
PROPOSTAS PARA O PLANO DE GOVERNO 

DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS 

COLIGAÇÃO ATITUDE E        TRABALHO 

A Coligação Atitude e Trabalho (PSDB,PP,PDT,Avante e PSC), firma            aqui, um 

compromisso na busca constante pelo desenvolvimento do nosso município, objetivando 

proporcionar aos nossos munícipes o respeito e a valorização que tanto merecem. 

Implantar o Setor de Planejamento Estratégico e de Comunicação para 

planejar as ações de infraestrutura e acompanhar editais públicos estaduais, federais com 

o intuito de elaborar projetos nas áreas de Educação, Saúde, Agricultura, Obras Públicas, 

Cultura, Esporte, Turismo, Meio-Ambiente e Lazer, a fim de obter recursos para o 

município e divulgar as atividades da Prefeitura Municipal e trabalhos comunitários. 

Atuar de forma integrada com a população na solução dos problemas, visando 

atender as necessidades em cada bairro, distritos e localidades rurais segundo suas 

prioridades; Praças, calçadas, meio fio, limpeza urbana, pinturas de faixas de pedestres,  

sinalização de quebras – molas e outras. 

Valorizar o servidor público, com capacitação, treinamentos e cursos. 

Lutar para melhorar os reajustes e benefícios para todos servidores públicos 

municipais. 

Inovar e capacitar todos os conselhos municipais. 

Investir nas associações e ONGs por meio de convênios e editais, com o objetivo 

de oferecer as comunidades uma Entidade que defenda seus direitos. 

Implementar a criação e atividades diversas das Associações Comunitárias, 

Associações de Bairro, Associações Filantrópicas, Associações Culturais, Cooperativas 

e Grupo da Terceira Idade. 

Desenvolver ações de prevenção a violência, por meio de instalação dos 

equipamentos públicos, como iluminação, câmeras e outras. Dando total apoio as ações 

do Conselho Municipal de Segurança Pública (CONSEP). 

Consolidar uma Política Municipal de Juventude, responsável por fortalecer e 

servir de base para o desenvolvimento dos nossos jovens, através de políticas públicas 

por intermédio de programas e projeto. 

 

 
EDUCAÇÃO 

A educação de qualidade e em tempo integral, consiste na grande meta que 

pretendemos atingir durante a gestão. Para que isso ocorra precisamos implementar  

grandes ações que venham ao encontro das necessidades educacionais dos alunos 

matriculados na Rede Municipal de Ensino. 



● Assegurar o pagamento do piso salarial dos professores estabelecido pelo 

governo federal, e criar projetos internos de valorização dos profissionais da 

educação. 

● Assegurar o módulo semanal de trabalho do professor(a) correspondente a 24(vinte 

e quatro) horas semanais. Garantindo o disposto do artigo Art 30, parágrafo 1º do plano 

de carreira vigente. 

 

● Valorizar os servidores de carreira, para colaborarem na gestão das atividades 

educacionais do município. 

● Revitalizar prédios escolares, assegurando a acessibilidade e melhora da 

infraestrutura, 

● Criar áreas de lazer e recreação, a fim de proporcionar maior conforto aos alunos 

e profissionais da educação. 

● Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar, através 

acompanhamento nutricional. 

● Valorizar as produções do programa agricultura familiar. 

●  Criar parcerias com a rede pública e privada para criar um programa de 

formação continuada para os profissionais da educação do município. 

● Assegurar a oferta de Transporte escolar para todos os Estudantes do município. 

● Assegurar a oferta de Transporte escolar para os alunos do EJA e Universitários. 

● Criar Concurso Público para preenchimento do quadro de profissionais da 

educação (caso necessário). 

● Prestar atendimento especializado aos alunos matriculados na Rede Municipal 

de Ensino com necessidades educacionais especiais, por meio de 

suporte profissional e acessibilidade, fazendo da rede um sistema inclusivo de 

acordo com a legislação educacional. 

