


PLANO DE GOVERNO DA CANDIDATA IONE BARBOSA

SAÚDE 

1. Reestruturar as Redes de Atenção à Saúde, com promoção, proteção, prevenção e
cuidado, primando pela qualidade no atendimento.

2. Fortalecer o trabalho dos Conselhos Regionais e do Conselho Municipal de Saúde, 
conjugando esforços com a Ouvidoria para atendimento mais pronto e eficaz ao
cidadão usuário da Saúde em Juiz de Fora.

3. Promover políticas públicas prioritárias de saúde para os idosos, para as mulheres 
(gestantes e puerperais), crianças, doentes crônicos. 

4. Buscar a mobilização e a articulação entre os Municípios da Região, o Estado de
Minas Gerais e a União para abertura e pleno funcionamento do Hospital Regional.

5. Buscar assegurar perante o Estado e a União os recursos financeiros vinculados às 
principais linhas de prevenção e cuidado com a saúde.

6. Trabalhar na vocacionalidade dos hospitais. Repactuação e ampliação de
credenciamentos junto à Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.

7. Ampliar e credenciar, perante o Ministério da Saúde, de mais uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) para a Região Noroeste.

8. Repensar o Programa de Saúde da Família com readequação e reestruturação física.

9. Reestruturar o Plano Regional de Assistência, com aperfeiçoamento da Rede de
Urgência e de Emergência. Aperfeiçoamento na oferta dos exames de média e alta 
complexidade.

10. Implementar um projeto de Informatização, primando pela aplicação de um
prontuário eletrônico.  

EDUCAÇÃO 

1. Adequar o sistema municipal de Educação às normas da OMS, no tocante ao novo 
cenário trazido pelo advento do Covid-19.

2. Valorizar o profissional da Educação: reconhecimento pela implementação de
práticas bem-sucedidas na rede. Plano de carreira e a necessidade de realização de
concurso público.

3. Criar um programa de arte, cultura, educação e atividades esportivas com diálogo 
permanente com os demais setores da Prefeitura de Juiz de Fora.

4. Elaborar um Plano de inclusão digital, de modo a tornar possível a integração plena 
entre a Comunidade e a Escola.

5. Informatizar o sistema da rede educacional, a fim de agilizar a prestação dos serviços.



6. Articular esforços para promover a melhoria dos resultados da Educação Municipal.

7. Ampliar a qualidade do atendimento, para os alunos com necessidade especial e 
criar programas multidisciplinares para integração da saúde e da educação. 

8. Aperfeiçoar a Escola de tempo integral, elevando a oferta de vagas e aprimorando o 
atendimento desta modalidade de ensino.

9. Garantir o funcionamento das creches já construídas, ampliando o atendimento de 
qualidade na educação infantil.

10. Efetivar o Plano Municipal de Educação.

CONTROLE INTERNO 

1. A gestão e a valorização do controle interno têm como pressuposto inarredável o fato 
de que a sociedade juiz-forana tem direito a um Governo honesto, obediente à Carta da 
República e às Leis, além de efetivamente comprometido com a eficácia e eficiência na 
gestão dos recursos públicos. Isso implica o compromisso diuturno e efetivo de
combate à corrupção e à má gestão do dinheiro público. Nessa ordem de ideias, há que 
buscar a realização de Auditorias Permanentes, com seus resultados publicados após a 
conclusão dos respectivos processos. 

2. O Portal da Transparência do município renovado, tornando as informações mais 
claras e diretas, com linguagem simples facilitando a comunicação entre o Governo e o 
Cidadão.

3. Implantação de Auditorias Setoriais em todas as Secretarias, com subordinação
direta à CGM, com grau de independência para realizar seu trabalho com inteira
liberdade de ação e plena autonomia com autorização para acesso irrestrito a registros, 
pessoal, informações e propriedades físicas relevantes, sendo necessário pessoal
qualificado e experiente para realizar as verificações necessárias, método de trabalho 
e extensão dos exames satisfatórios e confiáveis tendo acesso a todos os setores sem 
interferência visando assegurar a proteção contra erros, fraudes, desvios, desperdícios e 
outros riscos que ameacem o administrado, com fortalecimento do componente
técnico em postos chave. 

