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Introdução.
A administração pública de Valença precisa passar por uma profunda
reformulação, na forma de governar, e especialmente na condução de uma
politica pública que busque atender as principais demandas da sociedade,
sintonizado às questões prioritárias, otimizando a aplicação de recursos de
forma transparente e dando demonstração de seriedade a causa pública.
Os cidadãos esperam do governante que a aplicação de recursos, fonte do
recolhimento de impostos, taxas e outras receitas, sejam aplicadas em projetos
de resultados efetivos nas diversas áreas que movimentam e dão
sustentabilidade ao desenvolvimento econômico e social da cidade,
notadamente: Saúde, educação, mobilidade urbana e rural, programas de lazer,
interesses da juventude e um olhar cuidadoso para os idosos.
Portanto, priorizar projetos estruturantes e de forte impacto na qualidade de
vida dos valencianos será foco nos quatro anos de nossa administração.
Por outro lado, faz-se necessário traçar estratégias para identificar os principais
setores da economia que impulsionados e fortalecidos, são catalisadores e
multiplicadores de riqueza. E com esse propósito e nessa direção, considerando
as vantagens comparativas do município, que iremos buscar alternativas viáveis
de desenvolvimento econômico, social e sustentável, com foco:
Na agricultura, em especial no fortalecimento da pequena propriedade
familiar;
Na pecuária de leite e derivados;
No turismo histórico, musical, rural de lazer e gastronômico;
Ações e projetos que fortaleçam o comércio de rua;
Na educação, aproveitando o imenso contingente de alunos dos cursos de
medicina e veterinária, além de toda a multiplicação de oportunidades
que o setor educacional proporciona;
Continuar firme na atração de empresas modernas, dos setores
industriais e de serviços;
Criar condições para a implantação de empresas;
Dar agilidade ao processo de abertura de empresas;
Ser uma cidade que valoriza o ser humano, proporcionando uma
qualidade de vida melhor para cada cidadão é o que vamos perseguir.

Otimizar recursos, atender
sociedade esse é o desafio.

os

anseios

e

necessidades
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A falta de recursos não é um fato novo, cabe ao gestor público estar
sintonizado a formas criativas de captação de novos recursos, sem
aumento de impostos, procurando estabelecer rotinas administrativas
saudáveis e eficientes.
Outro fato importante é conhecer a realidade da cidade. Nesse aspecto é
salutar que a administração pública crie interlocução e formas de escutar
as diversas correntes da sociedade, seja através de comitês, fóruns ou
mesmo no contato direto de servidores públicos, incluindo Prefeito e
Secretários,
junto
à
população,
essa
proximidade
estabelece
compromissos e ações, com o propósito de melhorar os serviços e
executar bons projetos. Escutar para depois executar.
Outro ponto positivo é que dispomos de um quadro de servidores de valor
inestimável, que conhece a administração publica, que motivados e
estimulados podem apresentar ideias e ações de melhoria na qualidade
dos serviços.
O hábito de ouvir internamente deverá ser uma prática adotada na nossa
gestão, tal atitude cria uma relação de respeito e comprometimento com
os servidores, que ao serem ouvidos, tendo a possibilidade de concretizar
a implementação de suas propostas, se empenhará em dar o melhor
atendimento à população.
A aplicação de recursos públicos, sendo visível à sociedade, quanto se
arrecada, como foi utilizado e os resultados auferidos, dá segurança ao
administrador publico na tomada de decisão e credibilidade junto àqueles
que pagam os impostos, todos inclusive o bom gestor público quer ver
bem aplicados os recursos do município.
Para avançar em direção a boa governança é preciso vontade de mudar e
estabelecer no seio da administração pública o conceito de mudança.
Propiciar boa qualidade de vida com a melhoria do Idh municipal –
Indicador de desenvolvimento humano, e ter uma administração limpa
sem atropelos é o que todos os cidadãos esperam do governo.
É fato que os municípios passam por um cenário de forte retração da
atividade econômica, e os resultados e consequências dessa situação, tem
como resultado:
Baixa arrecadação de impostos;
Desemprego em níveis intoleráveis como há muito tempo não se via;
Nível de investimento público quase paralisado;

