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1. APRESENTAÇÃO 

1.1 MENSAGEM DOS CANDIDATOS 

Elaborar um plano de governo é um trabalho carregado de responsabilidade, por dois motivos. Primeiro, 

por se tratar de um Plano. Essa tarefa requer experiência, metodologia adequada e capacidade de 

organização de processos. Segundo, é imperativo pensar que estamos trabalhando no planejamento 

global para um Governo. Essa característica obriga que sejam ativados e redobrados todos os critérios 

de transparência, eficácia e respeito pela comunidade. Afinal, gestão pública é sempre um desafio, seja 

pela falta de verba ou pela falta de agilidade que todo processo eficaz exige. Portanto, nosso Plano de 

Governo é um compromisso com a destinação responsável do dinheiro público a partir da experiência 

que temos em gestão. É necessário conhecer a situação, identificar as demandas e planejar a curto, 

médio e longo prazo a realização de obras e ações que possam trazer benefícios à comunidade 

araxaense. Queremos viabilizar o melhor para todos. Com as ações detalhadas neste plano de governo 

firmamos o compromisso de destinar a verba pública para o que realmente precisa ser feito, definindo 

prioridades com o devido respeito com o dinheiro do povo, além de desburocratizar para promover 

ações com eficácia e agilidade. Para a execução do plano de governo vamos usar nossa competência em 

administração, alinhados, acima de tudo, com nossos valores éticos e morais. Esse é o nosso jeito NOVO 

de trabalhar! 

1.2 OBJETIVO 

Este plano tem como objetivo apresentar um projeto de gestão para o município de Araxá para 

o quadriênio 2021-2024, de acordo com os princípios políticos e valores do PARTIDO NOVO e, 

assim sendo, fazer de Araxá um MUNICÍPIO INTELIGENTE. 

O conceito de MUNICÍPIO INTELIGENTE, ora adotado, é uma adequação do conceito das “Smart 

Cities’ da União Europeia, que são sistemas de pessoas que interagem e usam energia, 

materiais, serviços e financiamento para catalisar o DESENVOLVIMENTO econômico e a 

melhoria da qualidade de vida. Esses fluxos de interação são considerados INTELIGENTES por 

fazerem uso estratégico de infraestrutura, serviços e de informação e comunicação com 

planejamento e gestão urbana, para dar resposta às necessidades sociais e econômicas da 
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comunidade. De acordo com o Cities in Motion Index, do IESE Business School na Espanha, 10 

dimensões indicam o nível de inteligência de uma cidade: governança, administração pública, 

planejamento urbano, tecnologia, o meio-ambiente, conexões internacionais, coesão social, 

capital humano e a economia. Acrescentamos: saúde, educação e empregabilidade. 

Sob o governo dos candidatos do PARTIDO NOVO, uma NOVA adequação é proposta, sob a qual 

“Cidade” migra para “Município”, porque o conceito não se limitará ao espaço urbano. O espaço 

rural também será desenvolvido sob este conceito e, por isso, teremos um MUNICÍPIO 

INTELIGENTE. 

1.3 PARTIDO NOVO 

O signatário desta candidatura é o PARTIDO NOVO, movimento iniciado por um grupo de 

cidadãos brasileiros insatisfeitos com o montante de impostos pagos e a qualidade dos serviços 

públicos recebidos. Ninguém desse grupo jamais havia se candidatado a cargo eletivo algum, 

mas concluíram que apenas um partido político seria a ferramenta democrática adequada para 

realizar as mudanças desejadas e necessárias. No entanto, dos partidos políticos existentes 

nenhum deles defendia, claramente: a autonomia e liberdade do indivíduo; a redução das áreas 

de atuação do Estado; a diminuição da carga tributária; a melhoria na qualidade dos serviços 

essenciais (e.g. saúde, segurança e educação). Em razão disso, esses cidadãos optaram pela 

formação de um PARTIDO NOVO, com sólidos princípios e valores para nortear a conduta dos 

filiados na gestão da coisa pública. 