4. Valorização do servidor: sem o comprometimento dos envolvidos e as ações
integradas dos controles, não é possível monitorar as atividades institucionais e
conduzi-las no sentido da obtenção dos resultados pré-estabelecidos por seus gestores, 
o que perpassa pela valorização do servidor através da revisão da política de cargos e 
salários.

5. Ferramentas de auditoria informatizadas, projetadas para permitir que a equipe de 
auditoria seja eficiente e eficaz, oferecendo desempenho consistente nos
procedimentos realizados ano após ano e com capacidade de analisar um maior
número de transações ou dados, redução da quantidade de tempo necessária para 
conduzir um trabalho e eliminação de tarefas mecânicas e repetitivas, melhorando o 
entendimento e a avaliação da estrutura de controles internos, além de conduzir a um 
julgamento mais uniforme quanto à adequada extensão dos testes de controle.

6. Qualificação adequada e treinamento de funcionários com atualização de
conhecimento permanente através de capacitação de todos os profissionais da



Controladoria, com incentivo na participação de cursos e palestras. A eficácia dos
controles internos administrativos está diretamente relacionada com a competência, 
com a formação profissional e a integridade do pessoal. É imprescindível haver uma 
política de pessoal que contemple a seleção e treinamento de forma criteriosa e
sistematizada, buscando melhor rendimento e menores custos; 

7. Detalhar os processos de cada Unidade Administrativa, com objetivo de criação de 
procedimentos operacionais e instruções de rotinas trabalho, facilitando o
treinamento quando do ingresso de servidores em novas funções, mantendo a
padronização dos serviços.

8. Analisar, criar e implantar indicadores de desempenho em todas as Unidades
Administrativas para visualização e facilitação no processo gerencial de tomada de 
decisão, através da implementação, revisão e proposição de melhorias no ambiente de 
controles internos

9. Ampla divulgação junto aos servidores sobre o papel desenvolvido pela
Controladoria, que deve ser mais educativo do que punitivo, desmistificando conceitos 
e dando maior transparência aos processos para corrigir e prevenir situações que
podem levar a instituição a suportar custos e riscos desnecessários.

10. Criação, divulgação, acompanhamento e cobrança de planos de ação gerados a
partir das não-conformidades verificadas durante processo de investigação de
ocorrências da CGM. Follow up dos planos de ação em aberto.

SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

1. Elaborar o diagnóstico municipal de Segurança Pública 

2. Implementar uma gestão estratégica e integrada contendo os seguintes princípios: 
“qualidade”, “resultados”, “indicadores” e “metas”, além da criação do Fórum Integrado 
de Segurança Pública.

3. Modernização da Guarda Municipal e desenvolvimento de ações comunitárias.
Criação da “Guarda Comunitária”, com a participação efetiva e direta no apoio ao
policiamento comunitário, por meio do incentivo à criação dos “CONSEPS” – Conselhos 
Comunitários de Segurança Pública.

4. Criar o Projeto “Escola Segura”, através dos pressupostos e fundamentos de Polícia 
Comunitária, fomentando uma maior e necessária integração e interação entre a
Guarda Municipal e Escolas Municipais, Estaduais e Particulares.

5. Criar o Projeto “Cidade Protegida”.

6. Ampliar o “Projeto Olho Vivo”, aumentando o número de câmeras instaladas no
Município.

7. Apoiar a Descentralização do Atendimento do Corpo de Bombeiros.

8. Criar o “Observatório de Segurança Pública e de Inteligência”, em convênio com a 
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF.

