
PROPOSTA DE PROGRAMA DE GOVERNO DE UBERABA 
ELISA E MOACYR – SOLIDARIEDADE 

2021 – 2024. 
 
 
 
 
Como forma de sustentação dos princípios mencionados os candidatos apresentam o suas propostas de 
Governo, nos termos do art. 11, IX, da Lei n.º 9.504/97, alicerçado nos compromissos abaixo: 

 

 
DOS PRINCÍPIOS:  
 
 
Esse plano apresenta as principais propostas de Elisa Araújo e Moacyr Lopes, candidatos pelo Partido 
Solidariedade para a administração municipal no período de 2021-2024.  O conteúdo programático das 
propostas foi desenvolvido de forma participativa, ouvindo a população Uberabense em suas mais 
variadas demandas e necessidades, portanto, traduzem seus anseios.  
Este plano também é a expressão de uma longa carreira em gestão administrativa. A experiência 
adquirida em mais de 16 anos à frente de empresas do setor de indústrias, serviços e comércio permite 
contribuir com uma gestão mais eficiente e profissional ao setor público, mesmo com seus entraves e 
especificidades.  
O comprometimento com o desenvolvimento econômico, sustentável e social de Uberaba permeia todos 
os aspectos que serão aqui descritos, questões que fazem parte do cotidiano da Candidata que esteve à 
frente da FIEMG Regional, cargo que ocupou eleita pelos seus pares dada a seriedade e confiança que é 
característico de seu trabalho. 
 
 
DAS DIRETRIZES DE TRABALHO:  
 
 

1. Políticas públicas com visão a longo prazo. 
 
 

 Praticar uma gestão democrática, participativa e transparente com a valorização dos servidores 
públicos concursados. 

 Elaborar Plano de Transportes, Mobilidade, Acessibilidade, Revitalização Urbana e Manutenção 
para a cidade, que contemple modelos de transporte, fluxos viários, padronização e nivelamento 
das calçadas. 

 Planejar Uberaba nos horizontes de médio e longo prazo de forma integrada, descentralizada e 
participativa por meio de diálogo efetivo com a população. 
 

 
2. Redução do custo da máquina pública. 

 
 

 Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação aos serviços 
terceirizados e conveniados. 

 Medir a produtividade aplicando a meritocracia aos profissionais. 

 Implantar um novo modelo de gestão que reduza custos, desenvolver projetos e propostas na 
busca de recursos junto as outras esferas de governo, mantendo um forte controle e 
planejamento dos processos administrativos; 

 
 

 
3. Eficiência e gestão qualificada. 

 
 

 Elaborar mapeamento de unidades de saúde e medir sua eficiência e satisfação de atendimento. 

 Modernizar o Registro de documentos com a digitalização dos processos. Unificar dados em um 
formulário digital que atenda todos os departamentos da Semed e das unidades escolares. 

 Acelerar o Programa de desburocratização, reduzindo o tempo e custo do empresário investidor. 
 
 
 
 
 



4. Oportunidade e geração de emprego e renda. 
 
 

 Elaborar o Plano de Desenvolvimento Integrado de Uberaba, com o objetivo de pensar o 
desenvolvimento regional. 

 Promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do Município com políticas públicas de 
longo prazo, estratégicas e planejadas, com foco na atração de novos investimentos, em 
especial os que fortalecem as vocações do município. 

 Identificar e planejar eixos estratégicos que promovam o desenvolvimento econômico 
sustentável de Uberaba, e por consequência, a melhoria da qualidade de vida de sua população. 
 
 

5. Sustentabilidade. 
 
 

 Pensar a cidade de forma integrada, conectando os serviços de água, esgoto, lixo, combate a 
enchentes, arborização e conforto ambiental em uma só direção. 

 Incentivar a implantação e utilização de tecnologias sustentáveis e de empresas do setor. 

 Revisar as leis ambientais municipais e universalizar o saneamento básico. 
 
 

6. Combate à corrupção. 
 
 

 Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e controle interno.  

 Aplicar de forma eficiente e com planejamento os investimentos em educação, segurança, 
mobilidade, saúde e na cultura e turismo. 

 Priorizar a transparência nas informações. 

 
7. Desburocratização e governo digital. 

 
 

 Desburocratizar e digitalizar processos. 

 Fortalecer a liderança de programas com metas e monitoramentos de resultados. 

 Integrar as informações da saúde municipal em um sistema operacional de gestão que 
contemple interface com sistema do Estado de Minas Gerais. 

 
 
 
 
 


