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SMART CITIES: tecnologia para gerar qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ao elaborar nosso Plano de Governo procuramos envolver várias pessoas em um 

processo de discussão democrática partindo da premissa de que uma cidade se constrói 

dando voz e vez a todas as pessoas. Procuramos também ouvir especialistas em cada uma 

das áreas temáticas que abordamos. Todo pano de fundo de nossa proposta para Varginha 

tem a convicção de que é hora de Varginha avançar. Fazer do “Desenvolvimento” um 

novo nome para Varginha.  

Ter o desenvolvimento como imperativo norteador de todas as políticas publicas 

do município, mas sempre conectado com a questão da sustentabilidade, da geração de 

emprego e renda e do cuidado da cidade e das pessoas. Queremos desenvolver Varginha 

na rota de cidades inteligentes, que fazem um melhor uso de seus recursos, respeitando 

as suas particularidades, suas capacidades, o meio ambiente e as pessoas. 
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1 – SAÚDE 

 

1. Garantir e melhorar o acesso a serviços de saúde públicos de qualidade, como meio de 

garantir à população de Varginha o direito à saúde através do atendimento universal, 

integral, equânime e de forma humanizada, otimizando os recursos humanos e financeiros 

existentes e a infraestrutura disponível; mantendo um serviço público e diretamente 

prestado pelo município; 

2. Estabelecer a Atenção Primária em Saúde (APS) como eixo norteador do modelo de 

atenção à saúde em Varginha, buscando maior eficiência e ampliando a cobertura da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e do modelo de 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) para 85% da população, (atualmente a 

cobertura de ESF atinge aproximadamente 55% da população);  

3. Diminuir a procura pelos serviços da UPA no que diz respeito aos cuidados de atenção 

primária, qualificando e preparando toda a equipe das UBS’s para atendimentos 

compatíveis com sua estrutura, com maior resolutividade e mais eficiência, por meio de 

criação de núcleo de educação permanente em saúde, com programa de residência 

multiprofissional em saúde da família e em medicina de família e comunidade e 

implantação de carteira mínima de serviços da Atenção Primária em Saúde (APS);  

4. Reestruturar horário de funcionamento de USFs nas diversas regiões do município de 

acordo com demanda previamente levantada, no sentido de ampliar seu horário de 

atendimento dentro da perspectiva do Programa Saúde na Hora do Ministério da Saúde 

como meio de prover a população de serviços e cuidados da saúde em horário estendido; 

5. Ampliar e garantir acesso, dando transparência da fila de espera, aos exames, consultas 

e procedimentos especializados, através da Policlínica Central, dos Consórcios de Saúde 

e dos serviços privados contratados ou conveniados, visando reduzir os tempos de espera 

e agilizar o tratamento aos pacientes usuários do SUS; 

6. Reorganizar e reestruturar o sistema municipal de regulação, a fim de garantir agilidade 

no acesso aos atendimentos especializados e aos leitos de internação, reduzindo o elevado 

tempo de espera, com adequados mecanismos eletrônicos de referência e 

contrarreferência e de entrega de resultados; 

7. Aderir/promover mutirões para atender demanda eventualmente reprimida por 

cirurgias eletivas, por exemplo cataratas, cirurgia geral, pequenas cirurgias,  cirurgias 

odontológicas para confecção de implantes dentários, ortopédicas, ginecológicas, assim 

como para determinados exames como colonoscopia, endoscopia, ultrassom, 
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mamografia, tomografia, ressonância magnética, consultas ofitalmológicas dentre outros;  

8. Otimizar as ações de promoção da saúde bucal nas escolas e na comunidade e expandir 

os atendimentos dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) do município; 

9. Implantar o Aplicativo da Saúde, com agilização do processo de marcação de consultas 

e cirurgias que garantia de atendimento pontual na data e horário agendados, a fim de que 

a marcação de consultas e de exames pelos usuários aconteça de forma rápida, organizada, 

sem filas presenciais e necessidade de “madrugar” na porta de estabelecimentos públicos 

de saúde, além de possibilitar verificar onde acessar os serviços evitando deslocamentos 

desnecessários, assim como possibilitar agendamento presencial e telefônico, garantindo 

um acolhimento humanizado; 

10. Dar continuidade aos trabalhos de implantação de informatização na rede municipal 

de saúde e de recadastramento do Cartão SUS, fazendo integração do sistema com 

melhorias e implantação do prontuário eletrônico, sistema informatizado para utilização e 

controle das ações dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias e outros programas 

de melhor controle e eficiência dos serviços, como tramitação de processos de vigilância 

sanitária e emissão de alvará de forma mais simples e ágil, menos burocratizada; 

11. Fortalecer o Programa de Atendimento Domiciliar e Internação (PADI) aumentando 

a prevenção, tratamento de doenças e reabilitação em domicílio, prestados 

prioritariamente a pacientes previamente classificados de acordo com quadro de risco à 

saúde ou em estágio de desospitalização;   

12. Fortalecer o ambulatório de atendimento psicológico e psiquiátrico para pacientes que 

não são públicos de CAPS e fortalecer o atendimento do Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas por meio do CAPS AD III, com destaque no enfrentamento da 

dependência de crack, cuidado da Saúde Mental da Infância e Adolescência  (CAPS-I)  e 

do Adulto ( CAPS-II); 

13. Reforçar a rede de saúde mental sobretudo no cuidado aos pacientes dependentes de 

álcool e drogas, inclusive com a disponibilização de leitos hospitalares em hospital geral 

e vagas em casas de recuperação, dando garantia ao modelo inclusivo, por meio de 

oficinas de trabalho e recuperação em CAPS e centros comunitários e reestabelecer o 

Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas; 

14. Qualificar a Assistência Farmacêutica por meio do Programa Farmácia de Todos, 

garantindo o acesso da população a medicamentos gratuitos oferecendo medicamentos 

padronizados pelo SUS à população atendida na rede pública de saúde. Implantar a 

atenção farmacêutica que visa a atenção integral a pessoa e o uso racional e adequado de 
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medicamentos. Fortalecer as Práticas Integrativas e Complementares e o uso de 

fitoterapia no SUS e disponibilizar a Relação Municipal de Medicamentos em meio 

digital, permitindo aos cidadãos visualizar a disponibilidade dos mesmos nas Unidades 

de Saúde Garantindo de forma clara, a reorganização das farmárcias em áreas centrais 

nos quadrantes e posterior descentralização e expansão da atenção farmacêutica nos 

territórios, garantindo organização e acesso à população, de forma clara e ordenada, 

inclusive garantindo a dispensação de medicamentos controlados e especiais em outros 

pontos além da Policlínica Central; 

15. Ampliar/Implantar o Programa Academia da Saúde, em parceria com o Ministério da 

Saúde, incentivando a prática de exercícios físicos e modos de vida saudáveis; através da 

prática do esporte e da recreação, visando a socialização, a promoção e a reabilitação física 

profissional, com atenção especial aos idosos e aposentados, bem como fortalecer o 

programa Saúde na Escola (PSE), visando desde de a tenra idade proporcionar ações de 

educação em saúde, com enfoque na saúde ocular, mental, nutricional e bucal;  

16. Conectar a rede de atendimento da saúde à rede de educação do município, de forma a 

garantir atendimento de forma rápida às crianças que vierem encaminhadas das unidades 

educacionais do município, assim como propiciar que as escolas sejam ambientes 

saúdáveis, protetores e promovedores da cultura da paz e do meio ambiente, cuidando de 

nossa casa comum; 

17. Trabalhar com programas e projetos a cultura da medicina preventiva e promoção de 

saúde, através de campanhas educativas, de vacinação, palestras, nas escolas e entidades 

que atuam junto à comunidade, com protagonismos e condução das equipes de saúde da 

família, saúde bucal e NASF em seus territórios sanitários adscritos; 

18. Ampliação, fortalecimento e  informatização da vigilância em saúde, com ênfase na 

vigilância sanitária, ambiental, epidemiológica, de saúde do trabalhador e centro de 

zoonoses. Propiciando a prevenção de epidemias e endemias, com especial atenção para o 

combate à dengue e outras doenças transmissíves como o Coronavírus, criando protocolos 

municipais de barreira à disseminação, disponibilizando equipamentos e recursos 

humanos suficientes;  

