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“O que se promete sem cumprir é 

recebido como afronta pelo 

superior, injustiça pelo igual e 

tirania pelo inferior; que a língua 

não ofereça o que não se sabe se 

pode ser cumprido.”   

  

Diego de Saavedra Fajardo.  

 

  



  

INTRODUÇÃO  

Hoje em dia, o que mais está faltando entre os políticos entendemos ser a 

Ética. Nossos líderes têm se demonstrado altamente egocêntricos, cujos 

valores morais estão muito a desejar. Fato comprovado diariamente nos 

noticiários. Muitos têm nos decepcionado, mas isso não nos desanima, pois 

podemos perceber que ainda há muitas pessoas com boas intenções em nosso 

meio, verdadeiros idealistas. Isso nos impulsiona a lutar por nossos ideais na 

busca de uma sociedade mais justa, com menos desigualdades entre as 

pessoas.  

Com o advento de mais um pleito eleitoral, faz-se necessário apresentar um 

Plano de Governo à sociedade, mas isso exige um trabalho árduo, pois ao 

elaborar um Plano de Governo para uma cidade de 108 anos, com 

aproximadamente 60 mil habitantes, dentre eles crianças, jovens, idosos, 

estudantes, empregados, desempregados, empreendedores, donas-de-casa 

etc, é necessário que esteja disposto a ouvir e dialogar bastante. Cientes disso, 

reunimos várias lideranças e pessoas experientes para nos dar sua opinião. 

Dessa forma, pessoas ligadas à Educação, Indústrias, Cultura, Saúde, Ação 

Social, ao Esporte, ao Lazer, às Obras foram convidadas para juntos 

escrevermos este Plano de Governo. Entendemos que, agindo assim, 

estaríamos rompendo as principais limitações e implantando um discurso 

bilateral, em que as experiências e conhecimento de cada um pudessem estar 

contidas nesta proposta.  

Para consolidar este Plano de Governo contaremos com aqueles cidadãos que 

tenham experiências em administração pública e estejam aptos a trabalhar com 

bastante disposição com todo respeito ao ser humano e à coisa pública, para 

isso, também faremos parcerias com os governos Federal e Estadual.  

A proposta da Coligação é com o progresso de nossa querida Guaxupé, para 

que ela cresça de forma sustentável, de maneira que nossos jovens não 

precisam mais sair daqui em busca de melhores condições devida ou até 

mesmo do próprio sustento, que possamos viver bem, com segurança, saúde e 

cada um possa ter sua moradia e viver com dignidade.  

Entendemos que é por meio da Educação que atingiremos um patamar 

desejado. Para isso, precisamos qualificar nossos jovens para o mercado de 

trabalho através de articulações de políticas de fomento à industrialização.  

Para melhor explanação deste Plano de Governo expomos a seguir nossos 

compromissos com cada cidadão e cidadã de nosso município.  

  

  

  

  



  

EDUCAÇÃO  

A Secretaria Municipal de Educação, em 2021 pretende apresentar uma gestão 
democrática, baseada no diálogo com seus servidores e com a população. 

Planeja contribuir para implementação de algumas mudanças visando criar um 
clima favorável à participação da comunidade que a cerca. 

Administração democrática baseia-se na capacidade de ouvir e aceitar 
sugestões, é o que pretendemos para a gestão futura. Ampliar o senso de 
pertencimento e engajamento de toda a comunidade escolar em torno de um 
projeto educativo comum: a aprendizagem de nossos estudantes. 

Segue, abaixo, as futuras diretrizes: 

1. Trabalhar com Gestão Democrática e Participativa. 

1.1 Promover a gestão participativa com base nas decisões coletivas. 

1.2 Coordenar atitudes e ações que propõe a comunidade escolar 
(professores, pais, alunos, direção, equipe pedagógica e demais funcionários). 

1.2 Ouvir e aceitar sugestões e críticas. 

2. Atualizar o Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério. 

2.1 Revisar o Plano de Carreira do Magistério, ele não é atualizado desde 
2005. 

2.2 Estudar a possibilidade da modificação da Carga Horária atual destinada a 
estudos presenciais e estudos em casa do profissional da educação. 

2.3 Ocasionar a equiparação do salário dos professores do Ensino 
Fundamental e do Ensino Infantil. 

2.4 Estudar a possibilidade de beneficiar os (as) Auxiliares de Secretaria 
Escolar e Auxiliares de serviços gerais através de gratificações. 

