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PROGRAMA DE GOVERNO 
 

CANDIDATURA OBERDAN & BETH DAMASCENO (GESTÃO 2021-2024) 
ALÉM PARAÍBA MUITO MELHOR 

 
 
01 - APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 

CONSTRUÇÃO COLETIVA E PARTICIPATIVA 
Coordenação: Profª Dra. Andrea Coutinho (Artista Plástica) e Profª Esp. Magali Ottero (Psicóloga e Empresária) 
Equipe dos 09 Grupos Setoriais de Trabalho: 52 colaboradores 
Total de pessoas que enviaram contribuições e sugestões: 502   

 
 

OBERDAN MOREIRA ROCHA – Candidato a Prefeito 
Servidor Público da SES-MG (Saúde) como EPGS-Especialista em Planejamento e Políticas de Saúde desde 2006. 
Professor de Direito Econômico na Faculdade de Direito da FEAP.     Advogado OAB-MG nº 91.686.  
Pós Graduado em Planejamento e Gestão Social (UFJF), Escola de Governo (UFJF), Didática do Ensino Superior (FEAP), 
Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde (UFJF).   
Cursou Economia na UFF. 
Exerceu as funções públicas em Além Paraíba-MG, de Vereador (1993-2000), Secretário de Administração (2001-2002), 
Secretário de Saúde (2002-2008), Vice-Prefeito (2009-2012), Gerente de Convênios (2009-2010), Secretário de 
Desenvolvimento. Econômico (2011) e Secretário de Obras e Serviços (2012). 
Bancário (1980-1990), Supervisor IBGE (1991), e Gerente Estadual-MG em BH, da Fundação GEAP (2014-2016). 
 

BETH DAMASCENO – Candidata a Vice-Prefeita 
Psicóloga graduada pelo CES-Juiz de Fora -MG; 
Psicanalista pelo Círculo Brasileiro de Psicanálise - Seção RJ; 
Psicóloga Judicial do Tribunal de Justiça de MG (aposentada); 
Professora de Piscologia Jurídica na Faculdade de Direito da FEAP; 
Professora de Psicologia Organizacional da Faculdade de Administração da FEAP. 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DA CANDIDATURA: 
* Construir uma cidade mais justa e solidária; 

* Ampliar o desenvolvimento local; 
* Reduzir as desigualdades, a pobreza e a marginalidade; 

* Promover o bem de todos, sem discriminação. 
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03 - INTRODUÇÃO 
 

Este Plano apresenta um condensado das principais ideias e propostas da candidatura Oberdan Moreira Rocha – 
Prefeito e Beth Damasceno – Vice-prefeita, construído de forma participativa, mediante a formação de 09 grupos de trabalho 
setoriais, envolvendo aproximadamente 52 colaboradores especialistas, nos diversos setores da administração pública e da 
organização social de nosso município. 

Enriquecendo este trabalho, mediante metodologia de construção participativa, foram utilizados canais de consulta 
pública através de um questionário on line na internet, que envolveu respostas de 184 cidadãos, adicionalmente foram 
dirigidas à lideranças e instituições locais, através de e-mail, whatsapp e ligações telefônicas, solicitações de sugestões, 
resultando em aproximadamente mais 266 participações mediante retorno de respostas, totalizando aproximadamente 500 
alemparaibanos envolvidos. 

Portanto este trabalho reflete os pensamentos e anseios por mudança de estilo de Gestão, de significativo contingente 
de alemparaibanos e alemparaibanas, que participaram, estudando mais profundamente ou opinando com suas contribuições. 

Consideramos que nossa gestão será permeada pela obstinação na realização das metas pensadas, e estarão 
fundamentadas por valores como trabalho intenso, transparência, austeridade, legalidade, prevalência do interesse público, 
responsabilidade social e fiscal, criatividade e, acima de tudo planejamento e participação popular, perseguindo a constituição 
de uma administração forte e resolutiva, para o melhor cuidar das mais diferentes pessoas e de nossa cidade.  

Como todo “Instrumento do Planejamento”, este plano é um roteiro a ser trilhado administrativamente e um objetivo a 
ser alcançado, ainda que parcialmente, ressalvando que mudanças nas conjunturas podem levar a reavaliação das metas 
traçadas, mas sempre que necessário, serão realizadas com o diálogo social e com a participação popular.  

Este programa pretende, de forma adicional, contribuir em sentido pedagógico, neste momento que deveria ser de 
discussão política da realidade e dos destinos administrativos de nosso município, em tempos onde muitos se prendem 
apenas à discussão de nomes, de alternância de grupos e ataques pessoais de irrelevante conteúdo coletivo. 

Diante da evolução da crise social, econômica e política, fortemente agravada nos últimos meses pela pandemia do 
coronavírus, a única saída possível é retomar um projeto de crescimento com inclusão, a partir do investimento público, do 
financiamento para produção e das famílias, estabelecimento de parcerias e consórcios regionais, a geração de empregos e 
do aumento da renda da população, e nessa linha de visão, é que apresentamos nossas propostas.  

Acreditamos que possamos contribuir na sua decisão de voto, não por disputas mesquinhas de poder, mas pelo 
conteúdo do projeto apresentado e sua viabilidade.  Face ao exposto, agradecemos antecipadamente. 