1.3.1 PAUTAS E BANDEIRAS DO PARTIDO NOVO 

✓ Avaliação sistemática de desempenho da gestão pública e suas políticas 

✓ Bonificação de servidores públicos por mérito e eficiência 

✓ Desburocratização e Governo digital 

✓ Equilíbrio das contas públicas 
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✓ Estrutura administrativa enxuta, transparente e focada no essencial: saúde, segurança, 

educação e infraestrutura que garanta a mobilidade, possibilitando que a iniciativa 

privada gere emprego e renda 

✓ Facilidade para trabalhar e empreender 

✓ Fortalecimento das Instituições 

✓ Gestão profissional na direção das escolas 

✓ Iniciativa privada como condutora do desenvolvimento 

✓ Município sem estatais e sem participações em qualquer empresa 

✓ NOVO pacto federativo, com mais poder e recursos aos estados e municípios 

✓ Parcerias, concessões e privatizações para a infraestrutura 

✓ Priorização da educação básica, desde a creche até o ensino médio 

✓ Redução da carga tributária 

✓ Segurança Jurídica 

✓ Simplificação das leis 

2. ARAXÁ E SEUS POTENCIAIS 

Desde a emancipação de Araxá em 1865, um conjunto de riquezas naturais evoluiu em uma 

sucessão de fatos auspiciosos, iniciados com a construção do complexo turístico do Barreiro na 

década de 1940, em que se aproveitou o valor terapêutico de suas águas minerais e do 

termalismo, junto da exploração dos jogos com o Cassino do Grande Hotel, posteriormente 

desativado. No entanto, por que não pensar também, neste futuro próximo, no potencial dessa 

atividade turística para Araxá? A partir de 1955 Araxá entrou para o grupo das cidades com 

vocação minero-industrial, com a descoberta do Nióbio. Na década de 1970 veio a 

verticalização do fosfato natural, industrializado e tornado adubo concentrado. O valor 
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agregado em seus minérios representou um salto expressivo na arrecadação municipal, na 

geração de empregos e aumento da renda de fornecedores e prestadores de serviços. Como 

consequência do elevado PIB per capita de Araxá (R$49.299,60), o município tem previsto para 

os próximos quatro anos uma arrecadação acima de 2 (dois) bilhões de reais. Um MUNICÍPIO 

INTELIGENTE, com um indicador tão favorável ao desenvolvimento, exige uma gestão nos 

moldes do PARTIDO NOVO para realizar um GOVERNO DIFERENTE, com capacidade moral, 

técnica e gerencial voltada à excelência. 

2.1 AGRONEGÓCIO 

Comparando-se os indicadores socioeconômicos de Araxá com algumas cidades de mesmo 

porte em Minas - se Araxá conquistar um PIB agropecuário/hectare no patamar alcançado por 

Varginha/MG -, haverá um aumento total absoluto de R$70,4 milhões de reais em seu PIB total. 

Ao estimar que cada R$100 mil em investimentos geram 1 (um) emprego direto, conclui-se que 

há um potencial de gerar mais 700 empregos ao explorar melhor as potencialidades do setor 

agropecuário. O detalhe dessa constatação é que Araxá conta com cerca de 100 mil hectares 

(1.000 Km²) destinados à produção rural, já descontado o espaço ocupado pelas mineradoras, 

ao passo que Varginha tem área territorial de 395 Km². Portanto, o município tem área 

territorial grande, o suficiente, para oferecer enorme potencial para o agronegócio, 

perfeitamente possível de se alcançar com uma gestão dos candidatos do PARTIDO NOVO. 

2.2 TURISMO, GASTRONOMIA E CULTURA 

A apreciada gastronomia e sua rica história favorecem o turismo em Araxá. Um atrativo a mais 

seria a implantação dos cassinos. A localização geográfica também é privilegiada, com relativa 

proximidade às “capitais da política e dos negócios”: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte. No âmbito regional estamos integrados e avizinhados com Uberlândia, Uberaba e 

Patos de Minas, cidades progressistas que favorecem políticas integradas de desenvolvimento. 

A topografia é ideal para o crescimento urbano ordenado e à drenagem de águas pluviais. Não 

há encostas íngremes e vales de rios que inundam. A disponibilidade hídrica é gerada por 

nascentes dentro do município, protegidas por serras exuberantes. A precipitação 

pluviométrica anual chega a 2.000 mm e, geralmente, é bem distribuída. Este é um conjunto de 
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atributos com que todo exigente urbanista sonha para morar e trabalhar. Temos um clima 

agradável que favorece o turismo e atrai imigrantes que escolhem Araxá para residir, trabalhar, 

investir e fazer parte da nossa história. De forma semelhante, grande parte dos profissionais 

que vem trabalhar nas grandes empresas permanece aqui após sua aposentadoria, tal a 

identificação com a qualidade de vida proporcionada pela cidade. Alguns montam negócios e 

contribuem para gerar riquezas. Tornam-se araxaenses por opção e de coração. 