9. Criar o “Gabinete de Gestão Integrada Municipal” (GGI-M).



10. Fortalecimento na prevenção da violência doméstica.

POLÍTICA URBANA E ACESSO PLENO AOS BENS,
SERVIÇOS E RIQUEZAS DA CIDADE

1. Resgatar, no trato da política urbana, os traços fundamentais da “vocação original de 
Juiz de Fora”: crença na livre iniciativa e no empreendedorismo responsável, na busca 
da inovação, na excelência, no desenvolvimento sustentável e na qualidade de vida para 
todos os moradores da Cidade.

2. Fomentar políticas públicas voltadas para uma cultura e uma mentalidade de
Desenvolvimento Urbano como acesso equitativo aos bens, serviços, riquezas e
oportunidades geradas na Cidade de Juiz de Fora. O conceito e a prática de
desenvolvimento urbano têm como pressuposto necessário a efetiva e plena vivência 
dos direitos fundamentais da pessoa humana.

3. Mobilidade urbana com qualidade.

4. Infraestrutura urbana com excelência, o que traduz o pleno e universal acesso dos 
cidadãos aos equipamentos viários, ao saneamento básico, à drenagem urbana, a um 
sistema de transporte público com qualidade, entre outras políticas públicas que
permitam a efetivação dos direitos fundamentais previstos e assegurados na Carta da 
República, na Constituição Estadual e nos Tratados Internacionais de que o Brasil é
signatário, notadamente os referentes à efetivação do Direito à Cidade.

5. Ordenamento e Liberdade, com a ação do Poder Pública voltada para a promoção, na 
maior extensão possível, dos direitos da cidadania, o que implica políticas públicas
voltadas e comprometidas com a promoção do desenvolvimento sustentável com
qualidade de vida. Neste propósito, o Governo Municipal buscará promover ações
voltadas para a compensação do Impacto Urbano/Ambiental, Parcerias Público
Privadas, Atração de Investimentos, Revitalização e Criação de áreas de
Desenvolvimento Locais e na Região, tendo como pressuposto e imperativo a busca do 
desenvolvimento sustentável com qualidade de vida.

6. Inovação em soluções, com a formação e incentivo à criação, desenvolvimento e
implementação de soluções para os desafios locais (que possam ser exportados ou 
importados) e a valorização de novas vocações e iniciativas em empreendedorismo e 
inovação.

7. História: encontro de gerações. É certo que o resgate e a valorização da História local 
e regional, sem “engessar” o desenvolvimento, constituem um decisivo fator gerador de 
frentes para o desenvolvimento e atração de investimentos e recursos para o Município 
por meio do Turismo, Lazer e promoção da qualidade de vida.

8. Meio Ambiente e Qualidade de Vida. Engajamento da Prefeitura no planejamento, 
execução, incentivo e promoção de soluções de preservação, conservação, e
recuperação do Meio Ambiente de forma sustentável, tendo sempre em vista o direito 
fundamental dos cidadãos a uma Cidade justa, livre e solidária. Nessa ordem de ideias, 
o Governo há que estar concretamente comprometido com políticas públicas
responsáveis e eficazes voltadas, por exemplo, para a Gestão de Resíduos, a Agricultura 
Urbana, a Energia Limpa , os Recursos Limpos, a Redução da Poluição, a preservação 
dos Recursos Hídricos,  a Reutilização e Captação, a Preservação, Conservação e



Recuperação de Áreas Degradadas, a preservação da Flora e Fauna Nativas, a Criação de 
Bônus Ambiental Municipal e o Resgate de Boas Inciativas existentes.

9. Transporte urbano de qualidade, com foco no cidadão. É função precípua do Governo 
Municipal assegurar ao cidadão de Juiz de Fora o acesso pleno a um Transporte Público 
coletivo e individual de qualidade, por meio da adequada participação da livre iniciativa 
e permanente prevenção e combate aos abusos e desvios de conduta nas duas frentes 
(prestadores dos serviços e usuários) por meio de monopólios, oligopólios ou subversão 
da finalidade. Em suma, o foco há que estar, fundamentalmente, no usuário e sempre 
com irrestrita observância dos seguintes parâmetros: disponibilidade de um transporte 
coletivo de qualidade, acessibilidade, integração e economicidade.