3. Valorizar e aproveitar o profissional da rede municipal em cursos de 
formação. 

3.1 Dar prioridade aos profissionais da rede de ministrarem cursos de formação 
aos demais colegas. 

3.2 Estimular a troca de experiência dos profissionais entre as escolas. 

4. Investir em novas tecnologias no ambiente escolar. 



4.1 Incorporar a tecnologia à sala de aula garantindo um suporte consistente às 
escolas. 

4.2 Promover a formação tecnológica dos profissionais da educação quanto a 
funcionalidade dessas novas tecnologias. 

4.3 Proporcionar aos profissionais da educação a formação continuada 
centrada nas especificidades de cada escola. 

5. Encorajar resultados cada vez melhores das Avaliações 

Externas (PROEB e PROALFA). 

5.1 Estimular a utilização dos dados das Avaliações Externas para fortalecer a 
aprendizagem do aluno. 

5.2 Realizar uma Avaliação Municipal para melhor direcionar as ações da 
equipe pedagógica construindo estratégias para o sucesso dos estudantes. 

6. Estimular projetos pedagógicos inovadores. 

6.1 Incentivar o trabalho colaborativo a distância desenvolvendo novas formas 
de trabalhar para que todos experimentem as possibilidades de interação. 

6.2 Disponibilizar projetos pedagógicos de qualidade que auxiliem na formação 
do estudante. 

7. Remodelar o Período Integral. 

7.1 Aumentar a carga horária atual destinada ao período integral. 

7.2 Utilizar os espaços para agregar projetos inovadores, como expressões 
artísticas e esportivas, visto que estas atividades são muito positivas para o 
desenvolvimento motor, psicológico e criativo do indivíduo, tais como: dança, 
teatro, artes circenses, artesanato, culinária, entre outros. 

8. Educação Inclusiva, um novo olhar. 

8.1 Consolidar e fortalecer aspectos da interação humana com a inclusão dos 
estudantes com necessidades especiais. 

8.2 Oportunizar ao estudante igualdade de oportunidade e valorização das 
diferenças humanas 

8.3 Disponibilizar uma equipe multidisciplinar no apoio a Educação Especial. 

8.4 Alimentar parceria com a Secretaria de Saúde, direcionando profissionais 
da saúde para as escolas. 



8.5 Promover, formação continuada para os profissionais da educação com 
foco na Educação Inclusiva. 

9. Motivar a presença da família na escola. 

9.1 Proporcionar encontros educativos que estimulem a participação dos pais. 

9.2 Formalizar visitas domiciliares, estreitando laços entre escola e família. 

10. Fomentar parcerias com empresas públicas e privadas. 

10.1 Propiciar lazer, provocar a criança a pensar criticamente e incentivar sua 
imaginação. 

10.1 Estimular nos alunos a necessidade da Preservação do meio ambiente. 

10.2 Proporcionar formações. 

10.3 Fomentar projetos que utilizem o Teatro Municipal. 

10.4 Parceria com Secretaria Municipal de Assistência Social. Visando amparar 
melhor a famílias necessitadas. 

10.5 Outras parcerias com as Secretarias Municipais que sejam para beneficiar 
alunos e pais na construção de uma sociedade melhor. 

10.6 Implantar a “CRECHE DOS TRABALHADORES”, com horário estendido 
(06:00 às 18:00) compatível com a atividade da categoria profissional. 

 

JUVENTUDE  

A juventude guaxupeana é dotada de um grande dinamismo e tem, como foco 

principal, a preocupação com o futuro. A coligação, ciente disso, entende que 

precisamos estar preparados para novas tecnologias, mudanças de 

comportamento, evolução cultural, novas tendências e criar, em todos os 

aspectos, novas oportunidades para tal desenvolvimento. Pensando em nossos 

jovens, podemos citar várias ações que contemplarão os caminhos para o 

futuro, como:  

a) Criar oportunidades de empregos em todos os setores da cidade, 

proporcionando cursos de aperfeiçoamento de curta duração em várias áreas 

como atendimento comercial, conhecimento de documentos fiscais, áreas de 

alimentação e nutrição, programas de computação, criação em propaganda, 

marketing e publicidade, fotografia, cuidados com idosos e crianças, áreas de 

limpeza e higiene etc, sempre através de pesquisas feitas para atender as 

demandas das firmas de Guaxupé. 