2.3 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Araxá é uma potência na indústria mineral, mas carece de ações articuladas com CBMM e 

Mosaic para verticalizar suas cadeias produtivas, ou seja, a atração de fornecedores, 

prestadores de serviços, ou indústrias “a jusante” dos processos produtivos. Como exemplo, 

pode-se citar a fábrica de ímãs especiais a partir de terras raras da CBMM/CODEMGE, que já 

está em andamento em outra cidade. A implantação da misturadora de adubos que se instalou 

recentemente é outro exemplo de aproveitamento deste fundamento da cadeia produtiva e 

facilitação da logística das matérias primas. O desenvolvimento de políticas integradas com o 

Governo do Estado ou com a macrorregião, envolvendo, principalmente, Uberaba e Uberlândia, 

irá favorecer esse setor, assim como a duplicação da BR 262. Esta obra faz parte do escopo de 

contrato da atual concessionária e está atrasada. Se houvesse ações integradas das lideranças 

políticas de Araxá com Uberlândia, Uberaba, Araguari, Ituiutaba, Patrocínio, Patos de Minas e 

Bom Despacho, certamente a duplicação já estaria concluída.  As políticas de incentivo ao Setor 

de Comércio são isoladas e pontuais em face de demandas específicas, especialmente quando 

são geradas pela ACIA ou CDL. O Projeto MUNICÍPIO INTELIGENTE, proposto neste Plano de 

Governo, deverá ser conduzido de forma multidisciplinar, com equipes capacitadas na 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e no IPDSA, de forma integrada com o programa 

MINAS LIVRE PARA CRESCER, tendo como referência o Guia Municipal da Liberdade Econômica.  
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2.4 POLO TECNOLÓGICO E EDUCAÇÃO SUPERIOR 

FEDERAL 

Vivemos numa era tecnológica que avança anos em dias e desdobra o futuro em minutos. Assim, um 

MUNICÍPIO INTELIGENTE não pode prescindir de um POLO TECNOLÓGICO e de uma UNIDADE FEDERAL 

DE ENSINO SUPERIOR. Essas duas entidades atraem pessoas dotadas de envolvimento acadêmico para 

aprender e produzir. Araxá sempre exportou cérebros. Araxaenses ocupam cargos de relevância em 

grandes empresas, indústrias, universidades nacionais e internacionais, e continuamos exportando os 

cérebros juvenis dos nossos filhos para cursar ensino superior de qualidade em Belo Horizonte, Ouro 

Preto, Uberaba, Uberlândia, São Paulo, Brasília etc. Em contrapartida, não atraímos outros cérebros na 

proporção exata da nossa exportação, porque não temos aqui uma UNIDADE FEDERAL DE ENSINO 

SUPERIOR. A presença de um POLO TECNOLÓGICO e uma UNIVERSIDADE FEDERAL, além de atrair 

tecnologia, agregaria mão de obra qualificada ao MUNICÍPIO INTELIGENTE.  
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3. PLANO DE GESTÃO DA CHAPA DO 

PARTIDO NOVO PARA ARAXÁ 

A gestão dos candidatos do PARTIDO NOVO para o MUNICÍPIO INTELIGENTE DE ARAXÁ será 

pautada na condução de estudos e ações organizados em forma de projetos; a referência é o 

PMI-Project Management Institute, organização norte-americana que versa sobre 

Gerenciamento de Projetos e forma profissionais especializados em todo o mundo. O PMI 

define assim: 

“Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo. As organizações realizam um trabalho para atingir um conjunto de 

objetivos. Em geral, o trabalho pode ser categorizado como projetos ou operações, 

embora os dois ocasionalmente se sobreponham. Eles compartilham muitas das 

seguintes características: a) Realizados por pessoas; b) Restringido por recursos 

limitados; c) Planejado, executado e controlado. Os projetos e as operações diferem 

principalmente no fato de que as operações são contínuas e repetitivas, enquanto os 

projetos são temporários e exclusivos.” 

3.1 GESTÃO PÚBLICA 

3.1.1 PROJETOS E AÇÕES ESTRUTURANTES/CONSOLIDANTES 

1. Instaurar um modelo científico de Gestão de Pessoas por meio de uma Reforma 

Administrativa, cumprindo as seguintes premissas e recomendações: a) respeitar 

diferenças ideológicas e preferências partidárias; b) incorporar processos da Secretaria 

de Serviços Urbanos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras – tornando-a 

um Setor; c) incorporar os processos da Secretaria de Esportes na Secretaria da Saúde, 

tornando-a um Setor; d) adotar processo seletivo para cargos comissionados e atestar 

a sua necessidade; e) implantar avaliação efetiva de desempenho, vinculada a Programa 

de Treinamento e recompensas; f) fundamentar o fortalecimento de habilidades, 

competências e motivação; g) priorizar Educação, Saúde e Meio Ambiente; h) valorizar 
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ao máximo os servidores de carreira e aproveitá-los para os cargos de liderança;  adotar 

requisito de formação em Escola de Governo para concursos. 