10. Continuidade e perspectiva, buscando a concretização do Direito à Cidade em Juiz 
de Fora. É vital que a Política Urbana tenha no binômio continuidade e sinergia o
caráter de “Política de Estado” que sejam atemporais e apartidárias, com foco no
cidadão, e assim seja um permanente gerador de legado para as gerações, de forma 
a criar uma cultura de direitos, notadamente o Direito à Cidade, tal como consagrado 
pela Organização da ONU – Organização das Nações Unidas, para a qual a cidade há de 
ser um espaço de convivência civilizado, em cuja ambiência valores como democracia, 
justiça, liberdade, solidariedade e dignidade da pessoa humana saiam do plano
idealístico-formal e sejam efetivamente vivenciados por todas as cidadãs e cidadãos de 
Juiz de Fora, independentemente de sua origem social, religião ou qualquer outra
distinção.

CULTURA 

1. A Pandemia afetou a todos e atingiu sobremaneira todas as atividades artísticas,
impondo um grande sacrifício ao setor cultural, como, por exemplo, o fechamento
temporário (ou não raro definitivo) ou restrições ao público, demissões e queda drástica 
na renda pessoal de quem depende da produção cultural. Buscar meios e
instrumentos de auxilio emergencial aos artistas, técnicos, grupos e espaços
relacionados ao setor cultural em nossa cidade, até que se normalizem as suas
atividades, a exemplo do benefício provisório advindo da Lei Federal Aldir Blanc.

2. Propor a convocação extraordinária do Conselho Municipal de Cultura, para uma 
reavaliação do Plano Municipal de Cultura, identificando diretrizes não executadas e as 
que serão priorizadas até o ano de 2023 (ano final de vigência do PMC) pelo novo
Governo.

3. Produzir um inventário dos espaços culturais sob a guarda do município, por meio da 
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage – FUNALFA –, a fim de identificar a real condição 
das instalações, os problemas porventura existentes e criar uma Comissão Permanente 
para elaborar, acompanhar e executar um plano de conservação predial e de segurança 
para os servidores que nelas trabalham e para o público que as utiliza. Instalar-se-á uma 
Comissão Permanente para propor, executar e acompanhar as soluções.

4. assegurar edições sucessivas da LEI MURILO MENDES de incentivo à cultura,
procurando aumentar a cada exercício o valor destinado ao fundo municipal. Fazer 
cumprir dentro do mesmo ano todo o seu calendário desde o lançamento do edital até 
a liberação do recurso incentivado.

5. Promover, por todos os meios disponíveis da Administração Municipal, os artistas da 
cidade, como a indicação de obras publicadas por escritores locais para os



conteúdos programáticos das escolas da rede municipal de ensino. Incentivo na
formação de público para os nossos grupos de dança e de teatro. Inclusão de cantores e 
de grupos musicais nos eventos promovidos pela Prefeitura e contração temporária de 
artistas plásticos e grafiteiros para um amplo projeto de painéis a serem executados nos 
espaços públicos da cidade, dentre outras medidas.

6. Discutir, com os setores interessados, uma forma de resgate do carnaval da cidade, 
desde o uso das quadras das escolas de samba existentes na formação de integrantes 
das agremiações, até um novo modelo para a volta dos desfiles. A mesma preocupação 
se dará quando da programação dos eventos pré-carnavalesco com a priorização de 
grupos e de cantores locais nas atrações. O município não deixará de incentivar os
tradicionais blocos e bailes de ruas organizados pelas comunidades.

7. O novo Governo direcionará atenção e esforços para as questões afetas à memória da 
Cidade. Nesse sentido, a conclusão das obras de reforma do Museu Mariano Procópio, 
com sua consequente abertura ao público, será prioridade. Ademais, a preservação de 
todo o conjunto tombado como bens culturais da Cidade será uma meta a ser
perseguida. Também haverá de receber a devida e necessária atenção o acervo de
imagens, sons, jornais, revistas, livros, documentos e outros impressos nos mais diversos 
arquivos sob a guarda do Município, como os existentes no Setor de Memória da
Biblioteca Municipal Murilo Mendes e no Arquivo Histórico Municipal.

