 
 

 