2. Estabelecer: a) rotinas operacionais de Gestão com o objetivo de ter o melhor equilíbrio 

fiscal de MG e a melhor transparência das contas e ações do Governo; b) sistema de 

“Compliance” em processos técnico-administrativos, vinculado à Controladoria, 

integrado com todas as secretarias; analisar certificação internacional (ISO 37001) ou 

Selo de Integridade nos moldes do Ministério da Infraestrutura (segundo Ministro); c) 

modelo de Gestão de Ativos em conformidade com norma NBR ISO 55000/1/2 ou 

similar. Considerar certificação internacional – primeira Prefeitura do Brasil a 

conquistar. 

3. Informatizar todos os processos da Prefeitura, com uso de tecnologia de ponta, em 

integração de ações com todas as secretarias, autarquias e instituições afins, criando-

se facilidades ao cidadão que utiliza os serviços públicos, com transparência e custos 

adequados. Integrá-los com o projeto MUNICÍPIO INTELIGENTE. 

4. Realizar uma Reforma Tributária com o objetivo de reduzir a alíquota de ISS e ITBI, bem 

como conceder isenção de IPTU para residências menores que 80m². Rever critério de 

avaliação de imóveis para ITBI, atualmente sem regras claras. 

3.2 AGRONEGÓCIO 

No início do ano 2000 foi realizado um amplo e detalhado estudo sobre esse tema, coordenado 

pelo COMDAGRO – Conselho Municipal de Desenvolvimento da Agropecuária, existente 

naquela época. Intitulado PDRA – Plano de Desenvolvimento Rural de Araxá, o documento 

permanece útil como diagnóstico e, consequentemente, como instrumento de proposição de 

projetos de melhorias. Isto se deve ao fato de que, passados 20 anos, pouco se avançou em 

questões estruturais, como o gerenciamento das estradas por parte da Prefeitura e da 

qualidade da mão de obra – principais queixas dos produtores pesquisados naquela ocasião. 

Quanto ao aspecto econômico, o início da implantação da McCain em Araxá representa um 

marco importante porque, em números estimados, poderá aumentar a renda dos produtores 

rurais em 250%, passando de R$1.000,00/hectare para R$3.500,00 para aqueles que fizerem 
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arrendamento de suas áreas agricultáveis a fim de se tornarem fornecedores de batatas à 

indústria, substituindo a produção de grãos. Trata-se de um impacto direto no PIB do setor. Por 

outro lado, há a questão do uso racional da água para atender às lavouras de batata. O Governo 

Diferente considera que esta realidade exige uma gestão equilibrada junto aos órgãos de 

fiscalização do Estado e aos produtores para promover uma clássica atividade de 

desenvolvimento sustentável. Em relação à disponibilidade de mão de obra em quantidade e 

qualidade, destaca-se atualmente a prática recorrente de buscar mão de obra no Norte de 

Minas e outros estados do Nordeste. Ao mesmo tempo, este diagnóstico apurou haver em 

Araxá 9.731 famílias com renda menor que 1 SM, o que sobrecarrega as atividades de 

Assistência Social do município. Trata-se de um quadro paradoxal que exige ações conjuntas de 

equilíbrio socioeconômico. Ao virem de outras regiões, os trabalhadores migram e trazem 

parentes desempregados que se juntam aos carentes já existentes.  

3.2.1 PROJETOS E AÇÕES ESTRUTURANTES/CONSOLIDANTES  

1. Apoiar: a) a formação de mão de obra com SENAR e SENAI com o objetivo de melhorar 

a produtividade no campo, aproveitando-se ao máximo a mão de obra local; b) a 

verticalização na cadeia dos cafés especiais para exportação, com incentivos à 

instalação de indústria de cafés especiais em cápsulas. 

2. Fomentar, como órgão facilitador da integração ensino/extensão entre cadeia da 

batata, o Curso de Agronomia/UNIARAXÁ (Usar UFV - Rio Paranaíba como referência), 

para facilitar a integração produtor/indústria na cadeia da batata, a fim de aumentar a 

renda do produtor, gerar mais empregos, atender à produção da indústria e aumentar 

o PIB do município. 