b) Apresentar e criar uma Agenda cultural formada por dois aspectos: Eventos 

e Formação. Em Eventos, proporcionar para acidade, através de espetáculos, 

o hábito de frequentar, de forma crítica e divertida, os espetáculos artísticos 

com abertura a toda a população; em Formação,           

atender as demandas culturais da cidade, com cursos e palestras sobre como 

montar, produzir e executar projetos culturais em todas as áreas artísticas com 

conhecimento das leis que os regem e as técnicas necessárias para a efetiva 

participação. 

c) Incentivar a “FLIG – Feira Literária de Guaxupé” para que, a cada ano, possa 

ampliar a participação de nossos jovens no incentivo à leitura e criação literária. 

d) Apoiar a nossa tradicional “EXPOAGRO” com exposição agropecuária, 

rodeios e shows para que, a cada ano, possa oferecer uma diversidade maior 

de shows e incentivo aos nossos produtores.  

e) Trabalhar em parceria com a Casa da Cultura de Guaxupé para a criação de 

novos cursos artísticos culturais visando um crescimento conjunto de todos os 

envolvidos. 

f) Cadastrar e coligar aqueles jovens que possuem um dom artístico para que 

possam fazer um trabalho coletivo, revelando assim os artistas anônimos e, ao 

mesmo tempo, possibilitando abrir aulas aos jovens interessados, sobre aquilo 

que lhes interessa. 

g) Promover a criação de festivais artísticos como de teatro, música, dança, 

artesanato, pinturas, esculturas etc, de forma organizada e com a participação 

de todos, sem nenhuma distinção, a fim de ampliarmos os horizontes dos 

artistas guaxupeanos.  

 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO  

A coligação entende que o poder público Municipal precisa fomentar mais o 

setor Comercial e Industrial de Guaxupé, visando expandir e diversificar as 

oportunidades de emprego. Nossa cidade precisa de mais incentivos, mais 

qualificação de mão de obra, necessita de adoção de políticas públicas que 

impulsionem nossa economia. Diante disso, nossas principais metas são:  

a) Incentivo à micro, média e pequena empresa, bem como à indústria informal, 

afinal são estas empresas que impulsionam a economia local, gerando 

empregos. Dessa forma, cabe ao poder público oferecer condições a estas 

empresas para que possam continuar crescendo e criando mais empregos. 

b) Criação do Departamento de Projetos e Criação de Recursos. Este 

Departamento deverá ser formado por pessoas conhecedoras em orçamento 

estadual e federal e em fundos com recursos para projetos direcionados para o 

desenvolvimento e geração de empregos, seja junto aos órgão governamentais 

ou não governamentais e Bancos. 



c) Incentivo às nossas Indústrias Calçadistas e de Lingerie. Os condomínios 

industriais ou cooperativas são uma outra forma de viabilizar ou facilitar a 

subsistência dos pequenos e médios negócios. Neste caso, empreendedores 

se unem em um espaço comum para dividir custos,           

baratear seus processos de produção, também na busca de melhores técnicas 

de produção e vendas. 

d) Otimização do “Programa Jovem Aprendiz” em nossa cidade para beneficiar 

muitos de nossos jovens e adolescentes que buscam o primeiro emprego. 

e) Buscar a expansão e desenvolvimento do setor comercial. 

É preciso agregar valores à atividade do comércio, principalmente àqueles 

consumidores da região que vêm aqui em busca de algum produto. Incentivar o 

comércio local para fazer com que Guaxupé volte a ser um mercado central de 

compras. 

f) Apresentar novas propostas ao Código Tributário Municipal visando o 

incentivo e fomento à indústria, comércio e geração de empregos. 

g) Construção de avenidas e alamedas com quiosques comerciais, academias 

ao ar livre, pistas de caminhadas as margens do rio Guaxupé, Parque do Lago, 

Jardim Limoeiro e Nova Floresta. 

h) Atração de empresas do arranjo produtivo local - Setores: Calçadista\ 

eletromagnético \ café\ tecnologia em agronegócios, entre outros. 

i) Incentivo a instalação de novas empresas e industrias para geração de novos 

empregos, revisão e desburocratização do plano diretor. 

j) Revisão do plano municipal de incentivos fiscais para maior competitividade 

do município e congelamento de impostos nos próximos dois anos. 