19. Manutenção e ampliação dos programas e linhas de cuidados voltados à saúde do 

idoso e aos portadores de hipertensão arterial, diabetes, asma, hepatites e obesidade; 

20. Integração permanente, conjunta e proativa da Administração Pública Municipal junto 

ao Conselho Municipal de Saúde, às entidades de saúde existentes no Município e às 

Comissões Intergestoras Bipartite e COSEMS-MG garantindo e cumprindo o 
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planejamento em saúde, principalmente no plano municipal de saúde, a ser elaborado de 

forma pública, intersetorial e comunitária; 

21. Fortalecer a relação com os centros universitários, visando parcerias de baixo custo, 

mas com resultados relevantes na promoção e melhoria da qualidade da Saúde da cidade, 

possibilitando a interface ensino-serviço público como bolsas de estágios para 

acadêmicos, nas diversas áreas de saúde do município, incluido a gestão da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

22. Desenvolver iniciativas e parcerias entre a SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde, a 

SEMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e  a SEDUC Secretaria de Educação e 

Cutura, em prol da Saúde, através da prática do esporte e da recreação, visando a 

socialização, a promoção e a reabilitação física e profissional de nossa população em 

menor tempo, com atenção especial às pessoas que se encontram em quadro de risco à 

saúde e portadores de doenças crônicas como hipertensão e diabetes; 

23. Fortalecer o setor de vigilância epidemiológica garantindo cobertura a todos os 

programas de prevenção e controle de doenças, fortalecendo seu protagonismo nas 

politicas públicas de saúde, incluindo aumento da cobertura de vacinas. Fortalecer o 

controle e tratamento de doenças infecciosas transmissíveis por meio do SAE/CTA na 

Policlínica Central, com composição de equipe multidisciplinar; 

24. Trabalhar para implementação da SVO (Serviço de Verificação de Óbito) eficaz, para 

resgatar a dignidade das famílias, assim como resguardar com mais dignidade a memória 

dos falecidos; 

25. Deslocar a secretaria municipal de saúde para uma sede própria dando melhor 

estrutura de trabalho para os servidores assim como de melhor atendimento aos municípes 

que acessam aquele espaço;  

26. Buscar junto ao Hemominas a implantação de uma unidade em Varginha em 

substituição ao fechamento ao Banco de Sangue dotando Varginha e região de uma 

unidade onde possam ser feitas coletas permanentes de sangue;  

27. Desenvolver iniciativas para maior articulação entre as unidades hospitalares e de 

Pronto Atendimento de Varginha para que possam reorganizar o fluxo assistencial, para 

pacientes de enfermaria e de CTI. Rever o fluxo da porta de entrada para pacientes 

socorridos pelo SAMU através de suas Unidades de socorro. Trabalhar pela implantação 

de leitos de UTI Pediátrica no Município cobrindo um vazio assistencial a essa faixa 

etária; 

28. Instituir câmara técnica e implantar um núcleo de conciliação na prefeitura de forma 
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que possa reduzir o volume de judicialização por serviços da saúde do Município; 

29. A instituição de um Centro de apoio à saúde veterinária, com apoio da sociedade civil 

e instituições de ensino, e campanhas de castração animal subsidiada ou gratuita para a 

população. 
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2 – EDUCAÇÃO 

  

1. Ampliar, visando a universalização, as vagas em Centro de Educação Infantil para 

atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade;  

2. Estudar a implantação de “Voucher” através de convênio da Rede Municipal com 

escolas particulares de forma a universalizar o atendimento às crianças de 0 a 3 anos, 

zerando a fila de espera; 

3. Aumentar a oferta de vagas na rede municipal de ensino, respeitando os critérios de 

zoneamento, com critérios de acesso democráticos e transparentes; 

4. Ampliar gradativamente a oferta de Educação Integral, fomentando as atividades de 

extensão voltadas para práticas esportivas (capoeira, judô, ballet, futebol, xadrez, 

atletismo, etc.) e de cidadania, promovendo a inclusão social; 

5. Implantar a figura do professor de apoio pedagógico para o ensino fundamental 1;  

6. Estimular o protagonismo infanto-juvenil e juvenil, com apoio a formação dos grêmios 

mirins e estudantis, no ensino fundamental II e Ensino Médio e Diretório Acadêmico, no 

ensino superior; 

7. Universalizar o atendimento para pessoas com deficiência, ofertando recursos e 

ferramentas necessários ao desenvolvimento e a aprendizagem, seja por meio de 

infraestrutura própria, ou por meio de convênios com instituições especializadas;  

8. Promover a formação continuada dos docentes, tendo em vista o atendimento à 

diversidade humana em suas mais diversas formas de manifestação;  

9. Garantir transporte escolar acessível aos estudantes com deficiência (física, auditiva, 

visual e intelectual) para o turno e contraturno; 

10. Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA), reabrindo as escolas no 

período noturno, de acordo com a demanda apurada em parceria com os CRAS; 

11. Fortalecer o PROJOVEM - Programa do Governo federal destinado a jovens de 18 a 

24 anos que estejam fora do mercado formal de trabalho e que não concluíram o 9º ano 

do ensino fundamental; 

12. Desenvolver estratégias que promovam o combate ao analfabetismo, tendo como 

diretriz as ações propostas nos Programas do Governo Federal; 

13. Promover a gestão participativa, inserindo a comunidade escolar na gestão da 

instituição de ensino. Bem como, otimizar os colegiados com o envolvimento de pais, 

alunos, professores, equipe gestora e técnicos-administrativos. Por sua vez, aproximar a 
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Gestão do Município por meio da SME e do próprio prefeito, no apoio as ações propostas 

e a viabilização das demandas oriundas da gestão participativa; 

14. Manter canal aberto entre Secretaria Municipal de Educação e a comunidade local 

para divulgação das informações referentes às políticas e práticas adotadas pela SME e 

escolas, bem como compreender junto à comunidade as demandas presentes e as precisam 

ser trabalhadas pela gestão pública; 

15. Cumprir com as Metas relacionadas a Educação no que se refere ao Plano Municipal 

de Educação aprovado pela Lei nº 6.042/2015, com vigência até 24/06/2024; 

16. Ampliar os espaços de discussão, análise, reflexão e avaliação dos resultados 

educacionais obtidos pela escola; 

17. Promover a compreensão e incorporação, pelos agentes educacionais, da escola como 

espaço primeiro de formação, socialização, ensino e aprendizagem, sendo esses aspectos 

os principais a serem gerenciados. Sem deixar de lado, contudo, a necessidade do 

gerenciamento financeiro que é um dos meios para se atingir os objetivos educacionais;  

18. Democratizar e revitalizar o funcionamento do Conselho Municipal de Educação; 

19. Ampliar os programas de capacitações para os profissionais da educação em todas as 

áreas do conhecimento; 

20. Criar incentivos para os profissionais da educação em cursos de pós graduação lato e 

stricto sensu; 

21. Estudar e viabilizar, financeiramente, operacionalmente e tecnicamente a criação da 

“CASA DO EDUCADOR”, como espaço destinado a: formação continuada, a realização 

de eventos, espaço de convivência e de atividades sociais para os profissionais da 

educação;  

22. Seguir com ações para implantação no Município de Faculdade de Medicina, através 

de parcerias públicas e privadas;   

23. Fomentar a mentoria, a formação profissional e a assessoria pedagógica, por meio de 

parcerias com Instituições de Ensino Superior; 

24. Ampliar no município o Programa Escola Aberta, buscando apoio junto órgãos e 

serviços públicos ou organizações não governamentais; 

25. Ampliar as ações de inclusão digital, facilitando e viabilizando o acesso da população 

estudantil, disponibilizando a rede WI-FI nas escolas municipais como recurso 

estratégico para a prática docente; 

26. Estudar a implementação de acesso à internet gratuita nas comunidades, tendo a 

escola como polo irradiador do sinal; 
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27. Implantar ações que envolvam as Metodologias Ativas como ferramentas para 

promoção do ensino e da aprendizagem; 