3. Atuar junto ao Estado no sentido de: a) ampliar a parceria com a EMATER, da qual se 

aproveitaria a vasta tradição de bons serviços prestados com ampla base de 

conhecimento e experiência no desenvolvimento agropecuário da microrregião de 

Araxá; b) facilitar os processos de outorgas e licenças junto ao órgão ambiental da 

SEMAD com monitoramento de tempo de atendimento, para prevenir atrasos às 

atividades produtivas do município; c) facilitar as melhorias do desempenho da CEMIG 

como empresa que, efetivamente, apoie o desenvolvimento do setor rural e urbano. 
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5. Elaborar e instituir o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável, contemplando-se os 

aspectos econômicos, sociais e ambientais, e que o indicador principal seria o PIB 

Agropecuário por hectare. 

4. Incentivar: a) a pecuária de leite por confinamento, integrado com produção dos grãos 

para ração e silagem de milho, com rodízio em áreas para produção de batata, como 

integrador McCain ou Bem Brasil; b) a produção de queijos artesanais e cachaça, com 

eventos de abrangência internacional, que podem integrar ações com o 

desenvolvimento do turismo; c) incentivar os produtores hortigranjeiros por meio da 

agricultura familiar para o cinturão verde, oferecendo incentivos à imigração oriunda 

de regiões de alta produtividade; d) ampliar a autossuficiência do município e suprir 

alimentos de qualidade para a merenda escolar; e) o uso da tecnologia no campo, com 

cobertura de sinal adequado de internet e celular. Este benefício servirá também para 

incentivar a retenção de famílias no campo. 

8. Melhorar as estradas vicinais com eliminação de pontos críticos de retenção recorrente, 

especialmente locais com rampas acentuadas. Analisar viabilidade da contratação de 

empresa especializada com fiscalização rigorosa da PMA. Adotar conceito proposto no 

PDRA de 2000, incluindo licenciamento de jazidas de cascalho e a construção de bolsões 

de drenagem.  

3.3 ASSISTÊNCIA SOCIAL  

A Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social e a Fundação da Criança e Adolescente são 

orientadas pelos Conselhos Municipais e reportam diretamente ao Prefeito; compõem o 

primeiro escalão do Governo. Os Conselhos Municipais são quatro: Criança e Adolescente, 

Idoso, Assistência Social e o COMAD – Conselho para Políticas contra Álcool e Drogas. Todos 

são consultivos e deliberativos. A Casa dos Conselhos, já citada, conta com toda infraestrutura 

e recursos necessários para seu respectivo funcionamento. Mas Araxá não possui um Plano 

Municipal de Desenvolvimento Humano que contenha os indicadores de desempenho, 

adotados em todo o mundo, os quais determinam o sucesso ou fracasso das ações para o 

desenvolvimento humano em um MUNICÍPIO INTELIGENTE. 
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3.3.1 PROJETOS E AÇÕES ESTRUTURANTES/CONSOLIDANTES 

1. Reestruturar ampla e profundamente a gestão da Assistência Social em ARAXÁ, 

tratando-a sob os princípios do PARTIDO NOVO como “porta de saída da miséria”, 

integrada com as ações de geração de emprego e renda, com as políticas inclusivas da 

Educação e com a universalização do atendimento da Saúde, com apoio e valorização 

das instituições civis de AS, já constituídas, sob a permanente avaliação da eficácia das 

ações realizadas e dos recursos repassados. 

2. Apoiar projeto de oferta de trabalho e de profissionalização, integrado com Sistema S, 

coordenado pela Educação. Ampliar a atuação por meio de MEIs. 

3. Criar uma plataforma digital específica para gerenciar, de forma integrada, os 

programas, projetos e ações de Assistência Social, tendo como objetivo principal evitar 

duplicidade de gastos e esforços, além de proporcionar transparência, agilidade, 

confiabilidade das decisões e acompanhamento dos resultados. 

4. Oferecer moradia legalizada, com contrapartida, às 200 famílias que moram de forma 

irregular em áreas de preservação ambiental e faixas de servidão; oferecer-lhes 

oportunidade de trabalho e capacitação profissional. 

3.4 CULTURA 

Araxá criou suas próprias formas de conhecer, proteger e incentivar manifestações culturais, 

tradições, bem como de pesquisar e valorizar vestígios do passado. Agentes culturais 

desenvolvem talentos e ingressam no empreendedorismo, estimulados pelo fomento à Cultura. 

A FCCB expandiu-se em vários braços que fazem dela, desde o início década de 1990, um órgão 

da administração indireta, com função e status de Secretaria Municipal de Cultura. Alguns 

segmentos e/ou modalidades da área cultural cresceram mais que outros, conforme políticas, 

desde então adotadas, por diferentes administrações municipais e agentes que assumiram a 

gestão institucional. A preservação de bens que são importantes para a identidade local é um 

dos meios de valorizar nossas raízes, de criar atrativos turísticos, de divulgar a cidade, de elevar 

a autoestima do cidadão. Preservar o passado – associado ao presente – não é uma ação para 
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deleite próprio. É, sim, uma das maneiras de transformar a vida das pessoas, despertar talentos, 

ampliar as possiblidades de trabalho e de lazer, gerar emprego e renda. Mas Araxá não conta 

com um Plano Municipal de Incentivo e Prática da Cultura. A falta dele cria lacunas graves de 

gestão, como a indefinição da destinação do prédio do Hotel Colombo e a demora em restaurar 

patrimônios como o Museu Dona Beja, Igreja São Sebastião, Casa do Poeta, entre outros. Tal 

demora acelera a deterioração e priva o araxense e turistas do uso deste acervo. 

3.4.1 PROJETOS E AÇÕES ESTRUTURANTES/CONSOLIDANTES 

1. Apoiar grandes eventos já consolidados e fixados no calendário anual como os Festivais 

de Literatura (FLIARAXÁ) e de Gastronomia, Festival dos queijos, Encontro de Carros 

Antigos, Encontro SESI de Artes Cênicas, Tocata, Copa Internacional de Mountain Bike 

etc. 

2. Criar incentivos e contrapartidas em todas as esferas da Cultura, tais como: artes 

musicais, artes plásticas, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, história e memória, 

arquivos, museus, ateliês de arte, moda, design e artesanato, livrarias. Integrar com 

projetos da MUNICÍPIO INTELIGENTE. 

4. Elaborar e instituir o Plano Municipal de Incentivo e Prática da Cultura, integrando-o a 

outros setores da administração municipal, em especial a Educação e Turismo e suas 

interfaces com o Estado e a União, na conquista de parcerias para fontes adicionais de 

receitas externas. 

7. Favorecer projetos culturais que priorizem o cidadão local, incentivando-o a conhecer, 

visitar e participar das instituições e associações culturais, espaços de arte e cultura, 

museus, escolas, teatros, bibliotecas, feiras, igrejas e eventos voltados às manifestações 

artísticas e culturais. 

8. Implantar o CHA – Centro Histórico de Araxá - na Praça Coronel Adolfo - no conceito 

MUNICÍPIO INTELIGENTE: um ambiente agradável e atrativo para pessoas criativas, com 

espaços públicos e pontos de encontro, como praças, cafés e galerias de artes, além de 
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boa arquitetura e edifícios históricos preservados, de modo a criar e incentivar 

conexões, identidades e a memória da população. 

9. Incentivar: a) a preservação dos imóveis urbanos particulares, ampliando formas 

efetivas de contrapartidas aos seus proprietários, para evitar demolições e permitir 

equilibrar as relações em um campo naturalmente conflituoso; b) o artesanato local 

com apoio a feiras, oficinas e cursos de aperfeiçoamento, visando a subsidiar iniciativas 

de artesãos, integrar o setor com o Turismo, a Educação, a Promoção Social e a 

Economia; c) as modalidades das culturas afro-brasileiras, mediante o Centro de 

Referência da Cultura Negra, e de outras iniciativas individuais ou em grupo que 

objetivam reforçar a fundamental contribuição dessas culturas nos campos da música, 

dança, culinária, linguística; d) atividade musical, pela Escola de Música e outras 

iniciativas, integrando-as com Educação e outras áreas da administração, nos âmbitos 

da formação musical, do crescimento pessoal e profissional, do entretenimento e da 

promoção social; explorar Escolas em tempo integral; e) produção de obras de 

importância literária, histórica e educacional, por mídia impressa e digital, priorizando 

a interdisciplinaridade, formação das identidades e consciência de cidadania, 

valorização dos bens culturais e ideia de pertencimento ao lugar onde se vive, 

destinadas aos educandos e ao público em geral, em parceria com instituições e 

empresas, de forma a incentivar autores locais e fomentar a prática da leitura. 

3.5 DESENVOLVIMENTO URBANO 

Os especialistas em desenvolvimento urbano sustentável, consultados para a elaboração deste 

Diagnóstico, foram unânimes em salientar três aspectos deste amplo e complexo tema: a) 

necessidade de aplicação do conceito de MUNICÍPIO INTELIGENTE; b) o não cumprimento pelo 

IPDSA da missão para a qual foi criado; c) descaracterização do atual Plano Diretor e carência 

de correções e melhorias. O tema Mobilidade Urbana em Araxá está diretamente relacionado 

àquilo que estabelece o Plano Diretor, com suas leis de Uso e Ocupação de Solo, Parcelamento 

do Solo e Código de Posturas. Os especialistas em desenvolvimento urbano, consultados para 

elaboração deste plano, foram unânimes em recomendar uma revisão ampla do Plano Diretor 
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pelo fato de ele ter sido alterado em temas importantes, desde a sua elaboração, em razão de 

interesses incompatíveis com o desenvolvimento efetivamente sustentável. 