8. A PRAÇA CEU, na Zona Norte, será um modelo que poderá ser implantado em outras 
regiões da cidade O novo Governo não poupará esforços e energia política na busca de 
recursos e parcerias para viabilizar esses novos núcleos da PRAÇA CEU.

9. A Prefeitura, por meio da FUNALFA e da Secretaria de Educação, incentivará a
implantação da FEIRA ANUAL DO LIVRO. Um evento de promoção da leitura – e
também da divulgação dos escritores locais – a exemplo de outros similares que
ocorreram na cidade e não mereceram a continuidade pedida pela população.

10. O incentivo à cultura dar-se-á também pela valorização dos servidores que atuam 
nessa área, ampliando o quadro de colaborares por meio de concursos públicos,
estimulando a sua formação e qualificando o seu atendimento.

APRIMORAMENTO NOS MÉTODOS E PRÁTICAS DE GES-
TÃO PÚBLICA

1. Aperfeiçoar os métodos e práticas no tocante à Gestão de Recursos Humanos,
tornando possível a verificação e o correto controle de frequência, pagamento,
contratação por tempo determinado, recolhimento do INSS, dentre outros atos de
gestão.

2. Aperfeiçoar e aprimorar os métodos e práticas referentes à Gestão Orçamentária, de 
modo a possibilitar a pronta, adequada e correta verificação quanto à classificação das 
receitas e despesas correntes e de capital. Verificar, também, a execução de despesas e 
se as mesmas se coadunam com a classificação com os respectivos “elementos de
despesa”.

3. Aprimorar práticas e métodos referentes à Gestão Financeira, o que implica o zelo e a 
probidade no uso do dinheiro público por meio da adequada verificação do
montante de caixa, da realização de conciliação bancária, do gerenciamento do



pagamento a fornecedores, a realização da retenção e do recolhimento de tributos e 
contribuições previdenciárias. 
4. Aperfeiçoar os métodos, processo e práticas quanto à Gestão do Suprimento de Bens 
e Serviços: verificar o correto procedimento licitatório, as causas de dispensa e
inexigibilidade de licitação, a aquisição de bens em conformidade com o que foi
contratado e a regularidade de convênios e contratos de repasse. 

5. Aprimorar os métodos, processos e práticas no tocante à Gestão Patrimonial:
confirmar a existência de bens, o levantamento do inventário físico de bens móveis e 
imóveis, o que implica eficácia e eficiência no registro patrimonial de todos os bens da 
Administração Pública, buscando sempre a devida apuração de sumiços e extravio de 
bens e recursos públicos.

6. Aprimorar os métodos, processos e práticas quanto à Gestão Operacional:
implementar práticas voltadas para a necessária e adequada verificação dos resultados 
operacionais, dos índices de desempenho e do cumprimento das metas assumidas pela 
administração. 

7. Buscar a necessária e adequada qualificação e o constante treinamento dos
funcionários da Prefeitura, partindo do princípio elementar e basilar de que a eficácia 
dos controles internos administrativos está diretamente relacionada com a
competência, com a formação profissional e a integridade do pessoal. É imprescindível 
haver uma política de pessoal que contemple a seleção e treinamento de forma
criteriosa e sistematizada, buscando melhor rendimento e menores custos.

8. Valorizar e tornar o mais possível efetiva a prática da delegação de poderes e de
definição de responsabilidades, a delegação de competência, conforme previstas em 
lei.  Há que levar em conta de que são instrumentos essenciais de descentralização 
administrativa e, manejados adequada e competentemente, podem assegurar maior 
rapidez e objetividade às decisões, favorecendo a ação do gestor no atendimento às
demandas daqueles que são, ao fim e ao cabo, a razão de ser da existência e do
funcionamento da máquina pública da Prefeitura: os cidadãos-contribuintes e as
cidadãs-contribuintes, cujas demandas devem ser eficazmente atendidas, não como 
um favor ou dádiva do Gestor, mas como direitos fundamentais da cidadania
juiz-forana.