 

FUNCIONALISMO  

Em relação a todos aqueles que laboriosamente dedicam seus conhecimentos 

em prol do município, propomos:  

a) Trabalhar em parceria com Sindicato da categoria a fim de que seus anseios 

e reivindicações possam ser atendidos na medida do possível. 

b) Implantar um Plano de Carreira democrático e consistente. 

c) Reajuste anual do salário dos servidores públicos municipais de acordo com 

índices anunciados pelo governo federal.  

D) Transformar o CIEG em Clube Recreativo para os Funcionários Públicos. 

  

 



 

TRANSPORTE  

O sistema de veiculação de veículos tanto na zona rural quanto na urbana 

carece de uma atenção especial, sendo assim, daremos atenção especial a 

este quesito, como:  

a) Implantar um amplo programa educativo, visando orientar crianças, jovens e 

adultos cujo objetivo será resgatar valores como respeito e solidariedade no 

trânsito, para isso promoveremos Palestras, Atividades lúdicas e Campanhas 

visando mudança comportamental e a redução de acidentes em vias públicas. 

b) Garantir um transporte de qualidade que seja ambientalmente correto. 

c) Otimizar o sistema de semáforos de nossas avenidas. 

d) Rever a sinalização das ruas e avenidas de nossa cidade. 

e) Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços públicos. 

f) Rever a terceirização do transporte, levando-se em consideração os custos 

elevados, já que dispomos de mão de obra.  

  

 

Desenvolvimento SOCIAL  

a) Ampliação dos serviços da Assistência Social, com a implantação de novos 

espaços de atendimento e acompanhamento. 

b) Criar e implantar Programa de apoio ao dependente químico e seus 

familiares. 

c) Ampliação de programas sociais para estimular o cooperativismo para 

geração de renda; inclusive nas unidades habitacionais já construídas. 

d) Selecionar as famílias que necessitam das unidades habitações com 

critérios bem estabelecidos e transparentes, iniciando pelos que vivem há mais 

tempo no munícipio. 

e) Criação da Coordenadoria de Políticas para a Diversidade, promovendo 

dignidade, igualdade e combate a violência entre gêneros, raças, etnias e 

diversidade sexual. 

f) Promover a Cultura de Paz em todos os níveis de governo, bem como 

incentivar esse sentimento para toda cidade. 

  



 

SEGURANÇA  

Atualmente, a segurança é uma das áreas que tem preocupado grandemente a 

população guaxupeana. Entendemos que, antes de qualquer atitude, será 

necessário conhecer as causas que mais têm conduzido à criminalidade, já de 

ante mão sabemos que isto tem sua origem, em grande parte, no desemprego 

e na ociosidade de nossos adolescentes. Esta Coligação assumirá o 

compromisso de priorizar a geração de emprego e a busca de uma educação 

em tempo integral para ocupar o tempo de nossos adolescentes. Para isso 

propomos:  

a) Implantar bases da guarda municipal comunitárias móvel, imóvel e uma 

ronda ostensiva a pé em pontos estratégicos como Terminal Rodoviário, 

Escolas e em bairros periféricos; 

b) Iluminação das ruas e praças; 

c) O GGIM(Gabinete de Gestão Integrada Municipal), administrará 

programas de conscientização com crianças, promovendo palestras nas 

escolas sobre conduta no trânsito, cidadania e valores éticos. 

d) Preparação preventiva nas escolas na prevenção no combate ao 

consumo de drogas e a violência doméstica  

e) Promover campanhas municipais de segurança no trânsito, visando 

transformar a cidade em modelo nacional de trânsito seguro; 

f) Implantar o centro de monitoramento por câmera de segurança em toda 

a cidade, principalmente nos pontos críticos; 

g) Implantar programa de inserção social de egressos do Sistema Prisional, 

com geração de renda e emprego, com serviços remunerados aos 

internos e semi-internos, ofertando capacitação profissional e educação 

formal para conclusão dos ensinos: fundamental, médio, técnico e 

superior. 