 
  

04 – SÍNTESE DIAGNÓSTICA 
 

Nosso município, tem um rendimento familiar baixo, registrando-se no Censo Demográfico do IBGE, de 2010, 32,7% de 
pessoas vivendo na “linha da pobreza” com renda familiar inferior a ½ Salário Mínimo e 6,5% na “linha de extrema pobreza” 
(inferior a ¼ do S. M.).  Certamente os efeitos da crise econômica e crise sanitária atual tenham agravado este quadro. 

Nas consultas à população, quando da elaboração deste plano, a predominância das ações necessárias mais 
frequentes foram: 1º Desenvolvimento Econômico, 2º Saúde e 3º Educação.  

Somos, segundo dados do IBGE (2019), 35.362 habitantes, 52% mulheres e 48% homens; 55% negros ou pardos, 44% 
brancos e 1% outros. Em 2018, o salário médio mensal era de 1.9 salários mínimos.  A proporção de pessoas ocupadas em 
relação à população total era de apenas 22.3%, sendo que na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as 
posições 182 de 853 e 130 de 853, respectivamente.  
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05 – PROPOSTAS SETORIAIS DE GOVERNO 
 

5.1 - DIRETRIZES  
As diretrizes político-administrativas de nosso governo serão marcadas pelas seguintes referências:  

 Garantia dos direitos (inclusive o direito à própria cidade e a necessária habitação), ampliando a consciência social; 

 Transição Ecológica para a Sociedade do Século XXI, processo estratégico voltado a uma economia justa; 

 Participação Popular e Cidadã e Controle Social, para uma Gestão Ética, Democrática e Eficiente; 

 Desenvolvimento Urbano e Rural no Município, exaltando o Direito à Cidade;  

 Políticas Sociais e a Realização de Direitos (Saúde, Mulheres, Juventude, LGBT, Combate ao Racismo), etc.; 

 Educação com garantia de qualidade, pública, inclusiva e democrática; 

 A Saúde da população como garantia de uma vida mais saudável e segura; 

 A Cultura como eixo estruturante na vida de uma cidade. 
Cabe salientar, que neste momento, sob os efeitos da crise sanitária do novo coronavírus e da crise econômica e fiscal, 

será fundamental aprimorar a qualidade da gestão municipal, priorizando o cuidar das pessoas. 
 

5.2 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:  
5.2.1 - AÇÕES PRINCIPAIS: 

INTERESSES COLETIVOS prevalecerão, sobrepondo quaisquer interesses pessoais; 
CORRUPÇÃO ZERO, não toleraremos este tipo de prática, que será combatida incansavelmente; 
EFICIÊNCIA NOS GATOS PÚBLICOS, será uma meta otimizada, aprimorando as compras públicas; 
ELIMINAÇÃO DE DESPERDÍCIOS, a começar pela cúpula, onde reduzirei o salário do prefeito e cortarei as famigeradas 

diárias de viagens sem prestação de contas para os agentes políticos do Executivo; 
AUDITORIA DE TODAS OS ILÍCITOS, onde recuperaremos todo recurso público passível de reembolso; 
  

5.2.2 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO: 

INTENSIFICAR O PLANEJAMENTO, promovendo eficiência, sustentabilidade e avanços administrativos; 
DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO, implantando o ORÇAMENTO PARTICIPATIVO e ativando os CONSELHOS; 
DESBUROCRATIZAR A PREFEITURA, promovendo agilidade para todos os contribuintes; 
JUSTIÇA TRIBUTÁRIA, aprimorando a arrecadação e promovendo arrecadação justa e proporcional; 
FORTALECIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, atenuando o principal gargalo financeiro municipal; 
 

5.2.3 - AÇÕES DE GESTÃO: 

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA, equilibrando as finanças, eliminado ou reduzindo fontes de déficit; 
GESTÃO POR RESULTADOS, implantação desta metodologia, objetivando o cumprimento de metas e ampliar a qualidade da 

gestão e da prestação de serviços; 
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, mediante capacitação, remuneração por produtividade, recomposição salarial 

gradativa e implementação de Plano de Cargos e Salários justo; 
RACIONALIZAÇÃO DO NÚMERO DE COMISSIONADOS, objetivando a redução de custos; 
FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA, para inibir erros antes de se concretizarem; 
REDUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO, promovendo capitalização e reequilíbrio de fluxos financeiros; 
REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS, reduzindo as despesas administrativas de custeio; 
INTERSETORIALIDADE, usada como instrumento de alavancagem, mediante a soma de esforços intersetoriais; 
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DA FROTA, melhorando a utilização dos veículos de serviço do município; 
 

5.2.4 - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL: 
ARTICULAÇÃO ORGANIZADA C/ DEPUTADOS, planejando os recursos das Emendas, por área; 
AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, em apoio efetivo, via convênios e programas; 
GERÊNCIA DE PROJETOS, criar, buscando acesso a recursos pré-orçados e “não alcançáveis”; 
APROXIMAÇÃO COM LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, buscando ampliar parcerias e somar esforços; 
AMPLIAR A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE, buscando ampliar apoios e parcerias comunitárias; 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, fazer para agregar recursos e realizações, com Bancos e concessionárias; 
PARCERIAS PÚBLICO COMUNITÁRIAS, reativando-as, que reduzem os custos, pois eliminam os lucros intermediários;  
BUSCAR POSSE DE PRÉDIOS DESATIVADOS, para novos projetos, ex., do Fórum e da Fábrica de Tecidos, dentre outros; 
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 5.3 – SAÚDE –  “Cuidar das pessoas, com atendimento  de qualidade, humanizado e eficiente”. 
 