Sacudir e motivar os agentes políticos e públicos, empresários, sociedade
e caminhar para um novo ciclo de prosperidade econômica e social é um
grande desafio, principalmente por nossa vontade de governar para todos
independentes de partido e convicção politica.
Com esse propósito nosso PLANO DE GOVERNO para os próximos quatro
anos, foi construído e elaborado ouvindo formadores de opinião do
município, empresários e profissionais dos diversos segmentos da
sociedade.

Capítulo 1 – Conjunto de condições
indispensáveis à qualidade de vida.

Assistência Social.
Implantar política de proteção social, dando dignidade as famílias em situação de
vulnerabilidade social. Garantir atendimento de quali dade a todas as famílias que
necessitam.
Ações previstas:
Reformar e apoiar os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social);
Implantar CREAS para atendimento à mulher em situação de violência;
Parceria com instituições que executam Programa de atendi mento social de crianças,
juventude e idosos;
Criar a Casa dos Conselhos Municipal de Assistência Social;
Estimular campanhas de alimentação, capacitação, agasalhamento e moradia para
população de rua;
Apoiar a sociedade civil organizada nas ações de assistência social.

Educação.
A educação é o pilar de uma sociedade livre e moderna.
“A educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido”.
Sir Arthur Lewis.
Ações previstas:
Nosso objetivo é no período de 04 anos de governo a inclusão total dos alunos da idade
de pré-escolar da rede municipal;
O conceito atual de Valença no IDEB – Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico em
2015 foi de 5,2, nossa meta é avançarmos em 2017 para 5,8, meta estabelecida para
2019;
Diminuir e eliminar em 4 anos as distorções idade/série (alunos fora da faixa etária
adequada);
Elevar a qualidade educacional, investindo nas reformas e ampliações de escolas;
Comprar material didático compatível com a faixa etária das crianças;
Priorizar a boa alimentação escolar como fator fundamental ao fortalecimento do
aprendizado e melhoria no desempenho escolar;
Adquirir 60 % de produtos da dieta da merenda escolar, PNAE – Programa Nacional de
Alimentação Escolar, priorizando a Agricultura familiar orgânic a;
Reformar os CMEIs – Centros Municipais de Educação Infantil (creches);
Viabilizar a c onstrução de novas Escolas Municipais;
Implantar educação em tempo integral, tendo como meta a implantação em 02 escolas
ao final do governo;
Escutar as demandas de Diretoras em prol da melhoria da educação;
Ampliar o programa de formação continuada para todos os profissionais da educação, em
parceria com instituições de ensino superior, priorizando parceria com a FAA;
Ampliar programa de distribuição gratuita anual de uniformes para todos os alunos da
rede municipal de ensino;
Informatizar a rede municipal através do Projeto Escola.com, disponibilizando
computadores portáteis para os alunos do 3º ao 5º ano e seus professores;
Negociar com o Estado a cessão de salas ociosas aumentando o numero de vagas para o
ensino básico;
Incluir na grade curricular do ensino básico:
Empreendedorismo, Noções de valor e disciplina financeira e Higiene pessoal;

Habitação.

Moradia digna é direito do cidadão.
Morar em local, confortável e digno com a família é o sonho de muitos cidadãos
valencianos, que desejam também que seus f ilhos, netos e familiares terão teto, amparo e
local seguro.
Ações previstas:
Realizar diagnóstico identificando principais fatores que levam ao déf icit habitacional e
principais deficiências das moradias;
Realizar cadastro das famílias que necessitam de novas moradias e reformas necessárias
nas moradias em estado precário;
Captar recursos federa l e estadual para implantar Plano Municipal de habitacional;
Regularizar a situação fundiária e titulação das famílias que residem em áreas não
legalizadas;
Ter participação ativa no Concidade (Conselho Municipal da Cidade).