 

HABITAÇÃO  

A política habitacional urbana e rural será articulada com as políticas sociais e 

buscará a parceria com setores públicos e privados. Com o advento dos 

programas habitacionais do governo federal, muitas prefeituras saíram na 

frente e, através destas parcerias, conseguiram implantar um grande número 

de moradias. Guaxupé infelizmente perdeu a melhor fase do crescimento dos 

programas sociais, simplesmente por desorganização política. Com vistas à 

retomada do crescimento habitacional de nossa cidade, a Coligação propõe:  

a) Um fortalecimento da EMURB. 



b) Parcerias com a COHAB. 

c) Parceria com o Governo Federal através do Ministério do Conselho 

Regional. 

d) Programas habitacionais CAIXA Urbano e Rural. 

e) Melhorar nossa legislação em relação ao Plano Diretor e Código de Obras.  

 

MEIO AMBIENTE  

O processo de gestão ambiental deve promover a adaptação ao ambiente 

natural urbano, adequando-o às necessidades coletivas e minimizando seu 

impacto sobre o ambiente natural, garantindo condições ideais para o bem 

estar social e qualidade de vida para a nossa gente. Com esse objetivo, nosso 

programa de governo realizará:   

a) Fortalecimento do CODEMA, com maior envolvimento e participação de 

seus representantes, garantindo uma estrutura profissional para a realização 

das reuniões, diligências e tomada de decisões. 

b) Aperfeiçoamento e manutenção do Plano Municipal de Gerenciamento de 

resíduos sólidos, do aterro sanitário, da usina de reciclagem de resíduos 

urbanos e entulhos de construção, de compostagem dos resíduos orgânicos e 

dos restos de podas de árvores. 

c) Criar e implantar um local para bota fora de materiais inservíveis, como sofás 

e outros objetos, que assim deixarão de ser jogados em terrenos baldios. 

d) Ampliar a coleta de lixo através de caçambas na zona rural, principalmente 

nos acessos às comunidades rurais, evitando que o lixo seja jogado ao longo 

das estradas e rodovias.  

e) Acompanhar e exigir a implantação imediata da Estação de tratamento de 

Esgoto (ETE) pela concessionária COPASA, atendendo a legislação vigente. 

f) Exigir que a COPASA mantenha o programa de proteção aos mananciais - 

SIPAM – com a instalação e manutenção de fossas sépticas nas residências e 

o cercamento e reflorestamento das nascentes e margens de córregos, 

inclusive com bebedouros de água para que o rebanho não danifique as 

nascentes, isso sem nenhum custo para os proprietários de imóveis rurais. 

g) Realizar o controle ambiental das áreas verdes dentro do perímetro urbano, 

público e particular, inclusive terrenos baldios, evitando queimadas, erosão e 

proliferação de vetores de doenças. 

h) Capacitar os servidores para a realização de podas de árvores através de 

equipamentos adequados para a realização dos trabalhos, inclusive 

equipamentos de segurança. 



i) Realizar o gerenciamento de áreas de riscos principalmente as áreas sujeitas 

a alagamentos e implantar obras de dragagem, retirada de lixo de córregos e 

redimensionamento da tubulação de águas pluviais principalmente no córrego 

dos Machados e rua Dr. Antônio dos Santos Coragem. 

j) Realizar o controle da disposição final ou devolução de resíduos industriais, 

de serviços de saúde e de equipamentos elétricos e eletrônicos, inclusive 

lâmpadas fluorescentes, sob responsabilidade de seus geradores e/ou 

fabricantes.  

K) Revitalização dos rios e lagos, pesca livre e pista para caminhadas; 

  

 

AGRICULTURA e AGROPECUÁRIA  

Historicamente, Guaxupé é uma cidade dotada de uma enorme vocação 

agrícola, principalmente a atividade ligada à agropecuária que hoje responde 

por uma grande parcela de nosso Produto Interno Bruto e, como em todo 

Brasil, é de vital importância econômica. Porém hoje sua principal fonte de 

renda está apenas focada na monocultura do café, ao contrário de anos 

passados quando nosso município era uma potência na produção leiteira, 

suinocultura, avicultura etc, atividades que hoje estão praticamente 

abandonadas por falta de estímulos, organização e apoio sobretudo do poder 

público. Objetivando o desenvolvimento sustentável da atividade agropecuária 

e o bem estar dos moradores das comunidades rurais, nosso Programa de 

Governo propõe:  

a) Resgate da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que deverá 

ser dirigida por um Técnico da Área e que tenha vivência e conhecimento dos 

problemas da agropecuária de nosso município. 

b) Fortalecimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, 

com participação de representantes de associações rurais, representantes das 

diversas comunidades rurais, etc. 