5.3.1 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA 
01 - Criar programa de valorização do profissional estimulando a qualificação e aprimoramento da formação. 
02 - Institucionalizar e ampliar a política municipal de educação permanente para o SUS;. 
03 - Aprimorar o Sistema de Ouvidoria do SUS; 
04 - Fortalecer o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde; 
05   -  Manter o Plano Municipal de Saúde Quadrienal atualizado, com permanente monitoramento e avaliação de resultados; 
06 - Elaborar Relatórios de Gestão mensais e realizar Reuniões de Alinhamento Gerencial, quinzenais; 
07 - Reestruturar os processos de regulação e auditoria local, especialmente quanto à contratualização com prestadores; 
08 - Ampliar a informatização da rede assistencial, cartão SUS, Prontuário Eletrônico e TIC para a gestão; 
09 – Fortalecer a participação nos Consórcios de Saúde Regionais; 
10 - Ampliar a capacidade diagnóstica, com mais consultas, exames e apoio laboratorial; 
11 - Planejamento parcerias de investimento, ex. Emendas Parlamentares, Programas Federais e Estaduais e apoio privado; 
 

5.3.2 - ATENÇÃO PRIMÁRIA    (Solução para 75% dos problemas de saúde pública) 
01 - Ampliação da Rede de Atenção Primária à Saúde (APS) atingindo a cobertura de 100% da população; 
02 – Melhorar a estrutura física das UBS-Postos, equipá-los, garantir medicamentos e insumos, e ainda construir novas 

unidades como na Terra do Santo e para atendimento da região da Vila-Morro São Sebastião-Banqueta-Terreirão; 
03 – Garantir acesso aos usuários, próximo de suas residências, com implantação gradativa de atendimento parcial noturno; 
04 - Ampliar os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), garantindo retaguarda e apoio às equipes de saúde da família; 
05 – Imprimir mais eficiência às ações da ESF, intensificando as buscas preventivas e o controle dos agravos;  
06 – Integrar a ESF com as Instituições Comunitárias e fazendo parcerias intersetoriais públicas, com Escolas, CAPS, etc.; 

 

5.3.3 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR 
01 – Contratar mais especialistas (Ex: Oftalmo, Dermato, Otorrino e outros) ampliando a Atenção Ambulatorial Especializada; 
02 - Ampliar a oferta de serviços e de atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); 
03 – Ampliar a oferta de serviços da Rede de Atenção Hospitalar, ampliando o acesso para as cirurgias eletivas (Cálculos 

Renais e de Vesícula, Cataratas e Glaucomas, Hérnias, Varizes, Ortopedia), lutando pela implantação da UTI Neonatal;  
04 – Cobrar dos governos do Estado-MG e Governo Federal a retomada do projeto do Hospital Regional; 

 

5.3.4 - REDES ESPECIAIS PARA ENFRENTAMENTO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS 
01 – Reestruturar a Rede de Atenção à Saúde Materno-Infantil integrando a linha de cuidado desde a APS; 
02 – Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) qualificando-a como prioridade, melhorar as rotinas do CAPS, 

ampliar os cuidados aos usuários de Álcool e Drogas, intensificar prevenção ao Suicídio, qualificar o apoio hospitalar de 
retaguarda, melhorar a abordagem na APS, implantar residências terapêuticas; 

03 – Melhorar Sede do CAPS, com construção nova ou de reformas modernizantes ao imóvel de Vila Caxias;. 
04 -  Reestruturar e ampliar o atendimento ambulatorial psicológico; 
05 – Apoiar e ampliar a Rede de Atenção aos Deficientes; Empossar o Conselho da Pessoa com Deficiência; 
06 – Apoio firme à APAE, e ao CER Centro Especializado de Reabilitação, habilitando-o na modalidade auditiva; 
07 – Apoiar a ONG Voluntárias Sociais, para crescimento e consequente aumento na capacidade de diagnóstico ao povo;  
08 - Ampliar o Serviço de Atenção Domiciliar, articulando-o com a APS, com o NASF e com a Coleta Laboratorial; 
09 – Implantação gradativa das Práticas Integrativas e Complementares como estratégia adicional de Saúde; 
 

5.3.5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
01 - Desenvolver de forma gradativa a articulação entre a APS e a Farmácia Municipal, objetivando ampliar o acesso e reduzir 

a necessidade de deslocamento da população, “Remédio no bairro-remédio em casa”  
02 - Gerir com firmeza compras e estoque, para diminuir ocorrências de desabastecimento; 
 