Interesses da Juventude.
Emenda Constitucional 65 – De 13 de Julho de 2010.
Art. 227 da Constituição
“Priorizar o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.”
Ações previstas:
Desenvolver atividades de lazer, esportivas, culturais em todos os distritos do município;
Promover a iniciação desportiva nas diversas modalidades;
Apoiar e ma nter o programa de instalação de academias ao ar livre em diversos pontos
da cidade e no setor rural;
Viabilizar recursos para a construção de uma moderna Arena Multiuso - Utilização à
prática esportiva e cultural;
Prestigiar e apoiar atletas locais para representar Valença nos Jogos Estudantis
Regionais, Estadual e Nacional;
Promover competição entre escolas municipais públicas e particulares visando à
integração social;
Captar recursos para a realização de eventos esportivos da juventude;
Sediar eventos regionais, nacionais e internacionais da Juventude;
Incentivar a realização de competições amadoras de futebol – I Campeonato de Futebol
da Roça;
Reformar e melhorar as condições de uso das quadras de esportes;
Estimular a prática de esporte não convenc ional;
Estimular o acesso à leitura, a informação e conhecimento;
Atualizar, divulgar e proporcionar acesso a biblioteca digital;
Politicas Públicas de combate ao racismo em todas as dimensões (étnico, homofóbico e
religioso);
Criar a Coordenadoria dos Interesses da Juventude;
Criar Casa de saúde do jovem;
Orientação vocacional e acompanhamento do acesso aos cursos e capacitação em nível
técnico e universitário.
Manter e ampliar parcerias destinadas à capacitação profissional de jovens,
especialmente o ensino técnico;
Viabilizar o primeiro emprego nas repartições e secretarias municipais ;
Realizar o curso Guia de Turismo para jovens – parceria com Secretaria Estadual de
Turismo.

Meio ambiente.
Uma cidade sustentável precisa ser ambientalmente correta na gestão dos recursos
hídricos, arborização urbana, no gerenciamento dos resíduos sólidos, no saneamento básico
e na construção de espaços ambientais de lazer.
Temos que avançar e inovar, por meio da reciclagem dos materiais, no uso de tecnologias
limpas, na sensibilização da população, em educação ambiental, bem como aplicar normas
e leis existentes de proteção ambiental e intensif icar fiscalização.
Com o meio ambiente degradado, as consequências para toda a sociedade são
imensuráveis, impactando na qualidade de vida de toda a população.
Uma politica voltada a sustentabilidade ambiental pode proporcionar retorno f inanceiro,
através de maior parcela percentual do ICMS Verde.
Ações previstas:
Implantar e coordenar ações de arborização urbana;
Estimular eventos de observação de pássaros e da fauna
Campanhas de construção de viveiros – sementes e mudas;
Ampliar o projeto de proteção de nascentes implantado no município em parceria com a
Secretaria Estadual de meio ambiente e FAA – Fundação Dom André Arcoverde;
Remunerar os produtores de água;
Incentivar a criação de APP – Áreas de Preservação Permanente;
Implantar o projeto Coleta Limpa (coleta seletiva);
Implantar Plano de Saneamento do Município;
Promover palestras de preservação, conservação e contempla ção da flora nos Jardins do
município e parques da Concórdia e Serra da Beleza;
Implantar coleta seletiva e destinação final de resíduos sólidos, saúde e industriais;
Apoiar a implantação de Usina de reciclagem e compostagem;
Apoiar a criação de Cooperativa de catadores de lixo.

Melhor idade.

Pessoas idosas são muito importantes na sociedade, valorizar essas pessoas, dando a elas
oportunidades, dignidade, saúde, alegria e possibilidade de poder compartilhar
conhecimento e experiência acumulada é nossa meta.
Ações previstas:
Atrair empresas construtoras de condomínio para idosos;
Criação de programa de amparo ao idoso solitário;
Criação de um Centro de diagnóstico de doenças demenciais;
Ofertar na casa de saúde do idoso, acompanhamento específico para familiares e
cuidadores de idosos;
Ampliar em 50% o número de bairros/distritos atendidos pelo projeto da "melhor idade"
ofertado pela Secretaria de esporte e lazer;
Reforma do centro de referência do idoso;
Ampliar para os distritos os serviç os da casa de saúde do idoso;
Adequar à casa de saúde do Idoso em um centro de especialidades;
Implantar curso anual de capacitação de familiares de idosos dependentes;
Adequação dos serviços centro de referência do idoso, para atendimento com atividades
ocupacionais para idosos dependentes na parte da tarde;
Criação de oficina de educação continuada para idosos escolarizados;
Implantar programa de preparação para aposentadoria ao servidor público municipal.

Politica Pública de Proteção aos animais.
Animais que são maltratados e doentes são transmissores de doenças.
Ações previstas:
Estabelecer parceria com a Faculdade de Veterinária/FAA – Fundação Dom André
Arcoverde;
Prevenir através de campanhas de vacinação doenças transmissíveis;
Proteger e agir em defesa de animais submetidos a condições precárias de acomodação
e maus tratos;

Saúde.
A qualidade de vida das pessoas depende de saúde pública, proativa e ágil, que ofereça
bom atendimento, equipe de profissionais eficient es, que gostem de gente e que disponha
de equipamentos modernos, de ultima geração.
Ações previstas:
Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde;
Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas;
Firmar convênio e fortalecer parceria com o Governo do Estado com objetivo da
reabertura da Clinica que trata dependentes químicos, álcool e drogas de Juparanã;
Aprimorar o controle de compra e entrega de remédios, equipamentos e diversos itens
que compõe a rede de saúde;
Reestruturar os Postos de Atendimento nos bairros e distritos, e em especial na área
rural, oferecendo tratamento de saúde mental, psicossocial aos pacientes portadores de
necessidades especiais, ginecologia, Clinica médica e Pediatria;
Reestruturar o atendimento do PSF - Programa de Saúde da Família;
Renovar a frota de ambulâncias;
Implantar os mutirões de procedimentos cirúrgicos eletivos e ambulatoriais;
Informatizar e monitorar a coleta e armazenando de informações em banco de dados de
endemias e patologias, identificadas pelos Agentes de Saúde;
Utilizar sistema de comunicação via SMS, Whats App, Skype Corporativo e mails, onde o
paciente acessa e pode agendar atendimento clinico, ter resultado de exames e outros
serviços;
Fortalecer parceria com FAA – Fundação Do m André Arcoverde proporcionando
atendimento em Centro de Atendimento de Emergência, ambulatorial e hospitalar;
Reestruturar Central de Distribuição de Remédios para população de baixa renda –
parceria com Governo Federal e iniciativa privada;
Reimplantar laboratório de análise clínica, implantar unidade de exames de imagem:
Tomografia Computadorizada, Raios-X, Mamografia e Densitometria;
Gerir e Planejar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de saúde;
Reformar as USF - Unidades de Saúde da Família.

Segurança.

Estudo do Ministério da Justiça revela interiorização crescente da violência em cidades do
interior.
Ações previstas:
Criar um Plano Municipal de Segurança Pública;
Elaborar projetos de segurança pública;
Reforçar a estrutura da Guarda Municipal;
Fortalecer Conselho Municipal de Segurança;
Implantar central e sistema de vídeo monitoramento (câmeras) nas principais ruas do
Centro e bairros da periferia, praças e parques ;
Promover a integração e realizar operações em parceria com a Po licia Militar, Civil e
Guarda Municipal;
Melhorar a iluminação de praças e ruas;
Desenvolver programa de segurança nas escolas;
Desenvolver programas de orientação para as crianças sobre drogas e suas
consequências;
Ampliar a capacitação e atuação prevent iva da Defesa Civil.

Transporte e mobilidade urbana.

Uma característica comum de cidades modernas é a aplicação de soluções eficazes e
sustentáveis para o desenvolvimento do trânsito, mobilidade urbana e engenharia de
tráfego.
A humanização do trânsito está entre as prioridades do nosso governo.
Ações previstas:
Implantar programa educativo, orientando crianças, jovens e adultos, com o objetivo de
resgatar valores de respeito e solidariedade no trânsito;
Realizar palestras, atividades lúdicas e campanhas visando à mudança comportamental
do cidadão no trânsito;
Implantar o estacionamento rotativo;
Melhorar o transporte coletivo urbano;
Adequar os pontos de ônibus com acesso em nível;
Incentivar o uso de transporte não motorizado, ampliando ciclovias, criando bicicletários
no centro;
Recuperar os semáforos implantados nas principais vias do centro;
Levantar a necessidade da concessão de placas de estacionamento especiais;
Facilitar o acesso de pessoas com necessidade especial e cadeirantes.

Capitulo 2 - Gestão Pública.
O que a sociedade espera da administração pública, é a transparência, a aplicação correta
dos recursos públicos, a agilidade e desburocratização dos serviços e o bom atendimento.
Ações previstas:
Criar Núcleo de Estudo de pesquisa municipal, levantar indicadores econômicos e sociais;
Informatizar e integrar todos os sistemas da administração municipal, nas diversas
unidades, serviços e setores;
Direcionar esforços na administração pública para alcançar o prêmio Prefeito
Empreendedor do SEBRAE.

Valorização
municipais.

e

capacitação

de

Servidores

Valorizar os servidores, conhecendo suas aptidões, conhecimento e experiência acumulada,
dando-lhes condições de evoluir como profissional e ser humano.
Ações previstas:
Implantar sistema de remuneração salarial baseado na Gestão por resultados por meio
de avaliação, aferidos por indicadores de meritocracia nas áreas consideradas estratégicas;
Ofertar cursos de capacitação estabelecendo parcerias com inst ituições de ensino (FAA),
capacitação aperfeiçoamento e valorização do quadro de servidores.
Revisão e atualização dos planos de carreiras.

Gestão Financeira e Administrativa.
Respeito ao c idadão, mode rnização a dministrativa e responsa bilidade fisc a l.
“O dinheiro público deve ser tratado com responsabilidade e seriedade”.
Ações previstas:
Nos próximos quatro anos, perseguir o equilíbrio orçamentário e austeridade fiscal;
Modernizar os sistemas de planejamento, controle e gerenciamento dos processos e
procedimentos administrativos e financeiros;
Desburocratizar em consonância com a Lei de Responsabilidade fiscal, os processos
administrativos internos e de atendimento ao cidadão;
Implantar o sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos);
Modernizar o Arquivo Público Municipal;
Modernizar e integrar a rede de dados em fibra óptica;
Aperfeiçoar o Serviço de Ouvidoria de forma estimular o cidadão a apontar necessidade
de melhoria;
Ampliar a capacitação e atuação preventiva da Defesa Civil.

Capitulo 3- Ações estruturantes –
Fortalecimento da economia Municipal.
Nos próximos quatro anos, vamos preparar o caminho do crescimento sustentado para os
30 anos à frente, para isso traçamos ações que visam fortalecer as potencialidades
econômicas e setores estratégicos fundamentais ao desenvolvimento sustentável e
incremento dos negócios.

Agricultura - Foco na pequena propriedade rural
A agricultura tão presente no município de Valença, cuja projeção feita pela EMATER de
Valença pode chegar em 2500 pequenas propriedades rurais, vem sendo um dos principais
pilares da economia local. Promover e fomentar o setor, implantando programas e projetos
de apoio ao segmento são fundamentais ao fortalecimento da economia local.
Nos próximos quatro anos levaremos o conhecimento e a boa informação, implantação de
novas tecnologias, capacitação técnica, da gestão em qualidade e administrativa, bem como
o incentivo ao produtor rural para diversificar atividades em culturas alternativas, sejam
elas convencionais ou orgânic as.
Ações previstas:
Em conformidade às prioridades e dema ndas do setor.
Criar Banco de Sêmen em parceria com Cooperativa Mista e Sindicato Rural;
Conservar permanentemente o tráfego rural, garantindo segurança, facilidade e agilidade
do escoamento da produção;
Realizar Encontro de Negócios entre produtores rurais empresas do setor alimentício ,
Supermercados e restaurantes;
Fortalecer a produção de produtores familiares;
Divulgar o Mercado Municipal na região;
Buscar identif icar novos mercados para os produtos agrícolas e derivados de leite;
Criar centro permanente de exposição e venda dos produtos industrializados, derivados
de leite, produtos agrícolas, embutidos e da indústria artesanal de alimentos;
Ampliar para 80 % a compra da merenda escolar – PNAE – Programa Nacional de
Alimentação Escolar dos pequenos produtores valenciano;
Fortalecer a APOV – Associação de Produtores Orgânicos de Valença e COOPERVAL –
Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de Valença;
Proporcionar e viabilizar o intercâmbio de produtores familiares fora do município;
Viabilizar capacitação de produtores rurais na gestão da sua pequena propriedade rural;
Orientação sobre linhas de financiamento rural e novas tecnologias;
Intensif icar o programa de saúde animal em parceria com Fa culdade de Veterinária –
FAA;
Implantar o programa de inseminação artificial e transferência de embrião;
Campanhas de esclarecimentos sobre Saneamento Rural, e sua importância para
manutenção de córregos e rios ambientalmente sustentáveis;
Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, em parceria com a
Secretaria do Meio Ambiente;
Implantar e ampliar programas, tais como Porteira para Dentro, Patrulha Mecanizada e
Nota do Produtor Rural;
Estimular parcela de 30 % da produção e certificação de produtores convencionais para
orgânicos;

Turismo.
O município de Valença tem a possibilidade de desenvolver uma politica de turismo
aproveitando sua vocação natural, em especial no turismo histórico e a cidade de
Conservatória, palco das serestas e musica popular brasileira. Outro fator que complementa
o turismo local é fortalecer o artesanato municipal desenvolvendo projetos de divulgação,
feiras e exposição de produtos locais. O bom acesso ao município à Dutra, cuja extensão é
de aproximadamente 48 Km até o Centro da cidade está garantida pela recuperação da
rodovia RJ 145, sinalizada, organizada e segura, cujo acesso aos bairros que a margeiam,
e levam ao Centro, pode ser feita pela ciclovia incorporada ao projeto . Para os turistas que
querem chegar ao município pelo distrito de Conservatória o acesso é feito pela Rodovia RJ
137 – Canção do Amor, estrada em boas condições de sinalização.
O município atualmente dispõe de amplo acesso as principais cidades de MG – Juiz de Fora
– BR 040, a 100 km, Capital e regiões metropolitanas do Rio de Janeiro BR 393,
aproximadamente 140 km da capital e 80 km dos municípios da Baixada Fluminense, de
São Paulo BR 116, distância 392 km.
Portanto uma politica de atração do turista dos grandes centros do Brasil através da
divulgação desse potencial do turismo histórico e musical.
O Turismo ser considerado estratégico para a economia local e ter como função do Gestor
da área a delegação e competência para articular atividades necessárias ao conforto e bem
estar do turista.
O que melhorar para o turista se sentir bem, voltar outra s vezes e ser amigo do
município:
“Beleza, limpeza, cidade organizada, a rruma da, sinalizada, sabe r receber, se r
hospitaleiro são ingredientes fundame ntais pa ra o fortalecimento do turismo
local”.
Ações previstas:
Reformar e revitalizar a rodoviária e terminais de transbordo de passageiros;
Reformar calçadas padronizando-as e utilizando materiais ecológicos;
Divulgar o parque municipal da Concórdia, as Fazendas Históricas, região do Ciclo do
Café, a Seresta de Conservatória, o Quilombo São José da Serra, a historia do regimento de
Cavalaria e Museu do Exercito, a Casa Lea Pentagna, Fazenda Santa Monica, Museu da
Santa Casa e outros equipamentos de valor histórico da cidade;
Construir o PIT – Ponto de Informações Turísticas na entrada de Valença, no Jardim de
Cima e na antiga Estação Ferroviária de Conservatória;
Estimular e apoiar os moradores a recuperar o reboco da lateral, fachada e pintar as
casas na entrada da cidade;
Recapear a rua de entrada da cidade e ruas que não possuem asfalto;
Iluminar a rede pública e substituição de luminárias ultrapassadas (antigas) por mais
eficientes e modernas;
Criar um Centro de Exposição Rural com auditório para Convenções, seminários e
formatura;
Articular e apoiar a reforma do Solar dos Nogueiras – Casarão;
Manter a cidade limpa e melhorar a coleta de lixo, disponibilizando cestas e receptores
de lixo na rodoviária, nas praças e ruas da cidade;
Organizar a mobilidade do trafego de ônibus urbanos e de turismo;
Recuperar e melhorar e dispor de transporte às vias de acesso ao Parque da Concórdia,
Quilombo São José da Serra, Fazendas Históricas, Serra dos Mascates e Cruzeiro ;
Criar calendário de eventos anual, priorizando as realizações nos Distritos de Pentagna,
Santa Isabel, Parapeúna, Conservatória e Juparanã;
Divulgar o potencial da arquitetura religiosa dos templos evangélicos, da catedral e Casa
do Bispo;

Cultura.
Nosso passado histórico do Ciclo do Café, da musicalidade e gastronomia precisa ter
identidade própria. Potencializar a arte e a capacidade criativa do artesão, dos artistas em
toda a dimensão musical, de escritores, torna o setor cultural multiplicador de talentos e
como resultado a geração de emprego e renda.
Ações previstas:
Fortalecer e apoiar Conselho Municipal de Cultura.
Apoiar divulgar o artesanato local;
Capacitar e aprimorar a produção do artesão local;
Divulgar e melhorar a Feira de Artesanato do Jardim de Cima;
Terminar a reforma do Teatro Rosinha de Valença;
Apoiar e ampliar a FLIVA;
Realizar festivais de musica, danças, gospel e teatro;
Apoiar o Festival Cine e Musica de Conservatória;
Implantar o Projeto de Biblioteca móvel;
Criar o evento Virada Cultural;
Incentivar os alunos ao hábito da leitura.

Capítulo 4 - Fomentar o empreendedorismo.
Incentivar o empreendedorismo através da ampliação de novas áreas industriais e
comerciais, do aumento da oferta de microcrédito, disponibilizar informações sobre
oportunidades de negócios, oferecendo capacitações e treinamentos aos empreendedores
individuais, de MPEs e apoio na promoção de eventos que estimulem a economia local.
Princ ipais ações:
Implantar desburocratização para abertura de empresas - Empresa Já;
Intensif icar a formalização e a capacit ação dos empreendedores;
Realizar mostras e feiras de negócios;
Criar uma linha 0800 visando orientar e informar empreendedores estabelecidos e novos
empreendedores;
Estabelecer parceria com SEBRAE, FECOMERCIO e FIRJAN;
Levar ao conhecimento dos empreendedores locais informações de acesso a linhas de
financiamento existentes;
Ampliar o Condomínio Industrial;
Fortalecer politica de atração de empresas;
Divulgar as linhas de financiamentos favoráveis a MPE.