c) Criação pela Secretaria Municipal de Agricultura de convênios com órgãos 

estaduais e federais de apoio às atividades de Agricultura e Pecuária, como 

IMA, EMATER, EPAMIG, EMBRAPA etc. 

d) Programa de fomento a agricultura familiar 

e) Feira do micro produtor rural 

d) Construção imediata de um Abatedouro Municipal, que deverá ser 

administrado pela iniciativa privada para o abastecimento de carnes frescas, de 

boa qualidade e que possa gerar renda e empregos aos produtores do 

município. 



e) Estimular e organizar os pequenos produtores de leite através de 

associações na implantação de tanques de resfriamento para, através do 

aumento do volume do produto, possam comercializar em melhores condições 

e preços, com isso aumentando sua renda e estimulando a atividade. 

f) Incentivo ao programa de Inseminação Artificial e melhoramento genético, 

melhorando assim a produção de leite e carne do município. 

g) Propiciar cursos e treinamento para os agricultores nas mais diversas áreas. 

h) Incentivar a diversificação das atividades agrícolas no município. 

i) Construção de tanques de Piscicultura para pequenos produtores, para isso, 

usaremos máquinas da prefeitura quando estas estiverem ociosas.  

j) Estruturar o SIM com técnicos comprometidos com o desenvolvimento e 

estímulos para que o homem do campo consiga agregar valor á sua produção 

e possa comercializar legalmente seus produtos na cidade. 

k) Criar no município o Programa de Micro Bacias juntamente com o apoio da 

Emater. Sistema que consiste na construção de pequenos bolsões nas 

margens das estradas rurais, cujo objetivo será a retenção das águas das 

chuvas e o aumento da absorção hídrica para evitar o assoreamento dos 

córregos e ribeirões. 

l) Restruturação de trevos e estradas vicinais. 

  

SAÚDE 

A Coligação entende que a Saúde é um dos temas de maior importância para o 

bem estar de um povo, sendo assim, o dever do poder público é contemplá-la 

na sua integridade, por isso propomos:  

a) Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 

aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada. 

b) Fortalecer a atenção à mulher, aos idosos e à criança com ênfase nas áreas 

de maior vulnerabilidade, realizando trabalho junto com a secretaria de 

Desenvolvimento Social. 

c) Intensificar o Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) em atenção 

especial ao paciente acamado-crônico, vítimas de AVC, pessoas acidentadas e 

deficiente físico. 

d) Pleitear convênios com Clínicas particulares para realização de exames, 

consultas e procedimentos não ofertados pela rede pública. 

e) Aprimorar a Central de Regulação, realizando efetivamente o controle, a 

avaliação, a regulação e a auditoria dos serviços prestados pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 



f) Implantar novas equipes da ESF (Estratégia da Saúde da Família), 

objetivando melhorar o acesso das pessoas aos serviços de saúde, inclusive 

com uma unidade em zona rural, dessa forma se faz a prevenção e diminui os 

encaminhamentos para as especialidades. 

g) Melhorar a oferta de medicamentos. 

h) Implantar sistema de atendimento ambulatorial de alta e pronta 

resolutividade para exames e procedimentos médicos, que atendam às          

necessidades de eficiência e rapidez na solução de problemas de pacientes 

encaminhados pelas Unidades Básicas. 

i) Aperfeiçoar o Centro de Atenção Psicossocial, com ênfase no enfrentamento 

da dependência de crack e outras drogas, com parceria à Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Educação. 

j) Melhorar as condições dos pacientes que necessitam de tratamento fora do 

município 

k) Pleitear junto ao Governo do Estado mais mutirões de cirurgias eletivas. 

l) Construção do Hospital Municipal Universitário de Guaxupé. 

m) UPA 24hr (com laboratório, farmácia, raio-x, ultrassom, tomografias) 

n) Médicos cumprindo carga horária de 8 horas/dia nos postos de saúde. 

O) Implantar Centros de Atenção Psicossocial - CAPS com funcionamento 24 

horas, melhorando o atendimento em saúde mental 

p) Disque Saúde, melhorar o abastecimento e a distribuição de medicamento 

na farmacinha. 

 

QUANTO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE:  

Entendemos que Servidores melhor valorizados certamente terão mais 

motivação no trabalho, dessa forma propomos: 

a) Utilizar de incentivos financeiros dos programas e pactuar metas aos 

servidores de forma que, com esta meta atingida, ele poderá ser gratificado, a 

exemplo do que ocorre em municípios com o incentivo do PMAQ, Mães de 

Minas e Saúde em Casa. 

b) Oferecer capacitação e treinamentos em horário protegido aos servidores. 

c) Implantar o Plano de Cargo, Carreiras e Salários.  