5.3.6 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
01 - Fortalecer as ações de Vigilância Epidemiológica, intensificando o combate às doenças transmissíveis: (dengue, 

chikungunya, zika), Covid-19, Tuberculose, Hanseníase, DSTs e AIDS, quanto das doenças e agravos não transmissíveis. 
02 - Fortelecer as ações de Vigilância Sanitária, garantindo o controle dos riscos sanitários de produtos e serviços de saúde; 
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03 - Fortalecer as ações de Vigilância Ambiental, com ênfase na qualidade da água para consumo humano, vigilância de 
pessoas expostas a contaminantes químicos e vigilância dos desastres naturais; 

04 - Fortalecer as ações de Vigilância à Saúde do Trabalhador, e eliminando risco de agravos em saúde; 
05 - Apoio às ações de proteção animal, especialmente aos abandonados, controle de doenças e vacinação, castração de 

cães e gatos e estímulo à adoção responsável, mediante apoio aos protetores e associações; 
 

5.4 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
5.4.1 - ALÉM PARAÍBA: PORTAL DE MINAS – PRESENTE DE OPORTUNIDADES 

O desenvolvimento econômico é antes de tudo uma necessidade, pois visa alavancar não somente a Administração 
Pública, mas dos administrados, na pessoa dos cidadãos de Além Paraíba, pois gera riqueza para a população, no sentido de 
melhoria de qualidade de vida das famílias, aumento de oportunidades de renda e emprego e redução considerável das 
desigualdades sociais. 
 

01 – Estabelecer um planejamento profissional de médio e longo prazo, como um Plano Diretor de Desenvolvimento; 
02 – Buscar acesso dos empreendedores municipais aos financiamentos do BDMG e BNDES; 
03 – Criar um Banco Popular para micro-projetos e empreendimentos; 
04 - Disponibilizar áreas para um Distrito Empresarial, com agilidade de ação governamental para oportunizar os projetos; 
05 – Buscar parcerias com o SEBRAE e agentes do Sistema S, como SESI, SESC, SENAR, SENAI, SENASC e outros; 
06 - Apoiar a ACEAP na promoção do comércio local, fortalecendo esse setor econômico local; 
07 - Fortalecer a cadeia econômica do Turismo, mediante planejamento específico, investimento e apoio às iniciativas; 
08 - Elaborar política de incentivos para abertura de empresa junto com desburocratização do processo e alvarás; 
09 - Organização do Escritório do Empreendedor, para resolução de todas as possíveis necessidades para acolher novas 

iniciativas, além de funcionar como ponto de apoio para MEI – Microempreendedores e Micro e Pequenas Empresas; 
10  - Apoiar e atrair as ações e projetos do Setor de Transporte de Cargas e Logística, para nosso município; 
10 – Apoiar à Associação dos Comerciantes de Carne e o Matadouro Municipal; 
11 – Apoiar à cadeia produtiva da Educação, regular, técnica e universitária; 
12 - Estabelecer parcerias técnicas e educacionais com instituições de ensino superior, tanto públicas como privadas, para 

ampliação de cursos técnicos e superiores, formadores de mão-de-obra qualificada; 
13 - Incentivar ao Associativismo, ao Cooperativismo e à Economia Solidária como forma de geração de emprego e renda; 
14 - Construir de Equipamentos Comunitários de Geração de Emprego nos bairros, Ex.: Fábrica de Blocos e Tijolos; 
15 – Adotar iniciativas negociais para resgatar investimentos interrompidos, como Cooperativa de Leite e Shopping Porto; 
16 - Empreender iniciativas de negociações para retornarmos com a Agência do INSS para nossa cidade; 
17 - Criar o Mercado Público Municipal Dona Isabel abrigando produtores locais e espaço coletivo de artes; 
18 - Buscar parcerias público-privadas e comunitárias para reconstrução da Rotunda da RFFSA, com viés turístico comercial; 
19 - Criar uma incubadora de empresas para apoio a projetos iniciais e empreendedores; 
20 - Estabelecer parcerias técnicas e educacionais com instituições de ensino superior, tanto públicas como privadas; 
21 - Apoiar a promoção de eventos combinados de características comerciais e turísticas, em parcerias empresariais; 
22 – Incrementar feiras de artesanato, alimentos e produtos locais, em praças, na BR, e em outros locais estratégicos; 
 

5.4.2 - AGROPECUÁRIA 
01 - Garantir a infraestrutura de estradas, energia, comunicação por telefonia móvel e internet, e apoio ao turismo; 
02 - Fazer funcionar o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, formulador das políticas públicas setoriais; 
03 - Elaborar o Plano de Desenvolvimento Rural Agroecológico, incentivando a organização dos produtores; 
04 - Investir em Capacitação de servidores e agricultores para atividades ligadas produção agrária e a animal; 
05 - Dinamização e ampliação da patrulha agrícola comunitária da Prefeitura Municipal; 
06 - Promover parcerias, intercâmbio e cooperação para a disseminação de inovações tecnológicas e gerenciais sustentáveis; 
07 - Incentivar o Associativismo, o Cooperativismo, a Economia Solidária, para gerar emprego e renda no campo; 
08 - Orientar para o uso seguro e eficiente dos agroquímicos para redução do uso de produtos agrotóxicos; 
09 - Apoiar a agricultura familiar, ampliando a compra direta do produtor municipal, para as escolas (PAA); 
10 - Manter e ampliar parcerias mediante convênios, a exemplo da EMATER, IMA, EMBRAPA e outros; 
11 - Empreender esforços para sensibilizar os proprietários rurais a implementarem fruticultura e horticultura; 
12 - Ampliar o Programa de Inseminação artificial criado em 2011, na gestão do Oberdan, quando Vice-Prefeito; 
13 - Apoio aos produtores participantes e à Feira Livre Alemparaibana. 
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5.5 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA 
Sabemos dos grandes desafios que esta área enfrenta, e trabalharemos arduamente para a implementação das 