3.5.1 PROJETOS E AÇÕES ESTRUTURANTES/CONSOLIDANTES 

1. Dotar e recuperar a capacidade do IPDSA em fazer planejamento e desenvolvimento 

sustentável, tornando-o “Centro de Inteligência de Governo” integrado nas dimensões 

Social, Econômico, Urbanístico e Ambiental, com utilização de tecnologia de ponta. 

2. Desenvolver projeto MUNICÍPIO INTELIGENTE em cumprimento às seguintes premissas: 

a) integrar com todas as Secretarias; b) adotar tecnologia de ponta com apoio da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas na 

formação da base de serviços; c) promover a participação da comunidade 

(stakeholders), especialmente setor acadêmico; d) fortalecer interface cultural e 

equipamentos urbanos de interesse turístico; e) melhorar paisagismo urbano em geral 

e o patrimônio cultural; f) criar um ambiente agradável e atrativo para pessoas criativas, 

com espaços públicos e pontos de encontro, como praças, cafés e galerias de artes, além 

de boa arquitetura e edifícios históricos preservados (ver criação do CHA – Centro 

Histórico de Araxá no tema Cultura); atualizar e adequar o Plano Diretor, incluindo-se o 

Barreiro; g) aplicar o PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico do CBHA/2016; h) 

contemplar sistema de mobilidade urbana com transporte integrado e moderno; i) 

considerar conjuntos habitacionais sustentáveis, com paisagismo e tecnologia, em áreas 

descontinuadas. 

3. Eliminar os gargalos de trânsito urbanos, projetar e executar, com parcerias, o anel 

rodoviário para acesso direto à BR 262, para facilitar a mobilidade urbana. 

4. Implantar NOVOS parques municipais com áreas verdes, tendo como meta superar as 

recomendações internacionais (ONU: mínimo de 12 m²/habitante), de modo a ter um 

MUNICÍPIO VERDE INTELIGENTE. 
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3.6 EDUCAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Educação não dispõe de um site ou outros meios eletrônicos para 

informar a realidade educacional existente. Dessa forma, não há um suporte de banco de dados 

digitais, nem mesmo um sistema integrado de comunicação digital, que favoreça a gestão 

educacional do município, assim como inexiste uma estrutura digital com práticas de uso 

pedagógico nas escolas urbanas e rurais. Há laboratórios obsoletos nas escolas e secretarias, e 

falta apoio técnico na sua manutenção. É fundamental que os estudantes sejam inseridos 

digitalmente desde a escola básica, incluindo-se nos currículos o letramento digital, a fim de 

permitir sua participação efetiva como cidadão de uma sociedade tecnológica. Além disso, 

apesar da construção de escolas infantis que atendem em sistema de creches (0 a 3 anos) e de 

Educação Infantil (4 e 5 anos), é sabido que há uma demanda de 740 crianças ainda não 

atendidas nas creches. Por isso, faz-se necessário um estudo que analise o espaço dessas 

escolas versus sua localização geográfica, versus demanda de crianças, a fim de otimizar a 

estrutura e possibilitar que todas as famílias que estão na lista de espera recebam atendimento. 

A gestão atual já utiliza parcerias com algumas escolas particulares para oferta de vagas em 

ensino infantil. Na prática, a Prefeitura contrata os serviços para um determinado número de 

alunos da rede pública, utilizando as instalações, professores e demais recursos da escola 

particular-parceira, mediante o pagamento de “x” reais por aluno/mês. Trata-se de uma boa 

prática que o Governo Diferente poderá estender, evitando construir prédios sem necessidade. 

Medidas como essa vêm ao encontro dos princípios do PARTIDO NOVO. 

3.6.1 PROJETOS AÇÕES ESTRUTURANTES/CONSOLIDANTES 

1. Adotar: a) modelo de Gestão descentralizado escolas e creches, porém sistêmico, 

integrado e participativo, visando a contratação por mérito (processo seletivo); 

promoção da capacitação técnica/humana; aplicação das plataformas digitais; gestão 

patrimonial para os edifícios; gestão técnica por indicadores de desempenho e ações 

integradas; b) prática Pedagógica Inovadora inclusiva, com currículo atualizado, 

segundo as novas orientações da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e da RCMG 

(Referência Curricular de Minas Gerais), adaptada à realidade de Araxá, que integre o 

uso da tecnologia digital e de novas metodologias, incluindo a robótica. Destaca-se 
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como prioridade construir propostas de ensino para melhoria da aprendizagem, 

especialmente dos alunos do 6º ao 9º ano; c) priorizar o tempo integral para esta faixa 

etária, a fim de que o currículo seja adequado às suas necessidades e interesses; d) criar 

o Fundo de Incentivo à Frequência Escolar por meio de transporte gratuito no sistema 

coletivo, em parceria com Secretaria de Segurança e Cidadania. 