  

 

 



ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO  

As práticas esportivas exercem um papel muito relevante na vida de qualquer 

pessoa, seja ela criança, jovem ou senil, fato comprovado cientificamente. Uma 

cidade bem administrada incentiva o Esporte em todas as suas modalidades, 

bem como a Cultura e o Lazer, sendo assim, propomos:  

a) Apoiar a Sociedade Esportiva Guaxupé levando-se em consideração que 

consta no seu Estatuto o Departamento de Futebol amador, como também as 

atividades do Esporte de Base com várias categorias. Para isso, faremos um 

Projeto Esportivo para fins de captação de recursos através de subvenções de 

acordo com as normas vigentes.  

b) Promover a recuperação do setor elétrico e hidráulico no Estádio Municipal, 

também propomos uma total reformulação no portão de entrada. 

c) Organizar Campeonatos Municipais e Regionais nas mais diferentes 

modalidades praticadas pelos esportistas locais, utilizando para isso Campos e 

Quadras existentes em nossa cidade e também criar outros espaços esportivos 

para fins de integração das comunidades. 

d) Exigir que as equipes que recebem subvenções dos cofres públicos 

municipais participem das competições nas categorias adultas, de         

base e veteranos, desenvolvendo assim as atividades esportivas programadas 

pela divisão municipal de esportes. 

e) Dar especial atenção às práticas de Artes Marciais de Guaxupé, uma vez 

que vem representando o nosso município com excelentes conquistas, assim 

como a Atletismo e a Capoeira 

f) Incentivar os Grupos Teatrais, as Festas Populares, tais como EXPOAGRO, 

Exposição de Orquídeas, Folia de Reis, Festas Juninas, pois estas são uma 

marca registrada de nossa cidade. 

g) Aquisição de um micro-ônibus específico para utilização permanente dos 

nossos artistas e esportistas. 

h) Natal de luz. 

i) Virada Cultural. 

J) Apoiar as instituições para desenvolver trabalhos socioculturais nos bairros, 

teatro, ballet, dança, música. 

k) Criação do “Projeto Orquestra na Escola”, que utiliza a música como 

ferramenta para promover a inclusão social, a cidadania e o acesso à cultura, 

revelando talentos e promovendo a educação musical, com apoio de 

empresas; 

l) Circuito de atividades culturais, esportivas para fomentar o turismo 



m) Incentivo ao Carnaval de rua com Blocos Carnavalescos, apoiando o 

movimento musical de rua, músicos amadores, semiamadores e profissionais, 

rodas de samba, choro, trio elétrico contribuindo com o crescimento econômico 

e geração de renda e fortalecimento do comércio local. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O que aqui está proposto não se trata de simples promessas de palanque, mas 

de um trabalho árduo feito após muitas reuniões com várias lideranças de 

bairros, por grandes líderes políticos, bons administradores, professores, 

advogados, empreendedores, empregados, desempregados e até pessoas 

simples que detêm um grande conhecimento e precisavam ser ouvidas. Então, 

este Plano de Governo não foi feito por meia dúzia de pessoas que se               

julgam donas da verdade, mas foi produzido após inúmeras reuniões. Após 

ouvido a todas, propusemos colocá-lo no papel.  

Administrar é uma arte, mas isso requer competência, experiência, honestidade 

entre outros valores. Ninguém é líder sozinho, um grande trabalho se faz com 

uma boa equipe, engajada e séria que saiba ouvir as pessoas e lidar com 

transparência com a coisa pública.  

Diante da apresentação deste Plano de Governo, esperamos ter enumerado, 

pelos menos, os principais anseios de nossa comunidade, por isso,            

prometemos cumprí-lo fielmente. Contaremos com a participação de todos, 

sem revanchismo, sem partidarismo na busca de um bem comum. Dessa 

forma estaremos iniciando uma nova fase na história de nossa cidade.  

 

 

Que Deus esteja sempre ao nosso lado, nos iluminando e nos dirigindo.  

  

 

 

Guaxupé, 25 de Setembro de 2020  

Antônio Felipe Zeitune  

Candidato a Prefeito Municipal 