propostas preconizadas no Plano Nacional e no Plano Municipal de Educação, buscando realizar ações, como:   
01 - Melhorar a estrutura física e material das Escolas e Creches Municipais seguindo um planejamento realizado em conjunto 

com a comunidade escolar, inclusive estudando a climatização das salas muito quentes; 
02 - Aumentar o investimento na educação infantil, ampliando vagas e buscando o contínuo crescimento da qualidade; 
03 -  Promover formação e capacitação continuada para nossos profissionais; 
04 -  Revisão do Plano de Cargo e Carreira dos Professores e dos demais profissionais da Educação; 
05 -  Ampliação gradativa da Escola Tempo Integral; conceituando cidadania, sustentabilidade e responsabilidade social; 
06 -  Efetivar e ampliar o Programa Saúde na Escola, abrangendo os alunos e os profissionais da educação; 
07 -  Fortalecer ações de erradicação do analfabetismo funcional e da alfabetização na idade certa; 
08  -  Implantar cursos populares preparatórios para o ENEM e Vestibulares; 
09 - Investir em Tecnologia Digital, a exemplo da implantação de programas e cursos de informática, biblioteca digital 

municipal (centro de pesquisa) e outras possibilidades; 
10.- Atender demandas das escolas, por “Salas de Recursos Multifuncionais, inclusão e integração de alunos especiais; 
11.- Implantar Programas de apoio/orientação direcionados à Profissão do Estudante/Futuro Trabalhador, buscando parcerias;  
12.- Buscar parcerias para acesso a vagas em cursos superiores, sejam através de bolsas de estudos para jovens de baixa 

renda e atração de  extensão de polos universitários públicos; 
13 – Realizar mediante parcerias, ações de Ensino Profissionalizante, como a exemplo a SAPE; 
14 – Desenvolver ações esportivas continuadas com os estudantes, utilizando as quadras esportivas e outros equipamentos; 
15 – Incrementar os desfiles escolares de 28 de Setembro; 
16 – Implementar Feiras mobilizadoras nas Escolas, sejam de Ciências, Literária, Culturais; 
17 – Fortalecer as ações do EJA, transformando realidades interrompidas e combater o analfabetismo; 
18 – Qualificar mais a merenda escolar; 
 
 

5.6 - CIDADE SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE:  
As Políticas Públicas para o setor priorizarão a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades, a 

erradicação da fome e da desnutrição, fortalecendo a agricultura familiar, a agroecologia e o desenvolvimento sustentável. 
 

01 - Estabelecer Políticas Ambientais protetivas envolvendo todos os setores da Administração Pública; 
02 - Buscar parcerias de financiamento públicas e privadas para as ações ambientais; 
03 -  Promover áreas verdes e arborização frutífera urbana, bem como programas de agricultura urbana; 
04 - Implantar pequenos e médios parques ambientais, como o Parque do Sítio Branco, o Parque da Cachoeira da Banqueta, 

o Parque Floradas do Ipê Amarelo e o Parque do Ribeirão Boa Vista do Pântano;  
05 - Garantir a todos o acesso universal à água potável e segura, ao saneamento básico adequado e à higiene; 
06 - Implantar a coleta seletiva, incentivando a reciclagem, a compostagem, a destinação final e o tratamento do lixo; 
07 - Aumentar a reciclagem de resíduos, usar a logística reversa, e apoiar Associações de Catadores, como a ACRAP; 
08 - Promover parcerias viabilizando energia renovável e limpa, com tecnologias de baixas emissões de carbono e metano;  
09 - Incentivar o desenvolvimento de monitoramento, prevenção e alerta de riscos de desastres naturais. 
10 - Fomentar iniciativas de educação ambiental associada a valorização da biodiversidade e da bioconservação; 
11 - Promover um banco de mudas e sementes, próprio (Horto Municipal) ou articulando parcerias (Rotary);  
12 - Plantio de pomares urbanos e arborização com árvores frutíferas;  
13 - Criar a Coordenadoria Municipal de segurança alimentar, nutricional e de combate à fome. 
14 - Capacitar os pequenos produtores em boas práticas de fabricação e criar o selo Municipal de qualidade de produtos.  
15 - Implantar hortas comunitárias e incentivar e dar apoio técnico às hortas urbanas domiciliares.  
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5.7 – CULTURA E TURISMO  
“Princesinha das Áreas Proibidas” – Bom para visitar, melhor para viver! 
A Cultura será considerada como um bem e um serviço, de direito de todos, reconhecida como política pública 

diretamente relacionada à economia da cultura, instrumento de desenvolvimento econômico, geração de renda e de novos 
empregos, priorizada a valorização das potencialidades existentes no município, diretamente associada às ações de 
preservação do patrimônio histórico e da dinamização do turismo. 

Trabalharemos para alavancar o desenvolvimento turístico, e transformar Além Paraíba num destino atrativo, 
movimentando setores coligados como comércio, hotelaria, gastronomia, transporte e prestação de serviços aos visitantes.  

Fortaleceremos os Conselhos de Cultura, Patrimônio Histórico e de Turismo e estimularemos a participação setorial, 
elaborando novos e respectivos Planos Municipais quadrienais 2022/2025, com planejamento otimizado das ações futuras, 
reativando os respectivos Fundos Municipais, conforme determina a legislação; 

 

5.7.1 - CULTURA 
01 - Repactuar o Calendário de Cultura e Turismo, reforçando nossas instituições e manifestações culturais locais, como o 

Encontro de Folias de Reis, da Beleza e da Consciência Negra, de Capoeira, de Danças, de Corais, de Teatro, as Bandas 
de Músicas, Coletivos Culturais, e outros; 

02. - Fortalecimento e ampliação da Rede Municipal dos Pontos de Cultura; 
03 - Revitalizar a Casa da Cultura, importante Centro Cultural, projetando extensão para Vila Caxias e São José, fortalecendo 

ainda os eventos já existentes, como a Casa de Papai Noel, o Natal Luz, a Casa do Artesanato; 
04 -  Manutenção do Cine Teatro Brasil, da Galeria de Artes anexa, promovendo sua utilização constante; 
05 -  Desenvolver Oficinas Artísticas, inclusive descentralizando-as para alguns bairros; 
06 -  Incentivar o reavivamento do Carnaval de Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos; 
07-  Estender para o distrito de Angustura e povoados a programação de rotina de eventos e festivais culturais, bem como 

apoiar os eventos já existentes, como Festival de Jazz, Festival de Inverno e Festa Country; 
08 - Organização de um Circuito Cultural Turístico de Museus, Museu de História e Ciências Naturais-Estação de Porto Novo, 

Museu Ferroviário da ABPF-Estação de São José (apoiando estas instituições já existentes), Museu do Negro/Café-
Estação de Fernando Lobo, e Museu da Imagem (os dois últimos a serem organizados); 

09 -  Garantir professores de arte, arte-educadores e profissionais qualificados para o setor cultural e escolar; 
10 -  Criação do Mercado Público Municipal Dona Isabel abrigando produtores locais e espaço coletivo de artes;   
11 - Criar o Festival Arte de Rua que valorizará cantadores, artistas, sociedades musicais da cidade, escritores, poetas, 

musicistas, apresentações de escolas de samba, coletivos e demais produtores(as) de cultura; 
12 - Trabalhar para a Reedição dos Festivais de Música;  
13 -  Estimular  Festas Juninas e as Danças de Quadrilhas dos bairros, aumentando a interação social; 
14 -  Revitalização e caracterização da Praça Zumbi dos Palmares com elementos da cultura negra. 
15 -  Sinalizar com Placas os Pontos Históricos da cidade, com imagem do fato histórico e título;  
 

5.7.2 - TURISMO 
01. Elaborar Plano de Ação Turística, criando sinergia aos atores socioeconômicos envolvidos, estabelecendo metas a serem 

alcançadas, valorizando as potencialidades históricas, naturais, culturais e a criatividade; 
02. Intensificar a participação no Circuito Turístico Serras e Cachoeiras, e consórcios turísticos regionais; 
03. Buscar apoio em convênios com instituições capacitadas, como Universidades, Institutos, Fundações, Associações (Ex.: 

ACEAP, de Artesanato, Culturais), Organizações não governamentais e órgãos governamentais específicos; 
04. Buscar parcerias técnicas e de financiamento junto à Secretaria de Turismo-MG e ao Ministério do Turismo; 
05. Tornar a cidade mais bonita e atrativa para o público turístico, com a divulgação sistemática possível; 
06. Capacitação de mão-de-obra para atuar na cadeia empresarial de serviços de turismo, inclusive guias; 
07. Apoiar festas tradicionais como Carnaval, Festas de Maio, Milho, Country de Angustura, FEXPO, Motorock e outros; 
08. Apoiar incondicional o Projeto da Locomotiva 51 como Trem Turístico Maria Fumaça; 
09. Apoiar e ajudar na dinamização dos Grupos de Artesanatos locais; 
10. Restaurar o prédio da Prefeitura Velha, o Paço Municipal; 
11. Explorar o potencial turístico do Rio Paraíba do Sul e dos lagos e do entorno das Usinas Hidrelétricas de Ilha dos Pombos 

e de Simplício, aproveitando movimentos existentes, como os “Amigos do Paraíba”; 
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12. Difundir as potencialidades turísticas de Angustura (Casario Histórico) e de Fernando Lobo (Gastronomia), investindo 
mais em infraestrutura; 

 
 

5.8 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 

5.8.1 - DEFESA CIVIL 
01 - Ampliar a estrutura de resposta da Defesa Civil, dotando-lhes de equipamento e apoio operacional; 
02 - Atualizar um Plano de Contingência contra Catástrofes e Eventos Adversos; 
03 -Trabalhar para trazer as instalações do Corpo de Bombeiros para a área urbana municipal, integrando-os aos demais 

agentes de resgate, como SAMU, DEFESA CIVIL e GUARDA MUNICIPAL; 
04 - Projeto Bairro Legal, com construção de muros de contenção em áreas de risco; 
05 - Resolver situações de alagamento como a prevalente no  Bairro Santa Marta; 
06 - Agir e fiscalizar para que galpões de empresas desativadas reduzam risco de acidentes e/ou incêndios; 
07 - Instalação de sistemas de alerta por eventuais acidentes em barragens de Furnas; 
  