28. Ampliar a oferta de ensino de línguas estrangeiras; 

29. Realizar a manutenção periódica e preventiva dos imóveis destinados à educação, 

bem como, garantir a infraestrutura tecnológica adequada para as atividades docentes;  

30. Permitir que funcionários e profissionais da educação se alimentem com a merenda 

oferecida na escola; 

31. Incorporar nos Projetos Pedagógicos, ações voltadas para a preservação do meio-

ambiente, além de aproveitar os espaços municiais como Parque Municipal São Francisco 

e Zoobotânico Municipal para ações de cunho educativo em parceria com a Rede 

Municipal de Ensino;  

32. Otimizar do uso dos prédios e instalações para projetos educacionais, culturais, 

artísticos e religiosos de interesse da comunidade; 

33. Ampliar a articulação da rede intersetorial (educação, saúde, assistência social, 

esportes e cultura) com o objetivo de otimizar a assistência ao educando e à sua família; 

34. Consolidar o Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB, democratizando o acesso 

ao ensino público universitário e ampliando a oferta de cursos; 

35. Ampliar a proximidade da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar de Minas Gerais 

com atividades e projetos das instituições de ensino; 

36. Estimular as Parcerias Público Privadas na área da ciência e tecnologia, junto com as 

universidades locais, objetivando maior acessibilidade do estudante às inovações 

estratégicas e empreendedoras; 

37. Fortalecer o trabalho em rede com o SUS, SUAS e iniciativa privada, tendo em vista 

o acompanhamento e apoio aos estudantes em vulnerabilidade social;  

38. Incentivar a ampliação do ensino profissionalizante visando qualificar mão de obra 

para o mercado de trabalho, através de convênios com o Sistema “S” (SENAI, SENAC, 

SENAT, SENAR, SEBRAE), CEFET e Universidades;  

39. Manter, aprimorar e incentivar a participação nos programas de premiação tendo em 

vista a inovação e aperfeiçoamento da prática docente e de gestão;  

40. Institucionalizar o PROMIP – Programa Municipal de Monitoramento e Intervenção 

Pedagógica como uma política educacional com o intuito de assegurar a formação crítica, 

reflexiva, humana e cidadã dos alunos da rede municipal. 

 

 



                                                           VARGINHA PODE MAIS!

   

11 

 

3 – CULTURA 

 

1. Desenvolver o Plano Municipal de cultura; 

2. Atualizar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, garantindo a sua continuidade, sua 

real execução e principalmente democratizar o acesso, garantindo a premissa da 

impessoalidade na escolha dos projetos; 

3. Fazer conexão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura a ações a serem desenvolvidas 

na Rede Municipal de Ensino; 

4. Trabalhar as ações culturais buscando garantir sua efetiva continuidade; 

5. Formar e capacitar, como ação continuada, as pessoas que atuam na área cultural e 

atualizar cadastro dos fazedores de cultura do Município de Varginha;  

6. Articular ações desenvolvidas pela cultura com outras desenvolvidas pelo turismo para 

atuação conjunta criando um calendário anual de eventos; 

7. Fortalecer o COMIC - Conselho Municipal de Cultura - como entidade representativa 

de incentivo à cultura do Município de Varginha;  

8. Instituir o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, habilitando o município a integrar 

o Sistema Nacional de Cultura; 

9. Buscar fontes externas de financiamento para os projetos continuados da Fundação 

Cultural; 

10. Ampliar o espaço da cultura municipal no sistema de comunicação do Município 

gerando maior conteúdo local, e proporcionando maior visibilidade à cultura do 

município; 

11. Manutenção dos espaços físicos, como Museu, Casa da Cultura, tornando-os espaços 

democráticos e abertos à população; 

12. Descentralizar e promover ações culturais permanentes em todas as regiões da cidade, 

dando ênfase a projetos de ação continuada através da criação dos “Pontos de Cultura”; 

13. Dotar espaços públicos existentes nas regiões da cidade de palcos que possibilitem a 

realização de apresentações e exposições culturais;  

14. Realizar a “Virada Cultural de Varginha”, incentivando os artistas locais;   

15. Fortalecer / restabelecer projetos: seresta na praça, Festivais de Tetro, Música 

popular, Música da Canção Cristã, quinta da boa música; 

16. Criar uma escola de audiovisual no espaço da Estação, onde funciona a secretaria da 

Cultura com aulas pertinentes ao audiovisual utilizando os equipamentos públicos ( tv, 

rádio, jornal); 
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17. Criar parcerias com o Conservatório de Música de (CEMVA) para apresentações e 

oficinas de música nas escolas da rede municipal; 

18. Fomentar e revigorar a imagem do ET de Varginha, criando no alto da Copasa o 

Museu do ET - com história do mundo todo sobre casos e fenômenos extraterrestre. 

Investir em Souvenir do ET de Varginha; 

19. Buscar junto ao IEPHA e a inciativa privada ou entidades organizadas uma solução 

para o espaço do antigo Cine Rio Branco;  

20. Estabelecer um plano de revitalização dos prédios tombados pelo patrimônio 

histórico, de forma a promover o embelezamento arquitetônico e consequente 

preservação desses prédios. 
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4 – GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

 

1. Promover profissionalmente o servidor público municipal, criando a EFC – Escola de 

Formação Continuada, promovendo parcerias com instituições de ensino e de 

capacitação; 

2. Implementar o plano de avaliação e de desempenho acrescentando o cumprimento de 

metas para o funcionalismo municipal, visando aprimorar e qualificar a prestação de 

serviços como fundamento básico; 

3. Estudo para reforma, atualização, correções e implantação de Plano de Carreiras, 

Cargos e Salários para todos os órgãos da administração municipal direta e indireta, bem 

como, promover maior justiça social; 

4. Investir em recursos materiais de qualidade, ergonômicos, possibilitando maior 

produtividade do servidor; 

5. Apoiar e incentivar ações do SDP – Serviço de Desenvolvimento de Pessoal, 

possibilitando ampliação do aperfeiçoamento e desenvolvimento do servidor municipal; 

6. Possibilitar a participação dos servidores no desenvolvimento das ações 

administrativas e processuais, com a criação de um banco de ideias, premiando as que 

forem incrementadas e que tragam maior economia financeira e eficiência; 

7. Implantar programa permanente de combate ao desperdício de insumos, que minimize 

a utilização de papéis e de outros recursos que oneram o erário e agridem a natureza e 

conservação dos próprios públicos; 

8. Realizar estudo sobre o dimensionamento da estrutura municipal, incrementando as 

ações mais vitais para a população e promovendo o “downsizing” dos processos e das 

estruturas de menor necessidade; 

9. Criar sistema de processo digital na prefeitura permitindo ao munícipe acesso ao 

trâmite e despachos assim como acompanhar todos os trâmites processuais visando maior 

eficiência e agilidade, evitando qualquer interrupção do andamento dos mesmos; 

10. Reestruturar e resgatar o Departamento de Captação de Recursos como Setor 

Estratégico, articulado com todos os órgãos da administração municipal explorando toda 

a capacidade dessa vertente da administração para receber recursos financeiros e assim 

promover ações e obras diversas na cidade; 

11. Criar seis polos de coordenação regional de serviços urbanos, de forma que possam 

articular os serviços existentes nas regiões e fazer da respectiva região recorte de 

referência para a implantação de políticas públicas que possam contemplar a cidade como 
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um todo; 

12. Trabalhar para a aquisição do imóvel da antiga CBC para que naquele espaço sejam 

construídas instalações para diversos setores da administração que se encontram 

espalhados pela cidade funcionando em espaços alugados. 
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5 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DO MUNÍCIPIO DE VARGINHA) 

 

1. Criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, buscando experiência onde já 

funciona com resultados positivos a exemplo de Maringá – PR. e, a partir dele elaborar 

um planejamento estratégico para promover o Desenvolvimento Econômico Local com 

visão de futuro para o Município 

2. Ampliação do distrito industrial existente, onde está implantado o Condomínio 

Philips/Walita, aproveitando e ampliando a infraestrutura já existente . 

3. Ampliar parcerias institucionais com segmentos agropecuários local, em especial a 

cafeicultura, bem como com entidades representativas da indústria, comércio e prestação 

de serviços (ACIV, SINDVAR, SEHAV, CCCMG, SEBRAE e SISTEMAS S ) dentro 

das competências e prerrogativas do município tendo em vista o incentivo 

profissionalizante visando qualificações.  

4. Apoio ao SISTEMA “S” e às instituições de Ensino Superior nas ações dirigidas ao 

Desenvolvimento Econômico Local colaborando para a geração de novos conhecimentos, 

tecnologia e oportunidades de trabalho. 

5. Trabalhar pela instalação de empresas que atuem na área de Tecnologia, Informação e 

Energia Renováveis; 

6. Modernização da política tributária do município com vistas a reduzir a informalidade. 

7. Desburocratização das normas para abertura e funcionamento de empresas. 

8. Criação de um condomínio industrial para pequenas e médias empresas, sobretudo com 

incentivo à ampliação das empresas locais; 

9. Articulação com Governo Federal, Estadual e INDI (Instituto de Desenvolvimento 

Integrado de Minas Gerais) para trazer novas indústrias para o Município. 

10. Incentivar a promoção de eventos sobre o comércio e produção do café, realização de 

concursos e de premiação dos melhores cafés, visitação a locais de plantio e produção, 

buscar a participação de especialistas nacionais e internacionais; 

11. Apoiar as ações em parceria com os Governos Estadual e Federal voltadas para 

reativação da circulação de transporte ferroviário para que Varginha possa ter mais um 

modal de transporte para escoar cargas a partir de um terminal regional em localidade 

fora do perímetro urbano do Município; 
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12. Trabalhar junto a Conselho de Desenvolvimento a ser criado pela criação de uma 

câmara técnica que auxilie nas negociações de locação de imóveis com finalidade 

comercial no intuito de possibilitar melhores condições aos locatários contribuindo pela 

redução da mortalidade de empresas no Município; 

13. Criar uma rede com os polos regionais nas diversas regiões do município (sempre na 

logica de seis regiões) para realizar cadastro dos profissionais autônomos e informais 

através de uma plataforma digital e programar cursos de capacitação e requalificação 

desses profissionais promovendo aumento de renda familiar e possibilitando mais acesso 

ao mercado de trabalho; 

14. Integrar na secretaria de Desenvolvimento Econômico a divisão do comércio, a 

divisão de licenciamento e cadastro mobiliário do Município; 

15. Buscar alternativas tecnológicas para que o município possa se conectar a unidades 

geradora de energia elétrica utilizando fonte de energia renovável como energia solar e 

fotovoltaica; 

16. Na perspectiva de valorizar o desenvolvimento econômico local, sempre buscar 

meios, dentro dos mecanismos legais, respeitando também o princípio da economicidade, 

para efetuar compras das mais variadas naturezas dentro do próprio município, 

beneficiando assim a economia local, fazendo os recursos financeiros girar no próprio 

município assim como valorizar o comércio e empreendimentos locais, primando pelo 

princípio de economia circular no município; 

17. Criar um plano diretor com regras específicas para a realização de eventos em locais 

públicos, dando prioridade principal a cultura e a economia local; 

18. Trabalhar pela implantação no município de um banco solidário, onde possa ser 

acessado micro crédito produtivo orientado com baixa taxa de juros, desburocratizando o 

acesso ao crédito possibilitando geração de emprego e renda para a população; 

19. Incentivar grandes projetos culturais no município, através de descontos ou isenção 

de tributos e ajuda do executivo na desburocratização, principalmente com a Vigilância 

Sanitária, Postura, Trânsito, Turismo e Fundação Cultural; 

20. Incentivar e ajudar as empresas privadas para capitalizar recursos do Governo 

Estadual e Federal para criação de um Centro de Convenções do Sul de Minas, com 

capacidade mínima de 3 mil pessoas. A expectativa com este centro, o trade turístico da 

cidade e da região aumente expressivamente, através de grandes palestras, eventos 

empresariais ou culturais, agronegócios, laboratórios e universitários. 
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6 – SEGURANÇA 

 

1. Avançar com a substituição do sistema de iluminação pública da cidade de Varginha, 

utilizando lâmpadas de LED, aumentando a segurança, a estética e trazendo economia 

para o Município; 

2.  Implantar sistema de segurança pública por TOTENS equipados com câmeras 

inteligentes para monitoramento; 

3. Revitalizar o sistema de vídeo monitoramento e ampliá-lo no município; 

4.  Criar e implantar Aplicativo CENTRAL VARGINHA nos moldes do Aplicativo 

Curitiba 156; 

5. Desenvolver e aplicar software para análise e mapeamento dos locais de maior índice 

de criminalidade em Varginha; 

6. Realizar a Prevenção como estratégia e gestão inteligente de segurança deslocando 

patrulhas da GCMV para locais e horários críticos com base no zoneamento; 

7. Promover integração das instituições de segurança presentes no município, através da 

efetivação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM; 

8. Promover a formação, especialização, integração e treinamentos para os diversos 

atores integrantes do sistema de segurança municipal; 

9. Reestruturar, atualizar e modernizar o plano de cargos e salários da GCMV, tendo 

como critério o mérito dos integrantes do quadro funcional, o qual será aferido por meio 

do estabelecimento de metas e resultados a serem atingidos; 

10. Fortalecimento e apoio ao Conselho Municipal de Segurança Pública (CONSEP); 

11. Apoiar a efetivação do funcionamento e ampliação da unidade da APAC - Associação 

de Proteção e Assistência ao Condenado em Varginha, que comprovadamente recupera o 

indivíduo para a sociedade, com baixo índice de reincidência ( gira em torno de 15%) 

enquanto que os oriundos do sistema comum são de aproximadamente 70% (setenta por 

cento); 

12. Atuar com plano articulado de ação entre PM e GCM na prevenção do uso indevido 

de drogas nos parques, praças e vias públicas da cidade, protegendo o patrimônio público; 

13. Implantar Sistema de Acesso a Escola através de identificação facial, digital ou por 

meio de cartão, controlando a entrada e saída por meio de passagem por catraca 

eletrônica, buscando agregar aplicativo que acione aos pais a entrada e saída de seus filhos 

nas unidades escolares;  
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14. Estudar nova localização para a sede da GCMV, colocando-a em local estratégico que 

dê visibilidade à instituição e agregando à segurança do espaço onde será instalado; 

15. Elaborar o Plano Municipal de Segurança Pública; 

16. Trabalhar a organização da GCMV de forma que a instituição possa acessar recursos 

disponibilizados pelo Sistema Único de Segurança Pública do Governo Federal; 

17.  Estudar ampliação do sistema de monitoramento eletrônico realizado pela GCMV 

nos órgãos públicos municipais estendendo-o a entidades filantrópicas e da iniciativa 

privada (através de PPP com contrapartida da empresa) que apontem ocorrências de 

ameaça ao patrimônio; 

18. Parceria com a Polícia Civil e GCMV para disponibilizar mecanismo eletrônico para 

acionamento caso haja ameaça à segurança para as mulheres que estão sob medida 

protetiva. 
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7 – INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTE, TRÂNSITO E 

MOBILIDADE URBANA 

 

1. Atuar junto ao Governo do Estado pela duplicação da Rodovia MG 167 no trecho entre 

o trevo de subida para o Parque Mariela até a altura da empresa Fermavi, saída para Três 

Pontas, garantindo a construção de rotatória no acesso de subida ao Hospital Bom Pastor 

e acesso ao Jardim Áurea;  

2. Atuar junto ao Governo do Estado pela continuidade da duplicação da Rodovia BR 491 

no trecho que liga a cidade de Varginha à Rodovia Fernão Dias; 

3. Buscar junto ao Governo Estadual a realização de rotatória e passagem em trincheira 

no ponto em frente ao Automóvel Clube; 

4. Estudo de viabilidade e elaboração de projeto para criação de vias externas à área 

urbana (rodo anel) visando melhor fluidez do trânsito urbano e das rodovias que passam 

pelo município - Novo Contorno de Varginha; 

5. Estudo da Implantação do Aeroporto Industrial de Cargas para criação de polo regional 

de Importação e exportação de produtos aerotransportados em parceria com a iniciativa 

privada; 

6. Modernizar as instalações dotando de mais conforto para os usuários do Terminal 

Rodoviário dotando o espaço de acessibilidade; 

7. Manter o Plano diretor permanentemente atualizado de forma que possa ser o norteador 

do desenvolvimento ordenado do Município; 

8. Implantar plano diretor para o trânsito, em sincronia com o plano diretor municipal 

com definição das prioridades para implantação gradual de alterações, modificações e 

reestruturações necessárias ao trânsito em nossa cidade; 

9. Elaborar plano de pavimentação asfáltica tendo como primícias a idade de uso do 

pavimento, condições da estrutura de base do pavimento existente e trânsito e tráfego no 

local; 

10. Desenvolver planejamento de ações a serem executadas nos “centros comerciais 

regionais do Município” de forma que sejam realizadas melhorias na infraestrutura dessas 

localidades. Exemplo: Praça João Pessoa (Rosário), Imigrantes, Imaculada, Praça Marcos 

Frota (Região do Sion), região próximo à Igreja de Fátima e Rodoviária; 

11. Seguir com ações para revitalização do Hipercentro Comercial de Varginha, sempre 

pensando na lógica de que as ações devem contemplar também os demais centros 

comerciais existentes em outras regiões da cidade; 
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12. Estudar um plano de reestruturação do estacionamento rotativo existente no 

município; 

13. Reavaliar e executar os estudos e projetos que possam existir de construção de 

Ciclovia no Munícipio, utilizando o caminho da linha férrea; 

14. Ampliar buscando a universalidade a substituição de iluminação do Município por 

lâmpadas de LED alinhadas a novas tecnologias para melhor custo benefício; 

15. Intensificar a fiscalização das obras de infraestrutura executadas nos novos 

loteamentos, observando criteriosamente as especificações técnicas exigidas dentro do 

Termo de Acordo; 

16. Monitorar permanentemente os problemas de infraestrutura urbana como alagamento 

de ribeirões, deslizamento de encostas, avarias nas vias públicas. Para planejar ações de 

intervenções para a solução; 

17. Implantar uma equipe especializada de fiscalização para atuar nos serviços e obras 

terceirizadas; 

18. Instalação de bueiros dotados de mecanismos para retenção de resíduos evitando 

comprometimento das redes pluviais;  

19. Promover o funcionamento eficaz da coleta seletiva; 

20. Estudo de viabilidade de instalação nos bairros existentes do sistema de 

acondicionamento subterrâneo de lixo; 

21. Implantar medidas que possam combater o vazio urbano e a especulação imobiliária 

no Município; 

22. Implantar sistema de integração de transporte coletivo com moderno e confortável 

terminal central de passageiros com integração de linhas de bairro a bairro e tarifa única;  

23. Cobrar funcionamento integral do sistema de controle de horário de ônibus via 

aplicativo de celular com divulgação massificada; 

24. Disponibilizar de forma eletrônica os horários e itinerários dos ônibus nos principais 

pontos de embarque; 

25. Trabalhar junto a empresa concessionária do transporte coletivo urbano para que volte 

a ter cobradores nos ônibus gerando empregos no Município; 

26. Garantir linhas de coletivos em todos os bairros, com regularidade dos horários, 

quantidade de ônibus suficiente, em condições de conservação e limpeza de qualidade; 

27. Volta da linha “Corujão” garantindo o transporte noturno para as pessoas que dele 

necessitam, sobretudo cobrindo os Hospitais do Município e a UPA com fiel observância 

das rotas e dos horários estabelecidos; 
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28. Fiscalização eficiente dos serviços de transporte coletivo, com emprego da tecnologia 

existente e recursos humanos suficientes, exigindo da empresa concessionária o rigoroso 

cumprimento do contrato; 

29. Serviço de ouvidoria integrada ao APP Varginha para atender demandas da população 

relacionadas ao transporte coletivo;  

30. Criar mecanismos de maior controle de todos os serviços prestados pela COPASA no 

Município, saneamento básico, recomposição de asfalto, destinação final de lixo, 

tratamento de esgoto, todos realizados por ela; 

31. Parceria com a COPASA e ação junto ao Governo Federal para captação de recursos 

visando a canalização e pavimentação de córregos que cortam a área urbana do 

Município, exemplo: córrego dos Pinheiros, Batistinha, Santana. 
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8 – HABITAÇÃO 

 

1. Fortalecer o Conselho Municipal de Habitação em conjunto com a Divisão de 

Habitação para efetivação de novas diretrizes, metas e público-alvo dos projetos e ou 

programas habitacionais. Para que assim possa ser feita uma revisão, através de ampla 

participação popular, da Política Municipal de Habitação; 

2. Democratização e transparência no processo de seleção das famílias inscritas, para que 

seja impessoal e em fiel observância aos critérios legais estabelecidos em cada programa 

/ projeto de desenvolvimento habitacional; 

3. Buscar a implantação de novos empreendimentos habitacionais em parceria com a 

COHAB - Companhia de Habitação do Governo de Minas Gerais; 

4. Buscar a implantação de novos empreendimentos habitacionais através do Programa 

Minha Casa Minha Vida do Governo Federal; 

5. Trabalhar pela construção de unidades habitacionais para pessoas de baixa renda 

utilizando projeto sustentável nas quais haja medidas de aproveitamento de energia solar 

e das águas da chuva (unidade habitacional 1.0); 

6. Reurbanizar e regularizar as ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social), com 

regularização fundiária sustentável, sob conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais, que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação 

de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado; 

7. Reestruturação do programa municipal Renovar, estabelecido pela lei municipal 4.019 

/ 2003, que tem como objetivo recuperação ou reforma de moradia em precário estado de 

conservação pertencente à pessoa de baixa renda, construção de muro de contenção em 

residências pertencentes à pessoa comprovadamente carente, construção e a recuperação 

de passeios em precário estado de conservação de moradias, cujos proprietários são 

pessoas de baixa renda; 

8. Reestruturação / retorno do programa que estabelece a elaboração e doação de planta 

popular (Planta POP), voltada para pessoa de baixa renda, que seja proprietária de lote 

adquirido e que deseja construir  (decreto municipal 1.796 / 1994). 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/6224883/art-6-da-lei-4698-02-joinville
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/6224883/art-6-da-lei-4698-02-joinville
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/6224883/art-6-da-lei-4698-02-joinville
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/6224883/art-6-da-lei-4698-02-joinville
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/6224883/art-6-da-lei-4698-02-joinville


                                                           VARGINHA PODE MAIS!

   

23 

 

9 – ESPORTE E LAZER 

 

1. Elaborar e implantar no município o projeto “Varginha cidade do esporte”; 

2. Implantar polos regionais de desenvolvimento criando neles Núcleos de Esportes e 

Lazer para que promovam atividades em cada bairro de forma descentralizada, atendendo 

uma maior quantidade de cidadãos articulando a responsabilidade dos espaços esportivos 

com a Semel e Conselho Municipal de Esporte com horários programados para utilização 

com acompanhamento de Profissional de Educação Física e/ou Monitor; 

3. Incentivar, apoiar e ampliar a realização de eventos, projetos e programas para a 

promoção das práticas esportivas e de lazer no Município, essa medida será antecedida 

por mapeamento das entidades esportivas no Município de forma a subsididar um 

planejamento amplo a ser realizado; 

4. Dar sequência para efetivar o Fundo Municipal de Esportes e Lazer para que seja 

aplicado nas ações, programas e projetos que desenvolvam o esporte e lazer no Município 

através da SEMEL, como também de outras entidades desportivas; 

5. Recuperar e modernizar as instalações esportivas municipais existentes, para 

disponibilizar, na medida do possível, atividades físicas e de lazer tais como: recreação, 

yoga, alongamento, xadrez, natação, ginásticas artísticas e rítmicas, danças, atletismo, 

futebol, futsal, voleibol, basquetebol, handebol, peteca, tênis de mesa e jogos de salão, 

caminhada, artes marciais; 

6. Efetivar parceria das secretarias e outros órgãos municipais para dar suporte aos atletas 

e às atividades esportivas realizadas pela SEMEL; 

7. Ampliar os programas de atividades físicas para as pessoas de terceira idade, pessoas 

com doenças como hipertensão e diabetes e criação de programas paraolímpicos, 

disponibilizando locais, pessoal, acompanhamento especializado e equipamentos 

necessários; 

8. Realizar manutenção permanente e recuperação das quadras poliesportivas existentes 

nos bairros; 

9. Revitalizar e ampliar o projeto “Academia de rua” com mais atividades acompanhadas 

por profissionais da área de esportes; 

10.  Resgatar no município a “Olimpíada do trabalhador” promovendo integração através 

de atividades físicas entre as muitas empresas do Município; 
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11. Utilizar o efetivo da Guarda Municipal para fiscalizar, fazer rondas e prevenção nos 

espaços esportivos dos bairros, bem como nos eventos esportivos e de lazer realizados no 

Município. 

12. Realização de campeonatos de futebol amador contemplando todas as faixas etárias 

(mirim, infantil, infanto-juvenil, juvenil, adulto e veterano) Masculino e Feminino, tanto 

na cidade como na zona rural, na medida do possível. Tudo dentro de um programa - 

Varginha cidade do esporte; 

13.  Resgatar base e iniciação das modalidades olímpicas de basquete, atletismo, volei, 

judô, natação, ciclismo, tênis de mesa, handebol, são esportes que pontuam bastante no 

ICMS esportivo. Realização de competições regionais; 

14.  Construção de nova pista de SKATE que atenda as normas técnicas e manutenção 

das existentes; 

15.  Estruturar novos espaços para prática de corridas e de caminhadas; 

16.  Reavaliar e executar os estudos e projetos que possam existir de construção de 

Ciclovia no Munícipio, utilizando o caminho da linha férrea; 

17.  Estimular e criar parcerias com Universidades que tenham cursos de Educação Física 

e Fisioterapia para que se realizem estágios de atividades físicas nos projetos 

desenvolvidos pelo Município; 

18.  Firmar parceria com Varginha Tênis Clube e outros clubes do Município, tornando-

os Centros de Treinamento Esportivo e de escolinhas para várias modalidades esportivas 

nesses locais; 

19.  Fortalecer e reestruturar convênio com Boa Esporte, para que possa promover um 

trabalho de base dando a possibilidade de surgimentos de novos atletas, integrando-o ao 

projeto “Varginha, cidade do esporte”;  

20.  Definir um campo de futebol na cidade para se tornar a CASA DO RUGBY; 

21.  Manutenção e recuperação da pista de Bicicross, buscando a promoção e realização 

de eventos esportivos e de lazer;  

22.  Melhorar e manter em condições de funcionamento os campos e estádios municipais, 

(Fátima, 07 de Setembro, Nego Horácio, Canaã e Corcetti e SEMEL); 

23.  Criar relação de parceria e apoio aos diversos grupos de veteranos que praticam 

atividades esportivas no Município; 

24.  Construção, implantação de arenas esportivas de grama sintética nos polos regionais 

do município agregando ao projeto “Varginha, cidade do esporte”; 
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25.  Reestruturação e implantação de atividades esportivas e de lazer variadas no 

CENTRO SOCIAL URBANO, fazendo do local um polo regional de atividades 

esportivas; 

26.  Melhoria e manutenção frequente da SEMEL, em toda sua estrutura (piscinas, 

aquecimentos, vestiários, arquibancadas, estacionamentos, quadras, campo); 

27.  Incentivar e promover competições interescolares envolvendo rede municipal e 

estadual de ensino e a SEMEL e outras secretarias municipais; 

28.  Cuidar para que as estruturas de esportes existentes nas escolas possam estar em 

efetivas condições de uso, fazendo da escola polo irradiador de atividades esportivas no 

Município; 

29.  Criar oportunidade de programas de prática de esportes eletrônicos, (E-sport) tendo 

em vista o avanço tecnológico e seu crescente interesse 

30.  Criação da Lei Municipal de incentivo ao esporte e lazer, com auxilio do Conselho 

Municipal de esportes; 

31.  Promover o aumento da pontuação técnica do ICMs esportivo, garantindo uma 

melhor movimentação do fundo municipal de esportes; 

32.  Estruturação e adequação do Centro Olímpico – CIE para projetos esportivos dando 

suporte para atividades complementares às escolares;  

33.  Trabalhar junto ao Governo Federal pela construção de um Centro de Iniciação ao 

Esporte nível III, ou captação de recursos para construção de unidade semelhante em 

Varginha; 
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10 – MEIO AMBIENTE  

 

1. Montar efetivamente o Sistema Municipal de Meio Ambiente - SMMA, com a 

criação/adaptação dos órgãos existentes, executivos e deliberativos/consultivos e 

financeiro, com base num robusto arcabouço normativo; 

2. Dotar o Município de um aparato normativo específico, totalmente amparado nas 

Normas Constitucionais e Infraconstitucionais, gerais e específicas, que dê amparo seguro 

aos órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente para executarem as atribuições 

pertinentes; 

3. Implantar o Licenciamento Ambiental das atividades efetiva e/ou potencialmente 

poluidoras, independentemente da magnitude da atividade, desde que enquadrada nas 

competências legislativa e administrativa municipal; 

4. Implantar a fiscalização ambiental municipal, como efetivo instrumento de controle 

das atividades efetiva e/ou potencialmente poluidoras; 

5.  Implantar Programas de revitalização das Unidades de Conservação existentes e/ou 

criar novas U.Cs.’, de acordo com as necessidades e conveniências e possibilidades, 

totalmente amparadas em informações técnicas; 

6. Desenvolver programas de arborização das vias públicas; 

7. Desenvolver e implantar programas inerentes à Política de Mobilidade Urbana, visando 

alcançar seus objetivos, seguindo as diretrizes estabelecidas pela norma geral; 

8. Buscar junto à concessionária do serviço de energia elétrica a implantação de 

programas para eliminar a distribuição aérea de energia e outros serviços, possibilitando 

diminuir a poluição visual das vias públicas e, consequentemente, aumentar a segurança 

dos munícipes;  

9. Rever a Política de Saneamento Básico, visando à efetivação e acompanhamento de 

todos os serviços inerentes, tais como: Abastecimento de Água (captação, tratamento e 

distribuição), esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação); limpeza urbana e 

destinação adequada dos resíduos sólidos, implantando de forma definitiva e eficiente os 

instrumentos: coleta seletiva e logística reversa e; implantação, manutenção e fiscalização 

da drenagem urbana; 

10. Efetivar o funcionamento do Conselho de Saneamento Básico, visando estabelecer 

elo de total transparência entre a Sociedade Varginhense e a(s) Concessionária(s) do setor, 

dotando o referido Conselho para que possa exercer efetivamente suas atribuições 

normativas; 
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11. Revitalizar e implantar áreas de lazer no Município; 

12. Manter e implantar novas áreas para as práticas de exercícios ao ar livre. 

13. Dotar o Codema de funcionários para melhoria no atendimento ao público em geral; 

14. Melhorar a estrutura e apoiar a cooperativa de reciclagem; 

15. Fiscalizar e monitorar a recuperação do passivo ambiental da área do antigo lixão; 

16. Implantar programas de educação ambiental no Parque São Francisco; 

17. Delimitar e cercar as áreas de A.P.P e parques do Município; 

18. Implantação de políticas na preservação de nascentes e áreas de A.P.P. urbanas; 

19. Agir coletivamente com outros municípios pela recuperação e despoluição do Rio 

Verde fiscalizando o uso de defensivos agrícolas e descarte irregular de esgoto no rio; 

20. Incentivar o plantio de árvores e recuperação da mata ciliar em torno das nascentes, 

riachos e córregos sobretudo dos que são fonte de abastecimento de água para o município 

a exemplo da micro bacia do Ribeirão Santana; 

21. Incentivar a instalação e ampliação de empresas dedicadas a reciclagem de lixo, 

entulhos da construção civil e outros; 

22. Fortalecer a parceria do município com o Projeto Colméia, desenvolvido inicialmente 

pela Itaipu/Binacional como Projeto Cultivando Água Boa e adotado pelo Governo de 

Minas Gerais. 
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11 – TURISMO 

 

1. Estruturação do memorial do et: Estruturar o memorial do ET, através de 3 

processos, Tecnologia, cenografia e Conteúdo. Quanto a tecnologia a proposta é que 

sejam inseridos equipamentos de iteratividade pessoal como tv 3d, telas touch screen, 

jogos virtuais dentre outros equipamentos que sejam capazes de gerar informação e 

diversão de uma maneira moderna aos visitantes. Para contribuir com esse objetivo a 

cenografia, ou seja, a caracterização interna do espaço com elementos decorativos, 

auditivos e visuais devem ser inserido em meio a um contínuo processo de geração de 

conteúdo itinerante a respeito do caso ET; 

2. Criação de rota de turismo rural: União de todos os envolvidos com o potencial 

turístico rural de varginha em uma só rota que levará o visitante por todas as riquezas 

gastronômicas, paisagísticas e culturais do interior de Varginha. Esta rota poderá ser 

composta por fazendas históricas, vendas, haras, restaurantes, produtores rurais, 

produtores de bebidas, prestadores de serviços afins ao turismo rural, entre outros; 

2.1 - Sinalização da rota: Projeto de sinalização turística da rota que conduzirá o 

visitante pelas estradas rurais, munindo os mesmos de informação e orientação 

ao encontro de todos os atrativos levantados pertencentes a rota criada.  

2.2 - Mobilização dos empresários e produtores locais: Manter reuniões 

periódicas de capacitação, treinamento e mobilização dos envolvidos com a 

rota criada, mantendo um sistema de comunicação, aperfeiçoamento e união 

entre os participantes.  

2.3 - Plano de comunicação da rota: Criação e execução de uma campanha 

publicitária que seja capaz de atrair visitantes para a cidade que se interessem 

pelo turismo rural, captando turistas potenciais.  

3. Criar rota vivencias do café: Criação de uma rota que seja capaz de proporcionar 

experiências gastronômicas, culturais, históricas, agrícolas e técnicas condizentes ao café, 

sendo estas capaz de gerar uma vivencia e entendimento ao turista a respeito de todas as 

minúcias e particularidades desse grão. Diversos setores da cidade seriam envolvidos 

nesse projeto, como escolas, cafeterias, shopping, museus, lojas de cosméticos, fábricas, 

fazendas, produtores, associações, cooperativas, restaurantes e demais interessados afins;  

3.1 - Sinalização da rota vivencias do café: Projeto de sinalização turística da 

rota que conduza e oriente o visitante pelos empreendimentos, fazendas, 
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restaurantes e demais localidades daqueles participantes e envolvidos com o 

projeto.  

3.2 - Mobilização dos envolvidos locais: Manter reuniões periódicas de 

capacitação, treinamento e mobilização dos envolvidos com a rota criada, 

mantendo um sistema de comunicação, aperfeiçoamento e união entre os 

participantes.  

3.3 - Plano de comunicação da rota: Criação e execução de uma campanha 

publicitária que seja capaz de atrair visitantes para a cidade que se interessem pelo 

tema café, em especial todos aqueles que se intitulam como “coffe loveres”  

 

4. Projeto de Sinalização turística global da cidade: Projeto que visa sinalizar os 

principais atrativos, estruturas e serviços de apoio ao turista existentes em nossa cidade; 

5.  Implementação o serviço de informações turísticas junto à casa da cultura:  

implementação do serviço de informações turísticas junto à casa da cultura, agregando a 

este local referência onde o visitante poderá acessar, se informar e comprar todas as rotas, 

produtos e serviços turísticos existentes na cidade, além de ter a oportunidade de ter um 

contato mais próximo com o artesanato e demais produtos típicos da cidade; 

6. Projeto de marketing para cidade: Criação de um projeto de “Place Branding” para 

a cidade, que seja capaz de identificar todo o potencial histórico, natural, cultural e 

transformar em uma marca que represente o município, gerando negócios e identidade 

mercadológica;  

7. Estruturação da secretaria municipal de turismo:  Estruturar melhor a secretaria de 

turismo, criando departamentos / setores de pesquisas, marketing, aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de produtos; 

8. Sistema municipal de turismo: Dar continuidade a política do Conselho Municipal 

de Turismo, dando a este mais autonomia sobre o Fundo Municipal de Turismo, 

renovando, revisando e ampliando o Plano Municipal de Turismo; 

9. Reativação do selo municipal de turismo: Essa lei criada, resgata e dá diversos 

incentivo aos empresários do setor de turismo que atuam na cidade, atualmente a mesma 

não vem sendo devidamente utilizada; 

10. Oficinas de capacitação: Em parceria com o SEBRAE e SENAC, ofertar 

constantemente oficinas, treinamento e cursos de capacitação para o setor de turismo de 

varginha; 



                                                           VARGINHA PODE MAIS!

   

30 

 

11. Turismo de eventos: Fazer uma política de apoio, incentivo e parceria com os 

eventos com potencial de atração turística no município de Varginha; 

12. Calendário de eventos turístico: Elaborar, promover e disseminar um calendário 

anual de eventos com potencial de atração turística para a cidade; 

13. Turismo de comércio: Criar um programa de promoção e divulgação para 

potencializar a conversão do turista de negócios que já transita pela cidade para que o 

mesmo se torne um turista em demais segmentações turísticas, tais como a ufologia, 

turismo rural, turismo de vivencias com ênfase no café e até mesmo o turismo náutico 

quando praticável. 
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12 – AGRICULTURA 

 

1. Desenvolver ações que resultam em maior qualidade e eficiência na gestão pública 

fixando garantias de dignidade como trabalho, saúde, educação, lazer entre outros ao 

homem do campo; 

2. Desenvolver ações que apoiam o pequeno produtor, com parcerias e incentivos 

comerciais que permitam agregar valor à produção; 

3. Construir um plano municipal de apoio e incentivo a agricultura familiar para a 

produção de alimentos orgânicos livre de agrotóxicos; 

4. Criar um núcleo de apoio na secretaria de agricultura que possa subsidiar com 

informações, acompanhamentos técnicos, insumos e ferramentas para a construção de 

hortas comunitárias e hortas educativas nas escolas onde haja espaço disponível para isso; 

5. Estimular e conscientizar as escolas rurais e urbanas a inserirem o projeto horta 

educativa, com aulas de plantios, e que as próprias crianças plantem e colham os 

alimentos saudáveis para a merenda escolar;  

6. Fortalecer ações de gestão da agricultura sustentável; 

7. Estimular a implantação de fossas sépticas na área rural; 

8. Manutenção das estradas rurais, pavimentação asfáltica de boa qualidade e 

durabilidade dando prioridade àquelas por onde escoa a produção, trafegam as pessoas 

que produzem e as crianças que acessam as escolas; 

9. Estimular a técnica de gotejamento para os pequenos agricultores; 

10. Apoiar um mercado interno expressivo incentivando a integração dos produtores 

rurais com o mercado do produtor; 

11. Realizar feira livre semanal para os produtores locais e fazedores de artesanato nas 

diversas regiões da cidade (seguindo a lógica da divisão da cidade em seis regiões) 

12. Revitalizar com ampla reforma o mercado do produtor e também fazer estudos para 

verificar viabilidade de construir um novo espaço para o Mercado do Produtor; 

13. Apoio às feiras locais de bairros e vendas diretas incentivando o pequeno produtor, 

com prioridade nas compras institucionais de alimentos produzidos por agricultores 

familiares do município; 

14. Criar nos meios de comunicação da prefeitura,  o canal do produtor rural, da 

agricultura familiar, onde terão a oportunidade de gravar vídeos falando sobre a 

gastronomia, uma receita saudável, os benefícios dos alimentos e incentivando o uso da 

alimentação mais saudável e sem agrotóxico; 
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15. Buscar melhorias para o transporte escolar e coletivo da zona rural; 

16. Apoiar as associações rurais para ofertar cursos de capacitação com apoio técnico nas 

diversas áreas, artesanato, agricultura familiar, agronegócio, piscicultura, aprender a usar 

os recursos tecnológicos entre outros; 

17. Apoiar programas de proteção de nascentes, matas ciliares, construção de bacias de 

captação de águas pluviais nas estradas rurais e carreadores de café, desassoreamento de 

açudes, garantindo qualidade da água. 

18. Implantar programa saúde do trabalhador rural com medicina preventiva e 

atendimento odontológico nas comunidades rurais; 

19. Buscar junto a EMATER apoio através de programa de melhoramento genético com 

o objetivo de auxiliar os produtores de leite e de gado de corte a aumentar a produtividade 

e a renda; 

21. Estabelecer parcerias com o centro de comércio de café, cooperativas e outras 

entidades ligadas a produção e comércio de café; 

22. Apoiar os órgãos de classe e as lideranças rurais em suas reivindicações junto aos 

governos federal e estadual; 

23. Desenvolver ações em relação a segurança na área rural. 

24. Ampliar o programa de mecanização agrícola, com aquisição de máquinas e 

implementos para atender à demanda do pequeno agricultor, em parceria com a 

EMATER; 

25. Estimular e apoiar as atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – CMDRS, sobretudo estimulando reuniões periódicas nas comunidades para 

definir, junto com a população as prioridades e as ações a serem desenvolvidas. 

26. Trabalhar pela construção de uma unidade do CEASA no município que possa ter 

abrangência regional absorvendo a produção de vários municípios ao redor de Varginha; 

27. Reestruturar o programa de compra direta do produtor rural para a merenda escolar 

com auxílio técnico e outros incentivos aos pequenos produtores; 

28. Ampliação dos programas de educação e capacitação para o fortalecimento dos 

agricultores, transformando-os em empreendedores, com efetivos resultados financeiros; 

29. Buscar junto ao governo Federal e Estadual a implantação de Programa Propriedade 

Sustentável, com foco na sustentabilidade financeira da propriedade, com 

acompanhamento técnico, de gestão e ferramentas presenciais e também “online”, 

disponibilizadas pelo site do município; 
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30. Realizar capacitação quanto às exigências da inspeção municipal, para que os 

produtos agrícolas, produzidos na propriedade rural estejam dentro dos padrões de 

segurança alimentar e possam ser comercializados em Varginha e região; 

31. Apoiar o associativismo através de novas agroindústrias, envolvendo cooperativas, 

associações de agricultores e outros grupos organizados; 
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13 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

1. Reorganizar a Política Municipal de Desenvolvimento Social, reestruturando os 

serviços de: 

 Proteção Social Básica (CRAS); 

 Proteção Social Especial e Média Complexidade (CREAS); 

 Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Casa lar, Centro POP, Residência 

inclusiva, Albergue Municipal); 

 Gestão e Execução dos Programas Projetos e Benefícios  (CadÚnico – Bolsa 

família); 

 Segurança Alimentar (Banco de Alimentos); 

2. Fortalecimento da Rede sócio assistencial, fortalecendo as parcerias com as diversas 

instituições beneficentes prestadoras de serviços sócio assistencial no município, 

estabelecendo percentuais mínimos de investimento de recursos Municipal no Fundo 

Municipal de Assistência Social por lei ou portaria municipal; 

3. Realizar diagnóstico social do município, com profissionais capacitados, para posterior 

revisão da distribuição de serviços de Proteção Básica do SUAS; 

4. Reorganização geográfica dos CRAS (Serviço de Proteção Social Básica); 

5. Criação de uma equipe de CRAS volante para atender toda área rural do município; 

6. Criação de uma equipe de CadÚnico (Bolsa família) volante para atender toda área 

rural do município; 

7. Fomentar a participação popular, bem como a reestruturação dos Conselhos municipais 

de direitos e ou políticas públicas; 

8. Criar prontuário eletrônico da rede de assistência social (município e instituições da 

rede socio assistencial); 

9. Ampliação, imediata, do número de profissionais do CREAS (assistente social, 

psicólogo, pedagogo, advogado). Atualmente os técnicos são em número reduzido, 

questões sociais envolvendo idosos, mulheres, crianças e adolescentes aguardam 

atendimentos em filas de espera; 

10. Desvincular o Procon e Departamento de Habitação da Secretaria de 

Desenvolvimento Social; 

11. Reorganização e reestruturação das atividades do CDCA (PROPAC) com a melhoria 

e ampliação dos programas destinados aos jovens com vistas ao seu ingresso no mercado 
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de trabalho (jovem aprendiz, etc); 

12. Reestruturação do decreto municipal 6.620 / 2013, que tem como objetivo concessão 

dos benefícios eventuais de assistência social em caso de circunstâncias temporárias, 

emergenciais e de calamidade pública, como aluguel social, auxílio natalidade, etc. 
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14 – PROTEÇÃO ANIMAL 

 

1. Fazer cumprir a lei municipal 5.489/11 que instituiu o código municipal de direito e 

bem-estar animal; 

2. Fomentar, através de parcerias com ONGs, projetos que visem propagar o conceito de 

guarda responsável, o controle populacional, resgate e adoção de animais de rua; 

3. Reestruturar o Canil Municipal; 

4. Estudar a viabilidade de implantação de uma unidade Móvel de castração no 

município; 

5. Reforçar e ampliar o Zoobotânico Municipal Dr. Mário Frota como centro de educação 

ambiental e contato com animais de pequeno porte;  

6. Criar o Centro Municipal de apoio à saúde veterinária, com apoio da sociedade civil e 

das instituições de ensino, sendo referência no desenvolvimento de políticas públicas de 

Saúde Animal e Controle Epidemiológico de Doenças; 

7. Criar o RGA (Registro Geral do Animal) para cães e gatos, através do programa de 

implantação de microchip como medida de aumentar o controle populacional e da saúde 

desses animais no município, este registro facilita na identificação do animal, como 

também auxilia o poder público na criação de campanhas e demais benefícios para saúde 

animal; 

8. Estruturar local apropriado para abrigar os animais de grande porte apreendidos 

(cavalos e outros animais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           VARGINHA PODE MAIS!

   

37 

 

15 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

1. Elevar o atual departamento de informática a Secretaria de Tecnologia da Informação 

e Comunicação com o objetivo de ser fonte de implantação de novas tecnologias em toda 

estrutura da administração municipal modernizando e otimizando os serviços; 

2. Implantar um Aplicativo para uso em celulares, tablets, etc que permita desburocratizar 

diversos serviços públicos integrando ações da saúde, educação, segurança, ouvidoria e 

demais áreas, possibilitando transparência na gestão e agilidade no atendimento do 

cidadão; 

3. Elaborar Planejamento Estratégico em cada secretaria, departamento, autarquia e 

Fundação de forma a identificar as fragilidades e estabelecer ações que visem aprimorar 

os serviços utilizando de mecanismos tecnológicos;  

4. Conectar Varginha às ações que elevem o Município ao conceito de “Cidade 

Inteligente”  

5. Criar Programa de Capacitação de jovens e adultos nas profissões de Tecnologia da 

Informação, visando tornar Varginha um celeiro de destaque em mão de obra tecnológica 

do país  

6. Promover a alfabetização tecnológica, via programação e robótica, nas escolas 

municipais. 

7. Promover ações e criar espaços para a inclusão digital de idosos. 

8. Criar um ecossistema de fomento ao empreendedorismo tecnológico na cidade. 

9. Criar espaços de acesso gratuito à Internet de qualidade 

10. Aumentar a interação entre população e prefeitura, através de ferramentas de 

participação, avaliação e acompanhamento das ações realizadas. 

11. Aumentar a transparência das contas públicas e a eficiência dos serviços  prestados 

pela prefeitura através de ferramentas tecnológicas simples, rápidas e de fácil acesso para 

a população.  

 

 