2. Ampliar e melhorar a empregabilidade dos jovens, desde a conclusão do ensino médio, 

com opções para cursos profissionalizantes em parceria com Sistema S. Explorar 

fundamentos do empreendedorismo e opção de se tornarem MEIs. 

3. Envidar esforços para implantar uma UNIVERSIDADE FEDERAL para estancar a sangria 

de nossos cérebros juvenis e agregar mão de obra especializada no POLO TECNOLÓGICO 

DO MUNICÍPIO INTELIGENTE. 

4. Estabelecer parceria com o UNIARAXÁ, para a construção de propostas dos cursos de 

formação inicial de licenciados que atendam às novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, e que também estejam 

alinhados com as necessidades do ensino público municipal. 

5. Garantir estrutura física confortável, saudável e atraente, suficiente e otimizada para 

atender à demanda e à universalização do atendimento de 0 a 14 anos; e o fornecimento 

de Merenda Escolar preparada, seguindo as diretrizes de uma alimentação saudável, 

nutritiva, equilibrada e com custo adequado; adotar as práticas de Educação em tempo 

Integral, atendendo às demandas e prioridades socioeducacionais estabelecidas. 

6. Incentivar: a) a identidade das escolas e de sua comunidade, abrindo-as para 

participação efetiva dos alunos e seus familiares e demais instituições presentes no 

bairro, a fim de promover o fortalecimento da cultura local, suas manifestações e 

expressões; b) a cultura local, onde as escolas serão também centros de educação e 

cultura no espaço social que ocupam, colaboradoras na transformação da realidade 

local para a sustentabilidade, no cuidado com o espaço urbano do seu entorno, na 

construção da saúde e qualidade de vida das pessoas (ARAXÁ – MUNICÍPIO 

INTELIGENTE). 
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7. Valorizar os professores da rede municipal, junto a um processo de capacitação que 

inclua práticas pedagógicas em contexto de mudança e as novas tecnologias no âmbito 

da MUNICÍPIO INTELIGENTE; rever o Plano de Carreira e a necessidade de adequações 

que atendam a novas perspectivas do trabalho dos professores e que proporcionem 

maior atratividade da carreira docente, com aumento real da remuneração. 

3.7 ESPORTES E LAZER 

Esporte e Lazer são importantes recursos em tratamentos diversos contra a vida sedentária que 

sobrecarrega as Unidades de Saúde e reduz a longevidade. Também é de domínio público que 

a saúde mental depende muito dos cuidados com a saúde física. No âmbito da Educação, desde 

a Creche, todos os educadores recomendam atividades esportivas e de lazer para formar 

cidadãos de boa saúde e, obviamente, distantes das drogas. Quando se fala de Escola em Tempo 

Integral, Esporte e Lazer têm peso ainda maior no Plano de Atividades. Cria-se até oportunidade 

para formar atletas profissionais. 

3.7.1 PROJETOS AÇÕES ESTRUTURANTES/CONSOLIDANTES 

1. Adequar pelo menos um dos espaços existentes a pessoas com deficiência, com garantia de 

livre acesso e programação de esportes, incentivados pelas competições paraolímpicas. 

2. Adotar um modelo de Gestão de Esporte e Lazer com orçamento adequado às ações 

previstas nesse Plano de Governo, com a criação do Fundo Municipal de Incentivo ao 

Esporte, de forma a possibilitar recebimento de recursos de empresas privadas. 

3. Ampliar a atuação da Secretaria de Esportes de forma que preste orientação às escolas e 

creches quanto à prática de esportes, auxiliando na capacitação dos professores de 

Educação Física. 

4. Atrair parceiros e investidores às práticas e eventos esportivos - ação chamada de 

“Economia Esportiva”-, desde as creches, como instrumento antidrogas, até o esporte de 

alto rendimento e profissional, além de buscar incentivos junto aos programas oficiais dos 

governos Estadual e Federal. 
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5. Instituir um Plano Municipal de Esportes e Lazer, integrado com as demandas de 

desenvolvimento humano e econômico originadas nas secretarias da Saúde, