
  PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL CIDADE DE UBERABA MG 

1 
PREFEITO - TONY CARLOS VICE-PREFEITA - TEREZINHA CARTAFINA 

 

 

PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 

CIDADE DE UBERABA MG 

 

 

PREFEITO - TONY CARLOS 

VICE-PREFEITA - TEREZINHA CARTAFINA 

 

 

COLIGAÇÃO: PTB – PSDB – PROS – REDE – 

PMN – REPUBLICANOS – PL - DC 

 

“EU AMO UBERABA 

 

GESTÃO 2021 – 2024 

 

 

 

 



  PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL CIDADE DE UBERABA MG 

2 
PREFEITO - TONY CARLOS VICE-PREFEITA - TEREZINHA CARTAFINA 

INTRODUÇÃO 

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato a prefeito, TONY CARLOS, para o 

mandato de 2021 – 2024. 

É composto por: 11 Tópicos Macros, 94 Tópicos Intermediários, 204 Ações e 10 Destaques  

As experiências profissionais e pessoais de TONY CARLOS e de sua equipe, e os apoiadores de 

sua candidatura, que possuem formação especifica em áreas de atuação que ultrapassam a gestão 

pública, foram considerados neste plano. 

O presente documento, PLANO DE GOVERNO, do candidato TONY CARLOS, projeta 

estrategicamente, seus objetivos e metas para o governo, em curto, médio e longo prazo. 

Ressalte-se que diante do cenário político-econômico, e de pandemia com consequências 

imprevisíveis que penalizam o momento histórico mundial, seria uma irresponsabilidade assumir 

promessas ou compromissos, ou garantir amplas mudanças no cenário municipal em curto prazo. 

O momento é de revisão e prudência. 

Destaca-se que ao conhecer a realidade presente, será possível elaborar objetivos realistas a médio 

e longo prazo e adequar ou readequar os propostos.  

Propomos utilizar os recursos disponíveis, com responsabilidade e transparência, visando única e 

exclusivamente atender as necessidades da população e do município, considerando os sacrifícios 

da população, oferecendo serviços de maior e melhor qualidade.  

É preciso também compreender que não podemos onerar mais as atividades econômicas, e que é 

dever da administração municipal oferecer facilidades de implantação, e principalmente sem 

aumento de carga tributária municipal.  

Este plano de governo alcança reestruturar e resolver os problemas do município: com 

planejamento, gestão profissional eficiente e a colaboração de todos, com o implemento das 

mudanças necessárias. 

O município de Uberaba atrairá investimentos proporcionando uma melhor geração de renda, 

atingindo níveis altos de qualidade de vida, compatível com os desejos de todos que aqui vivem e 

sonham com dias melhores e mais felizes.  

Conto com a participação e colaboração de todos que aqui vivem. 

 

TONY CARLOS 
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1 –GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA O CIDADÃO  

 

 

DESTAQUES: - INFORMATIZAR 100% DAS ATIVIDADES DOCUMENTAIS 

      - CRIAR O DISQUE CORRUPÇÃO 

      - GABINETE ITINERANTE 

    - CIDADE DIGITAL 

 

 

1.1 GOVERNANÇA – RESPEITO AOS CIDADÃOS E ZELO COM A COISA 

PÚBLICA 

- Acabar com cabide de empregos, priorizando funcionários que tenham conhecimento na sua área 

e trabalhem com orgulho de seu cargo, valorizando assim a todos; 

- Maior controle de gastos e monitoramento da eficiência de gestão, principalmente na Saúde e na 

Educação; 

- Analisar as secretarias existentes e suas necessidades e eficiência. Após isso, fazer a unificação 

de secretarias, diminuindo o número das mesmas; 

- Todo bem público que tiver sendo usado terá que dar retorno ao Município, através de um 

departamento de gestão de negócios (ex: praças, parques, ruas, etc.); 

- Fazer parcerias com todas as Universidades de Uberaba, criando um Departamento Exclusivo de 

Estágios dentro do RH, voltado somente para os estagiários de último e/ou penúltimo ano de formatura, 

para desenvolver os futuros “funcionários públicos de carreira”; 

- Modernizar os equipamentos de informática em toda a estrutura e secretarias da Prefeitura, 

tornando mais ágil e rápido o atendimento e a troca de informações entre os departamentos, 

eliminado o volume de papéis e a burocracia exagerada; 

- Implantar e efetivar o controle de acesso para visitantes e ponto eletrônico para o 

funcionalismo; 

- Criar a CIDADE DIGITAL, interligando todos os órgãos, autarquias e fundações 

municipais por meio de fibra ótica; 

- Ampliação e melhoria na implementação da lei de acesso a informação, dando mais 

transparência aos atos do poder executivo; 
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- CRIAR O DISQUE CORRUPÇÃO, que será administrada por órgão independente. 

 

1.2 AÇÕES PARA O CIDADÃO TER VEZ E VOZ 

- Aproximar o cidadão do Executivo, promovendo uma gestão participativa e transparente; 

- Introduzir o “GABINETE ITINERANTE”, dividindo a cidade em 15 (quinze) macros regiões 

(bairros), onde pelo menos uma vez por mês, o gabinete irá a uma destas regiões, e atenderá a 

população; 

- A gestão itinerante tomará cohecimento das demandas de cada macro região, e planejará o que 

será executado, atedentendo a demandas como: limpeza e adequação de praças, sinalização, tapa 

buracos, manutenções em postos de saúde e escolas e etc; 

- Após a ação, o Call Center ligará para alguns em nome da Prefeitura e perguntará se ficou 

satisfeito com o atendimento; 

- Dar condições para as Associações dos Moradores dos Bairros funcionar, organizando pessoas 

com tempo disponível como por exemplo: aposentados, desempregados, e etc., para 

administrarem as praças e até as partes externa dos Postos de Saúde e Escolas, fazendo o 

gerenciamento das ações, com trabalho voluntário e a Prefeitura Municipal de Uberaba 

destinando verbas para que a Associação do Bairro gerencie estes serviços; 

- Criar e incentivar o Programa Bairro Sustentável, através das Associações dos Moradores dos 

Bairros, que ficarão responsáveis pela sua implementação e manutenção, tendo do poder público 

o apoio necessário ao seu desenvolvimento, pois somente os residentes nos locais saberão onde 

aplicar os recursos, bem como, fazer as parcerias adequadas para o êxito do projeto. 

 

1.3 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE FATO 

- Facilitar a vida do cidadão, aprimorando o atendimento com sistemas e aplicativos, para que o 

cidadão não precise ir a Prefeitura, postos de saúde e etc.; 

- Analisar o funcionamento e a necessidade das Autarquias, Fundações e Secretarias, bem como 

sua utilidade e funções para que não haja duplicidade de funções e ações, principalmente entre 

setor público e o 3º Setor; 

- Criar uma Agência de Planejamento dentro da CODIUB, que projetará Uberaba para o futuro; 
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- Transformar a CODIUB numa empresa fomentadora de criação de softwares e de APP’s com 

parcerias ou não, tendo como foco a administração pública, com melhor eficiência. Estudando as  

parcerias com empresas Startups e Desenvolvedores, bem como, com empresas privadas, para 

que deem suporte aos projetos de desenvolvimento de produtos e comercializá-los para outros 

Municípios por sua facilidade concorrencial; 

 

1.4 BENS PÚBLICOS – PATRIMÔNIO DOS CIDADÃOS: 

- Elaborar um plano de manutenção dos bens públicos (praças, escolas, postos de saúde, etc.) 

conservando os mesmos e gerando assim menos manutenções futuras; 

- Usar o Brasão da cidade como logomarca da prefeitura não podendo mais mudar (fazer lei 

específica para isto), vindo assim economizar futuramente com repintura, uniformes, adesivagem 

de frotas, etc; 

- Oportunizar e incentivar eventos nas praças, levando atrações gastronômicas, apresentações 

culturais, empresas, produtores rurais, prefeitura itinerante (Fale com o Prefeito), rádio ao vivo, 

tv e jornais; 

- Oferecer sinal de wifi gratuito e aberto em todas as praças; 

- Revisar todos os monumentos existentes no Município e recuperá-los caso for necessário, dando 

a devida importância aos costumes e tradições locais, bem como, colocá-los sob a 

responsabilidade da Associação dos Moradores dos Bairros e dotá-los de histórico do personagem 

e/ou paisagem. 
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2- SAÚDE BEM MAIOR DO CIDADÃO 

 

 

DESTAQUES: - ACABAR COM AS FILAS PARA EXAMES E CIRURGIAS 

   - CRIAR O SAÚDE ON-LINE 

 

 

2.1 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

- Implantar o controle de acesso para visitantes e ponto eletrônico para o funcionalismo, 

principalmente na Secretaria de Saúde e Postos de Atendimento, controlando todos os 

serviços realizados pelos profissionais residentes, que por sua vez deverão registrar a cada 

atendimento o início e o fim dos serviços prestados, para o controle de sua produtividade; 

- Ampliar a rede psicossocial do município para atendimento qualificado a adultos e crianças, 

diminuído a espera para atendimento psicológico e psiquiátrico; 

- Implantar no Sistema de Saúde a Telemedicina e Controle das Ambulâncias através de 

GPS, onde os pacientes serão monitorados por antecedência de seu tratamento e locomoção; 

- Dotar os agentes comunitários e agentes de endemias, com tablets que serão fornecidos 

com softwares próprios, desenvolvidos pela CODIUB. 

 

2.2 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

- Reestruturar, qualificar e capacitar de forma permanente à equipe de Vigilância Sanitária 

para atendimento ágil às demandas, desburocratizando as ações com intervenções 

qualificadas e eficazes; 

- Ampliar o controle e melhorar a qualidade dos serviços de alimentação oferecidos na 

cidade, bem como apoiar os estabelecimentos no atingimento do nível de qualidade dos 

serviços prestados e ofertados à população. 

 

2.3 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ENDEMIAS E 

ZOONOSES. 

- Fortalecimento das ações de educação e saúde por meio do núcleo de educação da 

zoonoses; 
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- Criar sistema de informação por meio de código QR CODE disponibilizado no crachá dos 

agentes, trazendo mais segurança para o morador e evitando constrangimento para o servidor 

que precisa adentrar a residência para execução do trabalho; 

- Criar Ponto de Apoio permanente com infraestrutura adequada e individualizada para que 

as equipes de agente de combate a endemias, tenham local adequado e digno para início e 

fechamento de trabalho, evitando que fiquem expostos.  

 

2.4 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E SAÚDE 

- Fazer controle eletrônico de todos os procedimentos na saúde, sabendo assim como está seu 

desempenho; 

- CRIAR O SAÚDE ON-LINE, para aplicar no segmento todas as tecnologias disponíveis 

no mercado, facilitando o acesso dos usuários ao sistema do SUS no Município, informando 

ao cidadão todos os procedimentos disponíveis em todas as unidades de saúde, implantando 

um cartão inteligente, no sentido de habilitar ao cidadão todo o uso do sistema de saúde do 

Município em parceria com SUS; 

- Melhorar a comunicação com os usuários do sistema de saúde do Município, através de 

aplicativos onde o cidadão terá todas as informações em tempo e hora do andamento de suas 

consultas e exames, bem como, as dificuldades encontradas no sistema de atendimento dos 

servidores nas unidades de saúde, onde ficarão registradas todas as conformidades e não 

conformidades com as normas estabelecidas pelo sistema a ser implantando pelo novo Plano 

Diretor de Saúde; 

- Ampliar o número de servidores da equipe multiprofissional e Estratégia Saúde da Família 

(ESF), da Atenção Básica nas unidades de saúde urbanas e rurais; 

- Fortalecer e capacitar à equipe ESF, visto que essa equipe reduz a distância entre 

comunidade e unidade de saúde, promovendo vínculo que facilite a adesão ao tratamento 

proposto;  

- Fortalecimento e promoção do atendimentos da Rede de Atenção Psicossocial ao portador 

de sofrimento mental, no âmbito da atenção especializada, visando a sua reinserção e 

inclusão social;  

- Desenvolver ações que visem o cuidado em saúde aos usuários de álcool e outras drogas; 

Reativar no serviço de atenção psicosocial equipe estratégica (psiquiatra, psicólogo,  
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assistente social e enfermeiro) para atendimento domiciliar de demandas psiquiátricas que 

não chegam ao serviço de saúde; 

- Disponibilizar ambulância para atendimento nos bairros rurais, uma vez que o atendimento 

é moroso e o deslocamento de um socorro a área rural até Uberaba pode agravar o quadro 

clínico do paciente;   

- Ampliar o atendimento nas unidades básicas e especializadas de saúde expandindo a 

cobertura territorial, legitimando a Rede de Atenção à Saúde (RAS); 

- Fortalecer o planejamento, organização e gestão das redes de ações e serviços de saúde, 

como forma de organização de pontos de atenção da RAS; 

- Criação do Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, através de parceria 

Público/Privada, com disponibilização de exames de imagem para os usuários da rede 

pública, RaioX, Ultrassom, Tomografia, Endoscopia, Colonoscopia, até chegar à capacidade 

de Ressonância Magnética, encurtando muito a fila de espera por estes exames.  

 

2.5 MELHORIA NOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS REFERENTE À SAÚDE 

BUCAL. 

- Ampliar o quadro de profissionais de odontologia nas unidades básicas de saúde urbanas e 

rurais, trabalhando a prevenção e cuidado da saúde bucal da população.  

 

2.6 MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS SAÚDE NATURAL 

- Fomentar os programas de medicamentos fitoterápicos e homeopáticos, visando o melhor 

atendimemento da população e incentivando a agricultura familiar na produção das plantas 

medicinais e dos insumos. 

 

2.7 PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DAS IST/HIV/AIDS E HEPATITES 

VIRAIS. 

- Redução da incidência do HIV/AIDS e melhor qualidade de vida das pessoas vivendo com 

HIV/AIDS, através de diretrizes de melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos 

às pessoas portadoras de AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. 
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2.8 SERVIÇOS DE ATENÇÃO A REDE HOSPITALAR REGIONALIZADA - 

HOSPITAL REGIONAL 

- Equalizar as contas do Hospital Regional, para que funcione plenamente; 

- Ofertar procedimentos de média complexidade à Macrorregião Triangulo Sul, organizando 

uma rede de atenção à saúde eficiente e efetiva, facilitando o acesso e execução de 

procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade; 

- Modernizar e equipar o Hospital Regional de forma a absorver a grande demanda em saúde 

da cidade, evitando o sub aproveitamento da estrutura, bem como buscar ampliar as fontes 

de recursos que auxiliam no custeio do hospital. 

  

2.9 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

- Fortalecer e incentivar os tratamentos que utilizam os recursos terapêuticos baseados em 

conhecimentos tradicionais, voltados para previnir diversas doenças como depressão, 

obesidade,ansiedade e hipertensão. 
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3 DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICAS 

- Ampliação do Cidade Vigiada nas áreas Urbana e Rural; 

Parceria com as polícias civil e militares com foco na questão da inteligência e nos dados da 

segurança pública. 

- Fortalecer a parceria com a Polícia Militar, visando ampliar o policiamento comunitário 

nas áreas urbanas e rurais do Município; 

- Aprimorar o monitoramento eletrônico nos prédios públicos, no sentido de diminuir os 

gastos de segurança patrimonial terceirizado, onde deverão ser substituídos pelo 

monitoramento através de câmeras e alarmes; 

 

3.2 MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS PARA GUARDA 

MUNICIPAL 

- Valorização da guarda municipal; 

- Melhora no aparelhamento nas condições do trabalho; 

- Dar maior enfoque á Guarda Municipal como instituição de Defesa Social. 

 

3.3 MELHORIA NA GESTÃO DOS TRANSPORTES COLETIVOS 

- Criação e implantação do plano de mobilidade urbana; 

- Melhora no conforto e nas condições de uso do transporte coletivo. 

 

3.4 MELHORIA NAS SINALIZAÇÕES E MONITORAMENTO DAS VIAS 

- Integração do sistema semafórico da cidade; 

- Ampliação e manutenção da sinalização das vias rurais e urbanas. 

 

3.5 NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE 

- Capacitação dos jovens e adultos pré egressos no mercado de trabalho. 

 

3.6 SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA CIVIL – SIDEC 
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- Ampliação do Sistema de defesa civil nas áreas de riscos com foco especial para as 

enchentes. 

 

3.7 SOCORRO E ASSISTÊNCIA A PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES E 

PANDEMIAS 

- Melhorar a resposta para os desastres ambientais e ecológicos  e pandemias (COVID 19) 

com vistas a preservação do máximo de vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL CIDADE DE UBERABA MG 

12 
PREFEITO - TONY CARLOS VICE-PREFEITA - TEREZINHA CARTAFINA 

 

4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A FERRAMENTA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS CIDADÃOS 

 

 

DESTAQUES: - PODER PÚBLICO INVADOR E EMPREENDEDOR 

- CODIUB PARCEIRA E FOMENTADORA DE SOLUÇÕES EM 

TECNOLOGIA 

 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL COM GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA 

- Implantação e ampliação de incubadoras de empresas. Capacitação e apoio as empresas de 

tecnologia com startups que irão iniciar os seus empreendimentos; 

- Melhorar o ambiente de negócios da cidade, facilitando a liberação de alvarás e licenças; 

Implementar a lei da liberdade econômica nº 13.874 e o decreto lei nº 10.411; 

- Auxiliar aos empreendedores Uberabenses na captação de linhas de crédito junto às 

agências de fomento; 

- Viabilizar a implantação do Gasoduto de São Carlos com parcerias com iniciativa privada 

e agências de fomento; 

- Transformação da matriz energética da cidade para diminuir a dependência da energia da 

CEMIG, instalando usinas fotovoltaicas e de Biogás; 

- Fortalecer a vocação para o Agronegócio com prospecção de novas empresas para 

instalarem na cidade; 

- Apresentar o potencial logistíco, operacional e profissional com vistas a atrair novos 

negócios e atividades empresariais para o município; 

- Projetar nacionalmente que Uberaba é uma excelente área para investimentos. 

 

4.2 PARQUE TECNOLÓGICO 

- Transferência da CODIUB para o parque tecnologico;  
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- TRANSFORMAR A CODIUB NUMA FOMENTADORA E PARCEIRA DAS 

EMPRESAS DE TECNOLOGIA E DO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO do 

municipio; 

- Parcerias com as instituicões de ensino para fomentar o desenvolvimento tecnológico, a 

pesquisa e a capacitacao profissional; 

  

4.3 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE UBERABA 

- Efetiva implantação de Convention & Visitors Bureau; 

- Implementação e aprimoramento do plano municipal de turismo com destaque especial 

para Peirópolis, Turismo religioso, o Zebu e o turismo ecológico; 

- Incentivar o turismo ecológico e rural, com base nos empreendimentos familiares, bem como, 

criar programas de consciência turística nas comunidades em parceria com outras entidades; 

- Desenvolver atividades com alunos da rede pública, de forma a possibilitar visitas aos diversos 

pontos turísticos e museus de Uberaba; 

- Ampliar as sinalizações dos pontos turísticos; 

- Criação de eventos gastronômicos e musicais; 

- Ampliar e efetivar a implementação do plano municipal de turismo contemplando as 

seguintes áreas e especificidades, como por exemplo: roteiros turísticos, grupos folclóricos, 

geoparque, novos portais do município, sinalização dos pontos turísticos, eventos 

gastronômicos, uni-parque, universidade, nossos espelhos de água e etc., no intuito de atrair 

investimentos e parceria privada no desenvolvimento deste importante projeto para o 

Município de Uberaba; 

 

4.4 DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

LOCAIS 

- Divulgação dos produtos e serviços do município nos principais sites de turismo e agências 

especializadas; 

- Promover produtos de Uberaba às margens das BR's. 

 

4.5 ESTÍMULO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO GERAL 
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- Incentivar o cooperativismo com vistas ao desenvolvimento econômico e social com 

geração de emprego e renda; 

- Fortalecer o comércio local com ações da prefeitura visando que as compras do poder 

executivo, sejam feitas preferencialmente dos cooperados, pequenas e médios empresários, 

empresários de grande porte, prestadores de serviço de Uberaba; 

- Políticas públicas de fomento e desenvolvimento do empreendedorismo das mulheres. 

 

4.6 FORTALECIMENTO E COMPETITIVIDADE COM MELHORIAS DAS 

ÁREAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS. 

- Incentivos fiscais para os investidores com vistas a geração de emprego e renda; 

- Doação de áreas para grandes investimentos e incentivos fiscais; 

- Doação de área para pequenos e médios investimentos priorizando o empreendedor 

Uberabense; 

- Criar uma agência de fomento onde será apresentada para os empresários e investidores de 

fora e principalmente aos de Uberaba, projetos de investimentos em nossa cidade, para que 

os mesmos possam participar e crescer junto com o Município; 

- Incentivos para as empresas instalarem em Uberaba seus centros de distribuição. 

 

4.7 INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO E À INOVAÇÃO EM CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA. 

- Transformar o poder executivo municipal em uma grande incubadora de empresas e 

negócios desde a elaboração do plano de negócios, parte burocrática, gestão financeira e de 

custos e buscas de financiamentos, visando a elevação do poder aquisitivo da população em 

geral, uma vez que são atividades e serviços de grande valor agregado. 

 

4.8 PROGRAMA U + 20 - PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA 

DEFINIÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM UM HORIZONTE DE 20 ANOS. 

- Participação da sociedade civil e das entidades de classe na formulação de políticas de 

desenvolvimento econômico e da geração de emprego e renda para os próximos 20 anos.  

 

4.9- PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO CONSUMIDOR 
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- PROCOM itinerante; 

- Ampliação do atendimento do PROCOM visando a um melhor atendimento das demandas 

da sociedade. 

 

4.10 INTEGRAÇÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO – ZPE 

E AEROPORTO INTERNACIONAL DE CARGA. 

- Efetiva conclusão da implantação da ZPE para promover o crescimento das indústrias 

locais, mediante a atração de investimentos estrangeiros e a criação de condições para que 

as empresas instaladas no município de Uberaba conquistem os mercados externos; 

- Implantação e instalação do Aeroporto Internacional de Cargas via parceria com empresas 

nacionais e ou internacionais. 
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5 DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA UMA VIDA FELIZ 

 

DESTAQUE: - GERÊNCIA DE APOIO AO TERCEIRO SETOR (GATS) 

 

 

5.1 - APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS 

- CRIAÇÃO DA GERÊNCIA DE APOIO AO TERCEIRO SETOR (GATS), para 

viabilizar suporte adequado na organização documental e afim às instituições religiosas, 

Associações, OSIP, ONGS e demais prestadores de serviço sem fins lucrativos, com equipe 

multiprofissional preparada para dar assistência nas áreas jurídica, contábil, social e 

especializada em elaboração de projetos. A GATS tem como objetivo o cuidado e 

qualificação na prestação de serviços à população, desburocratizando o acesso à 

documentação adequada ao bom funcionamento desses serviços, oportunizando o 

recebimento de repasses financeiros, municipais, estaduais e federais.    

 

5.2 APOIO ÀS FAMÍLIAS USUÁRIAS DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL; 

- Viabilizar a participação de famílias selecionadas par ao acolhimento de crianças e 

adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social propiciando a atenção 

individualizada e a convivência no núcleo familiar. 

 

5.3 CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

- Fortalecer as ações voltadas para a inclusão social da criança e do adolescente por meio de 

práticas desportivas, culturais, e educacionais objetivando a efetividade do estatuto da 

criança e do adolescente. 

 

5.4 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES; 

- Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres vítimas 

de violência, com mais campanhas que visem reduzir o índice de ataques contra a mulher. 

Buscar parcerias para integrar o Centro Integrado da Mulher (CIM), ampliando assim o 
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horário de atendimento especializado para 24 horas, facilitando o acesso das mulheres 

vítimas de violência, incentivando a denúncia e proteção da mesma;  

- Desenvolver aplicativo de celular (SOS Mulher) que permita o envio de pedidos de socorro 

direto a AISP, CIM e a um número de contato que seja da confiança da mulher vítima de 

violência. Essa ação visa acabar com a morosidade no atendimento das ligações para pedido 

de ajuda. Por meio desse aplicativo, a mulher pode acionar os órgãos de segurança 

rapidamente quando se encontrar em uma situação de violência doméstica com risco de 

feminicídio; 

 

5.5 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

- Criar Centro de Convivência para Pessoa Idosa (Centro Dia - Idoso). Espaço voltado para 

cuidado e proteção da pessoa idosa, oferecendo diversas atividades que contribuem no 

processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de 

sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na 

prevenção de situações de risco social para as pessoas acima de 60 anos. O Centro de 

Convivência contribuirá para o envelhecimento saudável por meio da oferta de alimentação 

equilibrada, atividade física, atividades manuais, acompanhamento psicológico e convívio 

social, promovendo maior qualidade de vida; 

- Promover apoio, ampliação e readequação da Casa Lar do Idoso, garantindo conforto e 

cuidado integral ao idoso, que não dispõe do convívio familiar. Promover capacitação 

permanente para profissionais que atua nas ILPI objetivando a qualidade no serviço prestado 

a população idosa.  

 

5.6 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO DIREITO DE 

IGUALDADE E INCLUSÃO SOCIAL. 

- Viabilizar a criação de uma gerência de apoio às minorias para o desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas para a garantia do direito de igualdade de inclusão social, relações 

de gênero, direitos femininos e relações ético-raciais. 
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5.7 FORTALECIMENTO E MELHORA NAS UNIDADES DOS CENTROS DE 

REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTROPOP E RESTAURANTE 

POPULAR. 

- Fortalecimento e melhoria das Unidades dos Centros de Referências da Assistência Social 

básica e especializada. 

- Criação do CRAS VOLANTE para o atendimento itinerante nos bairros facilitando o 

acesso da população às políticas sociais. 

- Fortalecimento e melhoria do CENTROPOP e Restaurante Popular. 
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6 AGRONEGÓCIOS 

 

6.1 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO 

- Apoio ao pequeno e médio produtor rural; 

- Capacitação dos pequenos produtores para o PRONAF, PRONAF JOVEM, PRONAF 

MULHER; 

- Capacitação dos médios produtores para o PRONAMP; 

- Ampliação do programa de seguro rural. Crédito não gera seguro, mas seguro gera crédito; 

Parcerias e convênios para aquisição de máquinas e tratores; 

- Maior efetividade ao horto municipal para o desenvolvimento do agronegócio. 

(Conservação de estradas, arborização, adubagem, etc; 

- Parcerias e convênios para armazenamento de grãos produzidos na região de Uberaba; 

- Incentivar a criação do cinturão verde de hortifrúti com produção de alimentos orgânicos, 

com objetivo de oferecer à população produtos mais saudáveis e criar a feira de produtos 

orgânicos para a população, vindos diretamente dos produtores; 

- Revitalizar a bacia leiteira do Município, buscando a instalação de um grande lacticínio, 

visando estimular os pequenos produtores na melhoria da qualidade e produtividade, 

agregando valor ao leite produzido em escala, na manufatura de produtos derivados, como 

por exemplo: queijos, iogurtes, doces e outros. 

 

6.2 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS UNIDADES 

DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE (MERCADO MUNICIPAL, DISTRITAL, 

CEASA E FEIRAS LIVRES). 

- Construção de um novo mercado municipal; 

- Manutenção e fortalecimento das feiras livres e do mercado distrital; 

- Revitalização do CEASA e apoio aos associados para o fortalecimento do mercado 

hortifrúti granjero de Uberaba; 
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6.3 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ECOLÓGICO E RURAL  

- Parceria com as entidades de classes rurais para o desenvolvimento do turismo rural; 

- Capacitação e apoio aos artesãos e formatação de projetos e capitação de recursos; 

Apoio técnico financeiro gerencial para todo o segmento do agronegócio em especial ao 

pequeno e médio produtor; 

 

6.4 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS RURAIS  

- Investir em melhorias nos acessos ás propriedades rurais, melhorando o escoamento da 

produção, bem como, promover a revisão de máquinas e equipamentos destinados aos 

agricultores; 

- Implantação de geo referenciamento (Instalação de GPS) nas máquinas agrícolas do 

município, para aumentar a eficácia e a eficiência da prestação do serviço público. 

 

6.5 SUPORTE TÉCNICO AOS PROGRAMAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA 

- Incentivar a fruticultura promovendo orientação técnica, treinamento e capacitação na 

produção de frutas e agregar valor com a INFRAESTRUTURA dos produtos, bem como, 

REGULARIZAÇÕES do “SIM” Selo de Inspeção Municipal; 

- Cadastro no SISBE ESISBI SGSI – SISTEMA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE 

INSPEÇÃO E NO SGE SISTEMA DE GESTÃO DE ESTABELECIMENTOS, com vistas 

à ampliação do mercado consumidor dos produtos agrícolas do município. 
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7 INFRAESTRUTURA FACILITANDO A VIDA DO CIDADÃO 

 

 

DESTAQUE: FINALIZAR AS OBRAS QUE ESTÃO PARALISADAS 

 

 

7.1 COMBATE A ENCHENTES E INUNDAÇÕES 

- Execução de obras civis preventivas de combate às enchentes, com a sequência das micro 

drenagens para integrar o sistema e finalizar as ações de prevenção às enchentes; 

- Incentivar com redução de IPTU a construção de reservatórios de agua da chuva nos 

imóveis urbanos. 

 

7.2 CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS, TÚNEIS E PASSAGENS INFERIORES PARA 

A MELHORIA DO TRÁFEGO NAS VIAS PÚBLICAS. 

- Construção de viadutos, túneis e passagens inferiores para a melhoria do tráfego nas vias 

públicas. 

 

7.3 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

- Revitalizar a pavimentação de forma a promover melhorias das ruas, pois o Município de 

Uberaba está com quase todo o asfalto deteriorado e em péssimas condições. É necessário 

fazer um Plano de Asfaltamento para a Cidade com a participação de parceria privada e junto 

à população do Município; 

- Implantar um Sistema de Gestão de Obras Públicas, no Município de Uberaba, através do 

Programa “BIM - Building Information Model” (Modelagem da Informação da construção 

civil), contemplando todas as etapas e fases na construção de uma obra passo a passo, até a 

sua finalização e entrega; 

- Desburocratizar e informatizar a aprovação das obras particulares, facilitando a vida do 

cidadão e do servidor. 
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7.4- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

- Habitação de interesse social, construção de casas populares direcionadas a população de 

baixa renda 

- Preparar o município para as mudanças que estão acontecendo nos programas 

habitacionais, aproveitando as oportunidades para revitalizar o centro urbano de Uberaba; 

- Criação de Programa de Construção de Muros para residências dos conjuntos habitacionais 

de baixa renda.  

 

7.5 REVITALIZAR O CENTRO URBANO  

- Fazer para que o centro de Uberaba volte a ter o vigor de antes como:  

- Fazer ações e parcerias com os comerciantes e moradores através das entidades de classes, 

CDL, ACIU e etc; 

- Ocupação dos vazios urbanos no centro com obras habitacionais, para trazer novamente o 

cidadão para essas áreas. (com isto o comercio centrar reaquecerá e evitaremos 

desmatamenstos para novos loteamentos na perifiria); 

- Readequação dos prédios antigos e abandonados ou não ocupados, dando aos mesmos 

novas destinações e usos; 

 

7.6 MELHORIA NO GERENCIAMENTO, COLETA, TRATAMENTO E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

- Implementar a coleta seletiva juntamente com as cooperativas, cidadãos e empresas, 

gerando renda para estes e ação ecologicamente correto;  

- Apoio a Associações de Bairro e voluntários em projetos comunitários, objetivando mútua 

cooperação para desenvolvimento de programas e projetos através de parcerias, trabalho 

voluntário e ações comunitárias conjuntas para oferta de serviços. 

  

7.7 MOBILIDADE E REVITALIZAÇÃO URBANA 

- Interligação do anel viário de Uberaba em mais uma alça, atingindo a área norte do 

município, pela interligação da MG-190, BR-262 e BR-050 (Rodoanel). 
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7.8- REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. 

- Revitalização, manutenção de espaços públicos. Estudos e elaboração de projetos de 

intervenções regionais, Urbanização em áreas públicas e limpeza e conservação dos 

logradouros públicos; 

- Revitalização de todas as entradas da cidade. 
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8. LAZER E CULTURA 

 

8.1 APOIAR AS INICIATIVAS DO PARADESPORTO 

- Apoiar as iniciativas do paradesporto e incentivar os atletas com deficiência. 

 

8.2- CALENDÁRIO ESPORTIVO E CULTURAL COM DIVULGAÇÃO DE 

PROMOÇÕES E EVENTOS CULTURAIS DA CIDADE 

- Divulgar para toda a população as promoções culturais e artísticas da cidade, possibilitando 

o acesso das pessoas aos eventos, permitindo maior valorização das datas e festas culturais 

da cidade, juntamente com o cumprimento à lei Calendário Esportivo de Uberaba, realizando 

todas as competições esportivas e paradesportivas. 

 

8.3 CENTRO UNIFICADO DAS ARTES E DO ESPORTE - PRAÇA DO PEC 

- Integrar, no mesmo espaço físico, programas e ações culturais, práticas esportivas e de 

lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços sócios assistenciais, 

políticas de prevenção à violência e inclusão digital. 

 

8.4 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO LAZER E DA CULTURA. 

 

8.5 DIVULGAR, VALORIZAR RESTAURAR PRESERVAR E DIFUNDIR O 

PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL.  

- Reconhecendo como fonte de inclusão social, fomento e alfabetização cultural. 

 

8.6 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

DE UBERABA. 

 

8.7 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER DA CIDADE 

 

8.8 MELHORIA NO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DA CIDADE 

INCENTIVANDO A OCUPAÇÃO E A MELHORIA DOS IMÓVEIS. 
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8.9 DIFUSÃO E FOMENTO CULTURAL POR MEIO DE PROGRAMAS DE 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

8.10 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA APERFEIÇOAMENTO ESPORTIVO DE 

ALTO RENDIMENTO 

 

8.11 PROMOÇÕES RECREATIVAS E DE LAZER 

- Promover a sociabilização através da prática de atividades lúdicas, recreativas e de lazer. 

 

8.12 PROMOÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS. 

- Possibilitar a população em geral o acesso à cultura e a arte em suas mais diversas áreas, 

promovendo a produção artística, estimulando talentos e geração de renda. 

 

8.13 REALIZAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES DE UBERABA 

- Garantir a realização dos jogos escolares de Uberaba (JEURA), estimulando a ampliação 

da participação das instituições públicas e privadas e desenvolver periodicamente jogos e 

festivais de caráter lúdico, esportivo e cultural municipais, regionais e estaduais. 

 

8.14 CRIAR O PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA. 

- Dar condições para que a população ocupe as praças e as academias ao ar livre e desenvolva 

atividades esportivas com acompanhamento técnico. 

 

8.15 DESENVOLVER TODAS AS TENDÊNCIAS E VERTENTES DA CULTURA 

EM GERAL, COMO: MÚSICA, DANÇA, FOLIAS DE REIS, GRUPOS DE CATIRA, 

LITERATURA, PEÇAS TEATRAIS, PRÁTICAS CIRCENSES, FESTIVAIS E ETC. 
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9 MEIO AMBIENTE É VIDA 

 

9.1- ARBORIZAÇÃO URBANA 

- Incentivar o plantio de árvores na cidade e fomentar nos conjuntos habitacionais áreas 

verdes com participação da sociedade civil; 

- Incentivar o plantio de árvores e regulamentar nos conjuntos habitacionais a obrigação do 

plantio de uma árvore para cada duas casas. 

 

9.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 

- Ampliar a educação ambiental para os alunos, pois este é um projeto que além de causar a 

redução no impacto ambiental, irá gerar um benefício imensurável para os nossos alunos, 

como cidadãos, a médio e longo prazo; 

- Criar áreas de lazer no parque da Univerdecidade, para melhor uso do espaço pela 

população;  

- Revisar todas as atividades do Horto Florestal, dotando o mesmo de técnicas avançadas na 

criação de mudas diversas e inclusive as frutíferas, transformando esta unidade em 

excelência no reflorestamento; 

- Revitalizar e Incentivar os proprietários de áreas rurais na manutenção de nascentes e 

reservas de mata nativa, com o apoio do CODAU no desenvolvimento deste projeto tão 

importante na captação de água para Uberaba, bem como, os seus afluentes, no sentido de 

preservação do meio ambiente e a perenidade dos recursos hídricos, mantendo a integridade 

do sistema climático, para o bem-estar das gerações presentes e futuras;  

 

9.3 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO NA MATA DO IPÊ, MATA DO 

CARRINHO E ZOOLÓGICO MUNICIPAL 

- Revitalizar os parques municipais, garantindo o cumprimento das funções ecossistêmicas 

de lazer e recriação. 

- Aquisição de áreas destinadas à preservação florestal e parques naturais. 

 

9.4 PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL 
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- Estruturação dos Castra móveis e ampliação de parceiros com ONG´s, iniciativa privada e 

o Ministério Público. 

- Parceiros para implantação de políticas de acolhimento e cuidado animal. 

 

9.5 PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS HÍDRICOS DE 

UBERABA. 

- Proteção, preservação e controle dos recursos hídricos de Uberaba, manejo e preservação 

da APA Rio Uberaba e Rio Claro. 

 

9.6 ECONOMIA VERDE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

- Normalmente o caminhão de coleta passa três vezes por semana. A ideia é que duas vezes 

será para recolher o lixo orgânico e uma para os recicláveis, assim diminuiremos custo e 

aumentaremos a vida útil do aterro sanitário, nem como trazer renda adicional no 

aproveitamento desses materiais ricos em reciclagens junto as cooperativas e buscar 

empresas especializada nos segmentos dos materiais reciclados, setor este que está em plena 

ascensão. 
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10 SANEAMENTO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E DA SAÚDE 

DE TODOS 

 

10.1 AMPLIAÇÃO CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REGULARIZAR O 

ABASTECIMENTO. 

- Automatizar os processos de tratamento e distribuição de água, modernizar o sistema 

melhorando o controle e reduzir a perdas; 

- Finalizar as obras que estão paralisadas em saneamento. 

 

10.2 CENTRO DE PRESERVAÇÃO DO RIO UBERABA – CRU 

- Garantir as condições de abastecimento de água à população do Município com ações de 

preservação do meio ambiente e assegurando a captação nos níveis desejados em períodos 

de baixa intensidade pluviométrica 

 

10.3 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

- Modernizar o sistema de distribuição de água conferindo eficiência no processo de 

distribuição e melhorar o controle, reduzindo a perda do sistema de abastecimento. 

 

10.4 SANEAMENTO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

- Preservação dos mananciais de abastecimento de água da cidade de Uberaba.  

 

10.5- SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO; 

- Construção dos interceptores e emissários de esgoto dos córregos da malha urbana, 

despoluindo o Rio Uberaba (exemplo Corrego da Saudade). 
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11 EDUCAÇÃO 

 

 

DESTAQUE: PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO 

 

 

11.1 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

- Assegurar a qualidade e o desenvolvimento da educação de jovens e adultos. 

 

11.2 APOIO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

- Ampliar o acesso à leitura, pesquisa e informação, difusão e estímulo à leitura e à cultura 

com a instalação da biblioteca online. 

 

11.3 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO 

- Avaliar a viabilidade da aplicação do Piso Salarial Nacional para a categoria dos 

professores; 

- Criar parcerias com universidades públicas e particulares com o intuito de garantir uma 

efetiva formação profissional em cursos de graduação e pós-graduação; 

- Promover a formação continuada dos profissionais da educação, por meio de eventos 

formativos e específicos que contribuam com a melhoria do processo ensino- aprendizagem 

em cada instituição de ensino 

 

11.4 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 

- Identificar e avaliar novas escolas municipais e, caso necessário, fazer projetos e planejamentos 

duradouros, para que não venham a ser deterioradas fora do tempo; 

- Construção reforma e adequação do espaço físico das escolas da rede municipal de ensino. 

 

11.5 CURSINHO PRÉ-UNIVERSITÁRIO AOS ALUNOS DE BAIXA RENDA 

ORIUNDOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
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- Oportunizar aos alunos de baixa renda oriundos das escolas públicas, o estudo preparatório 

por meio de curso organizado que desenvolva habilidades e competências necessárias para 

que possam participar do processo de seleção ou vestibular. 

 

11.6 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 

- Promover ações de educação ambiental, cidadania e protagonismo juvenil. 

 

11.7 EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

- Identificar e avaliar o ensino de tempo integral e amplia-lo de forma progressiva e dentro das 

possibilidades do Município e com eventual apoio de parceiros. 

 

11.8 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

- Assegurar o acesso do aluno com necessidades educacionais especiais à escola regular, 

fortalecendo o processo de inclusão dos alunos com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento, e altas habilidades e/ou superlotação nas turmas comuns do ensino; 

- Valorizar a formação da identidade do individuo por meio das instituições familiares, 

comunidade escolar e mais tarde a geração de emprego e renda. 

 

11.9- INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

- Viabilizar o projeto de integração eletrônica entre todas as unidades do sistema de ensino, 

proporcionando a eliminação de papéis e informações dúbias, errôneas e desencontradas; 

 -Viabilizar a implantação do PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO; 

- Informatizar escolas públicas municipais, Biblioteca Municipal, CREI, CEMEA Boa Vista, 

Praça Céu, Polo UAB e Casa do Educador proporcionando aos alunos, usuários e 

comunidade escolar, o conhecimento e acesso à informática; 

- As escolas municipais, os CMEIs e demais unidades escolares estarão conectados à rede 

tecnológica municipal que vai proporcionar o acesso à internet com banda larga e internet 

sem fio; 

- Alunos das escolas municipais terão acesso à internet sem fio nas suas residências, sendo 

os conteúdos com foco em programas educacionais e de capacitação associados a um plano  
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pedagógico. Os professores da rede municipal vão contar com tablets como instrumentos de 

trabalho conectados a internet. 

 

11.10 INVESTIMENTO NA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO 

- Investimento na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

11.11 MELHORIA NA MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E 

ENTIDADES CONVENIADAS 

- Ampliar a efetiva participação da agricultura familiar na merenda escolar, nas escolas do 

município e conveniadas, propiciando assim geração de emprego e renda para os produtores 

rurais; 

- Incentivar o uso das cozinhas sociais para a confecção das merendas escolares. 

 

11.12 MELHORIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E GESTÃO 

ESCOLAR 

- Aprimorar os mecanismos institucionais para que o processo de elaboração do PPP (Projeto 

político pedagógico), seja uma oportunidade de participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar interna e externa; 

- Oportunizar a aprendizagem efetiva dos alunos que apresentem dificuldades e melhorar os 

índices do IDEB reduzindo a reprovação e evasão. Consolidar o sistema de avaliação 

institucional como política pública educacional no município, com vistas à avaliação de 

desempenho e aproveitamento dos profissionais de magistério nas práticas pedagógicas; 

- Implementar as mudanças da nova base curricular comum, visando a preparção dos alunos 

para o mercado de trabalho. 

 

11.13 MELHORIA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVANÇADA E 

PRAÇA CÉU 

- Proporcionar condições necessárias para atendimento às necessidades dos alunos do ensino 

fundamental. 
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11.14 MELHORIA NO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL 

- Proporcionar conforto, segurança e garantia de presença do aluno em sala de aula e 

qualidade no desenvolvimento de programas de educação para alunos do perímetro urbano 

e rural que residem em locais distantes da unidade escolar. 

 

11.15 MELHORIA NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

- Proporcionar condições necessárias para atendimento às necessidades da educação infantil. 

 

11.16 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DE LEITURA, DE ARTE E 

CULTURA NAS ESCOLAS. 

- Promoção de eventos esportivos, de leitura, de arte e cultura nas escolas. Esporte na escola; 

incentivo a leitura e incentivo a arte e à cultura. 

 

11.17 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

- Levar os cursos da FETI para os bairros periféricos, descentralizando e oportunizando 

cursos de formação profissional de curta duração proporcionando oportunidades de melhoria 

da renda dos residentes destes bairro 

 

11.18 ESTÁGIOS REMUNERADOS PARA OS ALUNOS 

- Criar Programas de Estágios Remunerados em parceria com as instituições de ensino em 

todas as áreas da Prefeitura de Uberaba, Fundações e Autarquia; 
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RESUMO: 

 

  Macro Destaques Intermediários Ações 

1 Gestão Pública 4 4 25 

2 Saúde 2 9 27 

3 Defesa Social   7 13 

4 Desenv Econômico 2 10 32 

5 Desenv Social 1 7 11 

6 Agronegócios   5 17 

7 Infraestrutura 1 8 18 

8 Lazer e Cultura   15 15 

9 Meio Ambiente   6 12 

10 Saneamento   5 6 

11 Educação 1 18 29 

    11 94 205 
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