5.8.2 - SEGURANÇA 
01 - Fortalecimento da Guarda Municipal, com ampliação de recursos, investimento em inteligência e monitoramento; 
02 - Apoio à ação das forças de segurança estadual; 
03 - Organizar a estrutura de bloqueio de segurança das entradas da cidade; 
04 - Ampliar o monitoramento por câmeras de segurança; 
05 - Ampliar o apoio às ações de segurança pública, sejam as polícias e os bombeiros;  
06 - Ampliar a Guarda Municipal; 
07 - Melhoria e ampliação da iluminação pública e acessos aos bairros; 
 

5.8.3 - HABITAÇÃO 
01 - Reativar o Conselho de Habitação e o respectivo Fundo Municipal; 
02 - Realizar o maior Programa Habitacional de nossa história, construindo no mínimo duas casas populares/mês, com 

recursos próprios e buscar recursos estaduais e federais para construção de mais unidades;  
03 - Organizar programa de doação de material para melhorias habitacionais das famílias de baixa renda; 
04 - Incentivar e apoiar mutirões habitacionais; 
05 - Programa de Regularização de Loteamentos e Imóveis; 
 

5.8.4 – VIAS PÚBLICAS 
01 - Manutenção e recapeamento das ruas asfaltadas, em especial a Estrada João Bouhid, vetor de crescimento;  
02 - Calçamento de ruas não pavimentadas e construção e manutenção de calçadas; 
03 - Programa “Caminhos da Comunidade” para pavimentar escadões com corrimãos, calçadas e becos;  
04 - Manutenção das estradas na zona rural e ações para pavimentação de trechos estratégicos; 
05 - Conclusão do Calçamento da estrada de Angustura e de vias habitáveis em todos os povoados rurais; 
06 - Implantar 03 fábricas de artefatos de cimento nos bairros periféricos, para produção de blocos de calçamento, meio fio, 

manilhas e caixas de drenagem, para urbanização de vias ainda precárias;  
07 - Dragagem e limpeza periódica dos rios, córregos; bueiros e redes pluviais, canaletas e etc.; 
08 - Ocupar e urbanizar a região do Posto Fiscal no antigo Distrito Industrial de São Luiz; 
 

5.8.5 – LIMPEZA PÚBLICA 
01 - Melhorar o serviço de limpeza pública, seja na varrição, retirada de entulhos, coleta de lixo, coleta seletiva, bem como 

trocar gradativamente os tambores de lata, por coletores de polietileno resistentes e grandes; 
02 - Apoiar efetivamente a ACRAP e parceiros nas ações sustentáveis de reciclagem; 
03 - Melhoria dos cuidados de manutenção e jardinagem em nossas praças e jardins;  
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5.8.6 - TRANSPORTE 
01 - Melhorar e tornar mais seguro os serviços de ônibus, mototáxis e motoentrega, táxis e vans; 
02 - Fiscalizar e exigir melhor atendimento imediato pela concessionária de transporte coletivos – ônibus;  
 

5.8.7 – EXPANSÃO URBANA 
01 - Atualizar legislação do Plano Diretor Urbano e leis correlatas, planejando e agindo; 
02 - Coibir construção de loteamentos sem infraestrutura, responsabilizando eventuais danos sociais; 
03 - Ligação interbairros  JARDIM PARAÍSO X  GRANJA 03 DE OUTUBRO; 
04 - Ligação interbairros  CAROLINA MARIA X BANQUETA; 
05 - Ligação interbairros  VILA CAXIAS x  MORRO N. SRA. CONCEIÇÃO;      
 

5.8.8 – SANEAMENTO BÁSICO 
01 - Ação firme para solucionar a pendência da COPASA no tratamento do esgoto sanitário da cidade;  
 

5.9 – ESPORTE E LAZER  
01 -  Ampliar o Projeto Luta & Cidadania, com aulas de Jiu-Jitsu e Capoeira, de caráter socioeducativo para jovens; 
02 - Organizar campeonatos municipais de futebol de campo e futsal, inclusive interbairros e rural; 
03 -  Apoiar a organização de movimentos esportivos como Liga de Desportos, a Associação dos Enxadristas, etc.; 
04 – Promover programa de integração de práticas esportivas para crianças e jovens em áreas de vulnerabilidade social; 
05 - Elaborar cronograma continuado de “Ruas de Lazer” levando recreação e serviços aos bairros; 
06 - Estimular os Passeios Ciclísticos na área rural, inclusive as chamadas “Voltas Ciclísticas”; 
07 - Manuter e ampliar os Jogos Estudantis e Infantis; 
08 - Apoiar as ações de crescimento esportivo, como aos atletas amadores, skatistas e escolinhas de futebol; 
09 - Ampliar os Pontos de Inclusão Digital e Áreas Livres para Internet;       
  