9. Priorizar o mais pleno controle sobre as transações envolvendo os recursos públicos, o 
que imporá à nossa Gestão o aprimoramento dos métodos, meios e instrumentos
capazes de permitir o melhor e mais transparente acompanhamento dos fatos
contábeis, financeiros e operacionais, objetivando que sejam efetuados mediante atos 
legítimos, relacionados com a finalidade da unidade/entidade e autorizados por quem 
de direito. 

10. Uma gestão republicanamente comprometida com os cidadãos-contribuintes há 
que se pautar pela efetiva observância do princípio da segregação de funções, o que 
implica o imperativo de que a estrutura das unidades/entidades deve prever a
separação entre as funções de autorização/ aprovação de operações, execução, controle 
e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha competências e
atribuições em desacordo com este princípio. 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

1. Buscar a necessária e adequada qualificação e o constante treinamento dos



funcionários da Prefeitura, partindo do princípio elementar e basilar de que a eficácia 
dos controles internos administrativos está diretamente relacionada com a
competência, com a formação profissional e a integridade do pessoal. É imprescindível 
haver uma política.

2. Construir espaços públicos de desenvolvimento de negócios e oficinas para geração 
de renda e de iniciativas em economia mista. 

3. Realizar um mapeamento: cultural, empresarial, mercados informais,
microempreendedor, e da agricultura familiar como espécie de renda, e de toda cadeia 
que gere emprego e renda. 

4. Regularizar o trabalho informal.

5. Desburocratizar os processos de abertura e fechamento de micro e pequenas
empresas, ONGs e cooperativas com apoio de serviço de ouvidoria

6. Investir em programas de capacitação dos micro, pequenos e médios empresários 
em todas as áreas e apoiar o setor empresarial para viabilização de projetos junto a
instituições financeiras e de fomento.

7. Fortalecer a aproximação de bancos para crédito às micro e pequenas empresas.

8. Organizar o sistema público de informação e acompanhamento online de oferta e 
procura de emprego.

9. Reformar e melhorar infraestrutura da feira livre em parceria com a Associação dos 
Feirantes;

10. Criar e incentivar Empresa Junior para iniciação ao trabalho dos jovens universitários.

ESPORTE E LAZER 

1. Criar um Órgão da Administração Direta do Município de Juiz de Fora, subordinada 
diretamente ao Chefe do Poder Executivo na área de Esporte, atividades físicas e de 
Lazer.

2. Formular ou estimular conjuntamente com as instituições da área, a criação da Lei do 
Plano Municipal de Atividades Físicas, Esporte e Lazer.

3. Manter setor apropriado para captação de recursos de Esporte e Lazer, através de 
repasses voluntários, emendas e doações do setor público, bem como utilizar das Leis 
de Estimulo ao Esporte junto a pessoas físicas e jurídicas para monetização da área em 
suas várias atuações. 

4. Promover o desenvolvimento do Esporte de rendimento:

 4.1 Promover a Organização das Ligas das diferentes modalidades de esportes.
 4.2 Apoiar atletas de diferentes modalidades e categorias de acordo com as

possibilidades orçamentárias e financeiras do município.
 4.3 Estimular e promover atividades para a formação de atletas de rendimento.
 4.4 Promover e apoiar eventos de rendimento esportivo em Juiz de Fora.



5. Promover e estimular a prática de atividades físicas, esportes de participação e lazer 
no município:

 5.1 Transformar em Programas, projetos hoje instituídos na atual Secretaria de   
    Esporte e Lazer ampliando suas atuações e criando novas, de acordo com
    avaliações, necessidades e anseios da comunidade de Juiz de Fora,
    prioritariamente em regiões de vulnerabilidade social e carência econômica.

 5.2 Promover a melhoria dos equipamentos públicos disponíveis no município  
 através da Lei de adoção de Praças e estímulos a empresas da região de

localização dos mesmos, para manutenção dos referidos equipamentos.
 5.3 Promover a administração dos espaços públicos destinados à prática de lazer,  
 atividades físicas e de esportes, pela própria comunidade com interveniência do  
 poder público com regras e obrigações preestabelecidas.

6. Integrar os vários setores da administração do município referentes a área de
Educação, Segurança, Assistência Social, Esporte e Lazer e saúde, para que as ações
sejam eficazes e coordenadas, para que possam se comunicar e potencializar as ações 
nas diferentes intervenções de necessidades de atuação da Administração Pública.

7. Transformar o Complexo Esportivo de Juiz de Fora, formado por Estádio, Ginásio e 
Estacionamento, em um centro de Entretenimento e lazer da cidade, em parceria com 
empresas privadas, tornando-o autossustentado financeiramente e operacionalmente. 
    
8. Formar o quadro próprio de pessoal técnico da Secretaria de Esporte e Lazer.

9. Fortalecer o Conselho Municipal do Desporto.

10. Discutir, atualizar e fomentar a Lei Mário Helênio, como fonte de recursos do Esporte 
e Lazer.

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

1. Uma Gestão que tenha sincero e efetivo compromisso com a temática do
desenvolvimento urbano não pode deixar de enfrentar o debate sobre o Plano Diretor 
hoje vigente. Trata-se de um documento formalmente válido, mas realmente
desprovido da efetividade esperada de um texto legal tão decisivo para o planejamento 
urbano e para a qualidade de vida da população de Juiz de Fora.

2. Sem perder de vista a necessidade de rever a efetividade do Plano Diretor vigente, 
proceder-se-á à análise crítico-reflexiva sobre os Planos Setoriais e os Planos de
Estruturação Urbana, com foco, novamente, no problema grave da inefetividade e na 
frustração na concreta observância dos princípios capitais do Estatuto da Cidade,

3. Impõe-se questionar a efetividade do Plano Diretor, notadamente no tocante à
regulação efetiva de questões-chave, como habitação urbana, planejamento do espaço 
urbano, uso e ocupação do solo e patrimônio histórico.

4. É imperativo que a PJF tenha um órgão com competência, meios e instrumentos 
para pensar o Planejamento Urbano e atuar com autonomia e independência técnica, à 
luz de critérios que, sem desconsiderar os agentes do mercado imobiliários e sem
perder de vista a importância desse setor para o desenvolvimento de Juiz de Fora,
priorize os imperativos de ordem coletiva, pública e social que orientam a temática do 
Planejamento Urbano.



5. Criar um órgão com estas feições é compromisso assumido perante a sociedade de 
Juiz de Fora, já que é inadmissível que uma Cidade do porte de Juiz de Fora
conviva com o crônico e grave problema do “desmantelamento e a falta de autonomia 
dos setores de planejamento urbano. A extinção do IPLAN, relacionada também ao
esvaziamento da figura do planejador, servidor do quadro efetivo, fez com que o
corpo técnico reduzido se dedique à rotina de apagar incêndios de toda natureza”, 
como muito bem ponderou, quando da aprovação do vigente Plano Diretor, Fernanda 
Tasca, Professora da Faculdade de Urbanismo e Arquitetura da UFJF e Delegada no
processo de elaboração do Plano Diretor.

6. Criar uma Comissão para discutir os desdobramentos do Plano Diretor –
notadamente seu caráter extremamente generalista no trato de temas-chave – é tarefa 
a ser realizada, para a qual se buscará o apoio da UFJF, do IAB, da OAB, do Ministério 
Público e, principalmente, dos cidadãos de Juiz de Fora.

7. Proteger integralmente os Mananciais Hídricos de Juiz de Fora é tarefa impostergável, 
o que imporá, desde logo, a formação de uma Comissão Técnica para analisar a situação 
destes reservatórios, com especial ênfase para a Barragem de Chapéu D’uvas, hoje
responsável pelo abastecimento de cerca de 40 (quarenta) por cento da Cidade de Juiz 
de Fora.

8. Atualizar o diagnóstico das condições socioeconômicas e ambientais no município, 
quantificando, qualificando e identificando os problemas nas áreas de risco,
loteamentos irregulares, assentamentos subnormais e áreas de preservação ambiental 
ocupadas.

9. Abrir uma discussão técnica, responsável e participativa acerca de uma temática
relevante para a Cidade: a existência, na estrutura e na competência de uma
Secretaria – Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) – de
temáticas e de interesses potencialmente conflitantes.

10. Tratar a temática ambiental sempre de forma compartilhada e participativa com a 
sociedade civil, tendo em conta a essencialidade desta questão e o seu relevo na
qualidade de vida de toda a Cidade de Juiz de Fora. Revitalizar os espaços históricos, 
em especial a Área Central de Juiz de Fora, sem perder de vista o imperativo de
preservar, sempre, a identidade dos espaços urbanos, notadamente os traços e as
características de sua história, organização social e cultural.

POLÍTICAS PARA AS MULHERES

1. Criação da Secretaria Especial de Políticas para a Mulher

2. Diagnóstico da Condição da Mulher em Juiz de Fora 

3. Implementação das políticas elencadas no Plano Municipal dos Direitos para a
Mulher

4. Criação da Ouvidoria da Mulher

5. Atenção à saúde e qualidade de vida

 5.1 Criação de espaço adequado para atendimento à atenção secundária à saúde  
 da Mulher nas sete regiões da cidade, a exemplo do Departamento da Saúde da  



 Mulher.
 5.2 Geração de políticas de acessibilidade para a mulher deficiente no

atendimento à saúde, como, por exemplo, aquisição de mesas adequadas para o 
exame ginecológico e de cadeiras de rodas para atendimento nas unidades de 
saúde.

6. Segurança 

 6.1 Criação da Casa Abrigo para mulheres e filhos até 16 anos vítimas de violência  
 doméstica.
 6.2 Articular junto ao Estado a criação de juizados Especializados de Violência   
 Doméstica e Familiar contra as Mulheres.
 6.3 Articular junto ao governo do Estado para ampliação do atendimento por   
 período de 24 horas e plantão aos fins de semanas às mulheres vítimas de violên 
 cia doméstica e familiar na Casa da Mulher.
 6.4 Criação do CAPHO – (Centro de atendimento para Homens na condição de   
 agressor por violência doméstica e familiar)
 6.5 Manter, diariamente, uma guarda municipal feminina para acolhimento e 

segurança. 

7. Educação continuada e igualdade de oportunidades

 7.1 Escola de Políticas para Mulheres com formação continuada, em especial para  
 lideranças comunitárias e mulheres que pretendem se colocar como candidatas a  
 cargos eletivos.

 7.2 Selo pró-equidade de gênero municipal, garantindo incentivos fiscais para
empresas que promoverem a  equidade com melhores oportunidades para as
mulheres nas empresas, principalmente para mulheres chefes de família.
7.3 Cursos profissionalizantes nos CRAS.

8. Lazer e bem estar

8.1 Atendimento integral às mulheres nos CRAS visando fortalecer a autoestima
e empoderamento com rodas de conversas sobre vivência e dificuldades na rotina
feminina, e ainda atendimento a tratamento estético.
8.2 Aumento do número de turmas dos programas desenvolvidos pela Secretaria 
de Esporte e Lazer, levando atividade física a toda comunidade, considerando 
todo o ciclo de vida da mulher.
8.3 Promoção de oficinas esportivas com reconhecidas atletas femininas locais 
que detêm reconhecimento nacional e internacional, inclusive com temáticas 
como liderança, autoestima, saúde, sexualidade, empoderamento e violência
doméstica e familiar.

9. Promover políticas que visem ao compartilhamento das responsabilidades
domésticas e que contribuam para a superação da divisão do trabalho por gênero.

10. Criação de lavanderias públicas