● Criar e/ou ampliar o atendimento das Sala de Recursos Multifuncionais do 

município para prestar o atendimento educacional especializado, atendimento 

psicológico e atendimento fonoaudiológico, visando à complementação do 

atendimento educacional comum, no contraturno de escolarização, para alunos 

portadores de necessidades educacionais especiais e com distúrbios de 

aprendizagem. 



● Criar um projeto interno de acompanhamento, monitoramento e avaliação da 

aprendizagem a partir do 2º ano do ensino fundamental, para avaliar os 

indicadores de alfabetização e letramento, tendo como referência as habilidades 

e competências da Base Nacional Comum Curricular. 

● Criar parceria entre Secretarias de Educação e Cultura envolvendo as escolas 

através de seus alunos, nas festividades culturais. 

● Promover parcerias com a Secretaria Regional de Ensino (SRE), Institutos 

Federais, Universidades Públicas e Privada, visando sempre o pleno 

desenvolvimento do aluno. 

• Garantir o cumprimento do plano de retorno de volta às aulas presenciais, de forma 

segura. 

• Garantir condições de acesso as novas tecnologias digitais; 

• Construção de um espaço - próprio - para a Secretaria Municipal de Educação; 

• Fazer cumprir Implementar o Plano Municipal de Educação; 

 

 

SAÚDE 

 A Saúde é a base de vida, sem saúde não se tem alegria, não existe o trabalho, não existe 

renda, não existe disposição. A Saúde está condicionada a forma de viver do povo, para se ter 

saúde é preciso ter Alimentação adequada, trabalho digno, renda, esporte, lazer, meio ambiente 

protegido, educação, moradia digna, estradas que garantam acesso e, os serviços de saúde têm 

que estar aparelhados com recursos humanos, equipamentos, materiais de consumo suficientes, 

capacitação, acolhimento, humanização, capilaridade para poder dar conta das necessidades 

dos cidadãos. 

São princípios e diretrizes do SUS: 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 

integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

1. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

2. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações 

e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema; 

3. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 



4. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 

5. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

6. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização 

pelo usuário; 

7. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática; 

8. Participação da comunidade; 

9. Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 

governo: 

a)  Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

b) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

10. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; 

11. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à 

saúde da população; 

12. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e  

13. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos. 

14. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e 

vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, 

acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com 

a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. (Redação dada pela Lei nº 13.427, de 2017) 

 

NOSSOS COMPROMISSOS NA SAÚDE SÃO: 

 

▪ Assegurar todos os mecanismos necessários ao controle e prevenção do SARSCOV-

19, lutando para que sejam implementadas todas as ações de proteção à população 

local, através de políticas públicas, dando prosseguimento da vacinação de todos. 

▪ Implementar o Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19, assegurando o 

financiamento das ações, fazendo cumprir o que determina a Portaria 1445/2020; 



▪ Implantar um Serviço de Atenção as pessoas que tiveram a COVID, por meio de 

terapias especializadas, diagnóstico preciso e adoção das  medidas de reabilitaçao, para 

que todos os acometidos pela doença tenham melhores condições de saúde e de vida; 

▪ Fortalecer a atenção primária, assegurando mecanismos de qualidade da assistência 

básica para que este nível de assistência seja regulador do acesso, assegurando a 

territorialidade do cuidado para toda a população, sendo o contato preferencial na rede, 

através da organização das Unidades Básicas de Saúde, em pleno e regular 

funcionamento, com horário estendido e com a estrutura de Recursos Humanos 

necessária.  

▪ Adotar as ferramentas de gestão da clínica – matriciamento, gestão de casos, gestão da 

fila de espera, protocolos assistenciais, linhas de cuidado de forma a humanizar  e 

eficientizar o atendimento para a população.  

▪  Manter seis equipes da estratégia de saúde da família com saúde bucal, com 100% de 

cobertura, sendo duas na sede do município, uma exclusiva em cada distrito e uma 

outra abrangendo as localidades rurais, que atuará por meio de um cronograma de 

atendimento médico e odontológico nas localidades rurais, para que tenham 

atendimento regular e sistemático.  

▪ Adquirir um consultório multidisciplinar móvel que levará o atendimento a todas as 

localidades rurais de forma humanizada, promovendo a equidade no acesso, com 

condições mais adequadas ao serviço rural. 

▪ Implementar o prontuário único, como determina a legislação atual do  SUS.  

▪ Fortalecer o funcionamento da equipe multidisciplinar de apoio, para que esta assegure 

o respaldo assistencial as equipes da ESF de forma integrada.  

▪ Implementar a atenção especializada, em saúde por meio da garantia de consultas 

médicas especializadas, junto ao pequeno Hospital Santa Maria. Serão ofertadas 

consultas médicas nas seguintes especialidades: cardiologia, endocrinologia, geriatria, 

otorrinolaringologia, neurologia, ortopedia, reumatologia e cirurgia geral.  

▪ Inovar, realizando investimentos para aquisição de equipamentos para a melhoria do 

serviço de imagem, com disponibilização de radiodiagnóstico, ultrassonografia 

(ampliar os exames de ultrassonografia) e  eletrocardiograma, assegurar os exames 

laboratoriais, e, além destes serviços fazer parcerias para TELEMEDICINA em outras 

demandas.  

▪ Aprimorar e expandir o serviço especializado de fisioterapia e fonoaudiologia por meio 

da implantação de um serviço de terapias especializadas, incluindo as práticas 

integrativas complementares. 

▪ Suprir as demais necessidades assistenciais por meio do Consorciamento de 

municípios, potencializando o CISALV em toda a sua capacidade de oferta, bem como 



fazer cumprir a programação pactuada integrada, esgotando todos os pactos mantidos 

em outros municípios, para assegurar a integralidade do cuidado para todos.  

▪ Buscar junto as instâncias federativas a habilitação do Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS),  a proposta já foi aprovada pelo Ministério da Saúde e com o financiamento 

adequado poderemos melhorar ainda mais o CAPS. 

▪ Implantar as quatro residências terapêuticas por meio do cadastro das propostas e 

efetivação do Plano de Ação Regional da Rede de Atenção psicossocial, promovendo 

a desinstitucionalização dos pacientes crônicos da psiquiatria. 

▪ Buscar parcerias com a APAE e AMAB para melhoria no atendimento aos autistas. 

▪ Participar da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Centro Sul, tendo o 

Pequeno Hospital Santa Maria como porta de entrada, financiada com recursos 

municipais e de outras instâncias, conforme legislação em vigor.  

▪  Assegurar plantões médicos e de enfermagem devidamente integrado a lógica 

assistencial para que atue como um HPP (Hospital de Pequeno Porte), ofertando 

assistência ambulatorial e hospitalar com 12 leitos hospitalares em funcionamento 

regular, fazendo cumprir a legislação do SUS, de forma especial a segurança do 

paciente e a humanização do atendimento.  

▪ Ampliar o acesso as cirurgias eletivas por meio de parcerias junto ao território 

assistencial 

▪ Assegurar um Sistema de Monitoramento e Avaliação de Resultados que apure todos 

os indicadores assistenciais e gerenciais, pactuados junto ao Conselho Municipal de 

Saúde.  

▪ Implantar o programa do DIU – Dispositivo intra uterino como forma de acesso ao 

planejamento familiar. 

▪ Implementar o Sistema de Informação Integrado em todos os pontos de atenção, para 

que possa registrar com fidedignidade os dados e promover a informação precisa e 

consistente, atendendo a legislação federal e estadual.  

▪  Efetivar um banco de dados de saúde da população para que possa, além de alimentar 

as bases federal e estadual, garantir no município um sistema eficiente de informação 

em saúde, para a tomada de decisão e melhoria da transparência. 

▪ Fortalecer o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde como instância do 

Controle Social, realizar as Conferências de Saúde e manter um conselho local em cada 

unidade básica de saúde.  

▪ Prestar contas em audiência pública a cada quadrimestre.  

▪ Fortalecer a Ouvidoria da Saúde e promover avaliações de todos os sistemas 

assistenciais por meio de escuta da população, para que possa sempre aprimorar o 

funcionamento dos serviços.  



▪ Implementar o serviço de auditoria.  

▪ Elaborar um Plano Municipal de Assistência Farmacêutica padronizando os 

medicamentos da Relação Municipal com base na RENAME, levando-se em conta as 

especificidades locais e regionais.  

▪ Construir o almoxarifado para a Farmácia de Minas. 

▪ Promover o uso racional dos medicamentos.  

▪ Implementar o programa de combate as carências nutricionais por meio de ações de 

prevenção, promoção, incentivo ao aleitamento materno com vistas à garantia da 

segurança alimentar e nutricional previsto na Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição (PNAN).  Neste contexto, garantir o monitoramento e acompanhamento da 

situação alimentar e nutricional em todas as fases da vida incluindo a dispensação de 

suplementos nutricionais necessários a melhoria do perfil nutricional da população de 

Antônio Carlos. 

▪ Cumprir o que determina a legislação do SUS quanto ao Piso salarial do Agentes 

Comunitários de Saúde. 

▪ Fortalecer as Vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador, 

fazendo cumprir o que determina a legislação. Buscar a superação dos resultados, para 

que a população seja protegida de todos os riscos.  

▪ Fortalecer o processo regulatório, implementando processos que assegurem acesso aos 

serviços de saúde de forma integral e integrada.  

▪ Implementar Auditoria, aprimorar o funcionamento do Serviço de TFD – Tratamento 

Fora do Domicílio.  

▪ Assegurar o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e do Fundo Municipal 

de Saúde, aprimorar o controle interno e todos os demais dispositivos, executando um 

planejamento participativo e integrado.  

▪  Zelar para que a gestão municipal possa exercer o seu papel, cumprindo as metas do 

Sistema Nacional de Pactuação – SISPACTO, por meio da correta utilização dos 

recursos orçamentários e financeiros, garantindo estoques de medicamentos e materiais 

médicos hospitalares, bem como a frota de veículos, para que todos os serviços 

funcionem com regularidade e eficiência exercendo todas as suas responsabilidades 

junto ao SUS.  

▪ Buscar parcerias e possibilidades junto às instâncias estadual e federal.  

▪  Aprimorar a relação de governança participando das instâncias de pactuação e controle 

de forma comprometida com os interesses da coletividade.  

▪ Investir na melhoria da infraestrutura física dos serviços, por meio da aquisição de 

materiais permanentes e equipamentos.  



▪ Realizar uma ampla reforma na área Física do Pequeno Hospital Santa Maria que 

precisa adequar-se as normas vigentes do SUS. 

▪  Melhoria da rede física da Unidade Básica de Saúde da Sede, do Distrito de São 

Sebastião de Campolide e do Distrito de Curral Novo de Minas.  

▪ Conclusão da obra de Dr. Sá Fortes, assegurando em todos os serviços a manutenção 

preventiva e corretiva, mantendo todas as unidades assistenciais em funcionamento 

pleno.  

▪ Promover gestão de pessoas, implementando mecanismos avaliativos e cumprindo a 

política nacional, estadual e municipal de educação permanente em saúde, onde os 

colaboradores possam aprimorar o seu processo de formação, visando a excelência no 

atendimento à população no setor saúde.  

▪  Trabalhar o conceito da intersetorialidade promovendo ações conjuntas com a 

Educação, Assistência Social, Esporte e Lazer, Agricultura, Meio ambiente, 

Transportes, Segurança Pública, Cultura e outras.  

▪ Fazer cumprir a lei, buscando reduzir as iniquidade e o perfil de judicialização. 

Enfim, a saúde é um componente da qualidade de vida, um bem comum, 

direito de todo cidadão, um valor básico a ser assimilado pelo poder 

público para o balizamento de decisões, estratégias e ações. 

 

Nos comprometemos a cuidar da saúde com humanização e extrema 

responsabilidade. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A Assistência Social no Brasil se tornou um direito do cidadão e dever 

do Estado na Constituição Federal de 1988, prestada a quem dela necessitar 

independentemente de contribuição. A Assistência Social integra o Tripé da 

Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social. Torna-se 

uma politica pública com o objetivo de proteção às famílias em vulnerabilidade 

social. 

Nossa proposta para a Assistência Social de Antônio Carlos se baseia no 

reconhecimento dos direitos dos cidadãos emanados da legislação federal; 

● Expandir a cobertura do Cadastro Único no município para que mais 

pessoas em vulnerabilidade social possam ser contempladas com os 

benefícios, serviços, programas e projetos ofertados 

● Atualmente a cobertura encontra se em 59,8%. 



● Fortalecer o Conselho de Assistência Social para que seja deliberativo, 

responsável pela formulação, fiscalização, promoção e defesa das 

políticas públicas. 

● Realizar a expansão dos serviços ofertados pelo CRAS do município, 

com foco nas demandas apresentadas pela população. 

● Manter a equipe determinada pela Norma Operacional Básica NOB\RH 

que determina uma equipe mínima para atuação deste equipamento 

público. 

● Acompanhar as famílias cadastradas buscando resolução para suas 

demandas; 

● Buscar parcerias com entidades para capacitação e atualização dos 

funcionários da Secretaria de Assistência Social, incluindo os 

Conselheiros Tutelares. 

● Expandir e difundir os serviços ofertados pelo CRAS do município com 

foco nas demandas apresentadas pelo Conselho do Idoso, Conselho 

Tutelar, crianças, adolescentes, famílias e indivíduo em situação de 

risco, como preconiza o SUAS. 

● Promover a interface entre as demais secretarias na promoção da 

melhoria dos serviços prestados, focados principalmente no bem-estar 

social da população. 

● Implementar encontros municipais de valorização da pessoa idosa, além 

de oferecer suporte aos grupos de melhor idade existentes no município. 

 

CULTURA 

 

A revitalização da Estação Ferroviária de Antônio Carlos, um dos patrimônios 

históricos mais importantes do município, com a recuperação da sua estrutura 

física, ação que vai permitir a utilização deste espaço no centro da cidade, 

viabilizando a utilização deste imóvel público para diversas atividades culturais 

e sociais. Entre as ações que programamos está em criar o CENTRO 

MUNICIPAL DE CULTURA – CMC, que vai funcionar na Estação e implantar 

gradativamente as seguintes ações e atividades culturais: 

 

● ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL: espaço destinado a conservação, 

proteção, pesquisa e consulta dos documentos históricos e administrativos do 



município de Antônio Carlos; 

● CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DE MÚSICA: instituição pública 

destinada ao ensino de música, canto e matérias relacionadas; 

● ATELIÊ MUNICIPAL DE ARTES: espaço dedicado ao ensino e produção de 

artes e destinado à realização de exposições artísticas; 

● MUSEU MUNICIPAL E FERROVIÁRIO: espaço destinado a valorização da 

memória ferroviária e à história municipal, estadual e nacional; 

● BALLET DO CENTRO CULTURAL: instituição para o ensino da dança 

clássica e moderna visando a formação de um Corpo de Dança Municipal; 

● CENTRO DE ARTESANATO: espaço dedicado para os artesãos da cidade 

divulgarem e comercializarem os seus produtos. 

 

Outra iniciativa importante para o setor cultural diz respeito a utilização da Casa da 

Cultura, espaço que tem como um dos seus atrativos o evento de natal conhecido como 

a Casa do Papai Noel. Para valorizar ainda mais o espaço, serão implantadas as seguintes 

atividades: 

 

● Realocar a Biblioteca Pública Municipal, com sala de leitura e hemeroteca( 

coleção de jornais, revistas, periódicos etc); 

● Criar a biblioteca infantil e a brinquedoteca, espaço destinado à leitura, contação 

de história e brincadeiras; 

 

Valorizar o patrimônio no que diz respeito a manutenção e conservação da nossa  

história é tarefa do poder público. Assim sendo, nossa proposta de trabalho tem as 

seguintes ações: 

● Implementar os trabalhos para o ICMS Cultural com o objetivo de aumentar a 

pontuação e obter mais recursos; 

● Compromisso público de destinação do recurso obtido no ICMS Cultural 

integralmente para o Fundo Municipal do Patrimônio Histórico, que será investido 

em sua totalidade na manutenção do patrimônio histórico da cidade. 

 

Uma forma de reunir os intelectuais e escritores da cidade, para que juntos 

possamos pensar culturalmente Antônio Carlos, é através de associações. 

● Fundar a Academia Antoniocarlense de Letras – AAL, instituição que visa 

valorizar os intelectuais e escritores da cidade. 



A música é uma arte importante na formação de nossos jovens e uma das formas 

de incentivar é através da criação de bandas e grupos musicais. 

● Inovar as bandas de música da cidade; 

● Realizar o Encontro Regional de Bandas de Música; 

● Implementar a criação do Coral Municipal de Música; 

 

TURISMO 

 

Visando resgatar as festividades tradicionais de nossa cidade, esquecidas nos 

últimos anos, nosso governo pretende valorizar estas atividades, tais como: 

 

● Elaborar o Calendário Turístico Municipal; 

● Apoiar as festividades nas localidades rurais, sede e distritos; 

● Resgatar e inovar o Festival de Inverno; 

● Inovar o Flequeijo; 

● Inovar o carnaval; 

● Reestruturar a Feira Livre; 

● Implementar o trabalho do ICMS turístico para aumento da pontuação e 

obtenção de mais recursos; 

● Dedicar todos os recursos obtidos com o ICMS Turístico para o Fundo 

Municipal de Turismo; 

 

ESPORTE 

 

Um espaço para a prática esportiva é fundamental. Para isso, vamos: 

 

● Revitalizar o ginásio Poliesportivo; 

● Revitalizar as quadras esportivas. 

● Reestruturar campeonatos de voleibol, futebol de campo, futebol de salão e 

outras. 

● Resgatar a escolinha de futsal e criar outras escolinhas. 

● Incentivar o ciclismo. 

● Restaurar as academias ao ar livre, incentivando a prática de atividades físicas 

regulares. 



● Captar recursos do ICMS solidário, convênios Estaduais, Federais e parcerias. 

● Fortalecer o Conselho Municipal de Esporte. 

● Firmar parcerias para melhoria e manutenção dos campos de futebol existentes 

no município. 

 

 
MEIO AMBIENTE 

 

Proteger, recuperar e preservar o meio ambiente é hoje uma iniciativa 

fundamental para sobrevivência do ser humano. Para isso, pretendemos: 

● Dar continuidade ao  Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

● Estabelecer o calendário anual de Eventos Ambientais; 

● Estabelecer um intercâmbio entre o município suas comunidades com instituições 

estaduais e federais para proteção das nascentes e cachoeiras e implantação do 

Projeto “Conservador da Mantiqueira” com a implementação das tecnologias 

sociais como barraginhas, fossas sépticas e outras. 

● Renovação do Plano de saneamento básico, estabelcendo o conjunto de serviços 

infraestrtuturas e instalações operacionais, abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas 

pluviais e drenagem urbana. 

● Vistorias e análises de pedidos de corte e podas de árvores; 

● Atendimento informativo ambiental; 

● Campanhas como a do descarte correto de lixo eletrônico; 

● Melhorias de abastecimento e qualidade da água em localidades onde haja 

necessidade; 

● Projeto “Raízes do Futuro” – Nasce uma criança, planta-se uma árvore -

Palnejamneto e execução de arborização urbana -Berçário de mudas de árvores e 

plantas para jardim-Projeto Vale do Ipê . 

● Implementar o projeto “Cidade sempre limpa” 

● Implementar a coleta seletiva de lixo; 

● Dedicar todos os recursos obtidos com o ICMS ecológico para o Fundo 

Municipal do Meio Ambiente. 

● Estudar a possibilidade através de parcerias, da criação de uma Usina de 

reciclagem e compostagem de lixo. 

● Promover a educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino, através de 



projetos e campanhas de conscientização. 

 

AGRICULTURA 

Temos a agricultura no município como uma das principais atividades 

econômicas, e onde se desenvolveu boa parte da nossa história e cultura. Sendo assim, 

vamos desenvolver e fortalecer políticas públicas de valorização e desenvolvimento do  

campo com as seguintes ações: 

● Implementar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável  

(CMDRS) para o desenvolvimento, Planejamento e Gerenciamento de 

Diretrizes estratégicas, obtendo as informações das condições de 

desenvolvimento de cada comunidade no intuito de promover o diagnóstico 

, servindo de base para implementar as políticas públicas. 

 

 

ESTRADA RURAL: 

● Criar a “Patrulha Mecanizada” com a finalidade de conservar as estradas rurais, 

pois é de suma importância a acessibilidade, o acesso a assistência social e saúde 

bem como o escoamento da produção agrícola e outros. 

● Atuar com técnicas de engenharia (cascalhamento, drenagem de corte de águas 

pluviais, mata-burros e outros) nos pontos críticos. 

● Sinalizar com placas toda a zona rural, as estradas e entradas dos distritos e 

localidades. 

 

  

ENERGIA SOLAR: 

● Incentivar e apoiar políticas públicas de geração de energia limpa e sustentável, 

como “Projeto Energia Solar no Campo”, com a finalidade de baratear os custos 

de produção. 

● Atuar com projetos e técnicas de engenharia elétrica em parcerias com os 

produtores e segmentos da iniciativa privada e pública. 

AGRICULTURA/PECUÁRIA: 

● Assegurar o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), dando orientação técnica para 

a produção dos produtos de origem animal proporcionando maior rentabilidade e 

agregação de valor aos produtos de nossa região. 



● Assegurar e fortalecer a Feira livre, possibilitando aos nossos agricultores a venda 

direta de seus produtos ao consumidor final, gerando assim maior rentabilidade 

bem como fortalecendo o elo entre o campo e a cidade. 

● Assegurar o Médico Veterinário. 

● Contratar Engenheiro Agrônomo, para oferecer assistência técnica com visitas às 

propriedades e auxiliar na elaboração de eventos agropecuários, promovendo 

troca de experiências e disseminação de conhecimento. 

● Aquisição de um Veículo para a Secretaria de Agricultura, possibilitando maior 

agilidade de atendimento por parte dos profissionais. 

● Visitas técnicas, objetivando aprimorar as atividades desenvolvidas na agricultura 

e pecuária. 

 

 

COOPERATIVISMO: 

● Incentivar a formação do Cooperativismo, apoiando o que já existe e trabalhando 

junto aos produtores rurais, com assessoria técnica e jurídica. 

● Fomentar e ampliar a produção de alimentos agroecológicos e orgânicos. 

● Fornecer suporte às Associações de Produtores Rurais, promovendo a união entre 

eles para que possam se tornar cada vez mais competitivos. 

● Propor atrativos para os jovens do meio rural, proporcionando cursos de 

capacitação que possibilite melhor gerenciamento da atividade rural. 

● Estudar a possibilidade de parcerias públicas e privadas para instalação de pontos 

de “Wi-Fi” nas comunidades rurais, propiciando facilidades de acesso e inteiração 

tecnológica. 

CONVÊNIOS / PARCERIAS PÚBLICO PRIVADO: 

● Estabelecer parceria com ONGS já existentes no município como a ONG ADA 

(AMIGOS DOS ANIMAIS) promovendo a conscientização da população quanto 

ao abandono de animais, adoção consciente e castração para diminuição da 

população de cães errantes. 

 

 Parceria com o SENAR, possibilitando aos nossos agricultores e pecuaristas 

cursos de capacitação, visando ampliação de seus conhecimentos e gerenciamento de sua 

atividade. 

● Manutenção do Convênio com a EMATER, possibilitando que os agricultores e 

pecuaristas possam usufruir de sua estrutura através da assistência técnica, bem 

como na elaboração de projetos que visem o custeio e investimentos em suas 



atividades. 

● Manutenção da Parceria com o IMA, possibilitando aos nossos pecuaristas maior 

comodidade e agilidade no serviço que compete ao setor (Emissão de GTA, 

Emissão de Ficha Sanitária, Encaminhamento de declarações de Vacinas de 

Brucelose e Aftosa, etc...). 

● .Firmar parcerias com instituições públicas (Universidades, Institutos Federais,  

EMBRAPA, EPAMIG e outras) e privadas com o objetivo de estimular a 

produção sustentável por meio da integração das atividades pecuárias e 

agrícolas. . 