 

5.10 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
01 - Conhecer as necessidades da população (DIGNÓSTICO) e planejar atendimento prioritário; 
02 - Ampliar ações de busca aos “não alcançados” pelos programas do Governo Federal e expandir a rede CRAS;  
03 - Destinar espaços próprios para o funcionamento dos CRAS, CREAS, e exclusivos para CADÚnico e Bolsa Família; 
04 - Implementar ações de capacitação dos trabalhadores do SUAS no município; 
05 - Instituir a Lei do SUAS municipal, com o intuito de regulamentar a oferta de benefícios; 
06 - Criar a ações de Segurança Alimentar e Nutricional para garantir acesso aos mais vulneráveis; 
07 - Ofertar benefícios eventuais em forma de pecúnia aos usuários, “Renda Mínima Municipal”; 
08 - Adquirir alimentos de pequenos produtores rurais para atendimento a usuários da Assistência; 
09 – Desenvolver atividades de empreendedorismo e a economia solidária para gerar oportunidades e renda; 
10 - Promover a ampliação dos espaços do Albergue Municipal, para alojamento masculino e feminino; 
11 - Promover ações integradas com Assistência, Cultura, Educação, Esportes, e Saúde, para atenção à família; 
12 – Fazer ações socioeducativas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, nos bairros; 
13 - Fortalecer o atendimento contra toda violência familiar, abuso, maus tratos, exploração sexual; 
14 - Apoiar as ações das instituições sociais e filantrópicas que atuam na Assistência Social; 
15 - Ampliar a utilização pelos idosos, de espaços com oferta de serviços e atividades de convivência;  
16 - Ofertar serviços articulados, com os tres poderes, ao Pacto de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, com ações 

conjuntas e implementar a casa de passagem da mulher vítima de violência doméstica; 
17 - Fortalecer o controle social via Conselhos, garantindo funcionamento, infraestrutura e apoio técnico; 
18 – Apoiar e instrumentalizar recursos para as ações do Conselho Tutelar de Defesa dos Direitos das Crianças; 
19 - Fazer políticas específicas para Mulheres, Negros, LGBT, Deficientes, criança e adolescente, e idosos; 
20 - Ampliar gradativamente, via LDO, até atingir um mínimo de 5% de investimentos na política de assistência; 
21 - Criar um programa de recuperação de moradias em risco, famílias em situação de vulnerabilidade social; 
22 - Fortalecer o atendimento realizado pelo CREAS no que tange à efetivação das medidas socioeducativas para crianças e 

adolescentes de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); 
23 - Estudar a destinação de orçamento, por meio de edital de seleção pública às entidades sócio-assistenciais; 
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24 - Estabelecer um Plano de Contingências para prevenção e socorro às vítimas de calamidade pública e/ou desastre natural, 
em parceria com a Defesa Civil; 

25 – Reduzir práticas fragmentadas e clientelistas, para garantir direitos e proteção social à vulneráveis. 
26 – Apoiar e incentivar o belíssimo trabalho realizado pela Associação dos Surdos – ASAP; 
 
 
 
 

06 – PROJEÇÃO PARA O FUTURO: UMA CIDADE BOA PARA SE VIVER 
 

Coberta pela Mata Atlântica e localizada no Vale do Paraíba, Além Paraíba é um município do interior de Minas Gerais, 
na divisa com o estado do Rio de Janeiro, sendo a única cidade de Minas que é banhada pelo Rio Paraíba.  Localizada num 
entroncamento rodoferroviário, é cortado por 6 rodovias e uma ferrovia (desativada momentaneamente), situa-se na região 
conhecida como Zona da Mata Mineira.  

Hoje, conta pouco mais de 35.000 habitantes, herdeiros de uma história construída a partir da cultura indígena dos Puris 
e das populações negras do Ciclo do Café.   

Resultado da incrível miscigenação cultural entre as matrizes culturais brasileiras e imigrantes estrangeiros, o município 
subdivide-se em área urbana, um distrito e 04 povoados rurais, exaltando a beleza de sua área rural com Fazendas Antigas e 
natureza exuberante das montanhas de Minas. 

Para que tenhamos uma cidade boa para se viver, precisamos olhar atentamente sobre a História, a Cultura, as 
potencialidades e recursos naturais existentes em nossa localidade. Precisamos amar as ruas, ruelas, praças, bairros, 
casarios, pontes e estações. Precisamos olhar para a nossa gente e reconhecer as pessoas trabalhadoras, hospitaleiras e 
desejosas por dias melhores.  

Nossa cidade pode e prosperará na união de toda a sociedade, na participação e no espírito de colaboração, na 
valorização do pequeno e médio produtor, no fortalecimento da Educação e da Cultura, no estabelecimento de parcerias com 
nossos vizinhos e universidades, na geração de empregos e melhorias na renda.  

Além Paraíba prosperará a partir de políticas públicas que tem o povo como centro das atenções, visando o bem-estar e 
uma vida boa para todas e todos! 

Propomos, junto com vocês, construir uma “Além Paraíba muito melhor!’                    
 
 
 

Além Paraíba-MG, Setembro de 2020. 
 

 

Oberdan Moreira Rocha, Beth Damasceno e colaboradores/as. 

 


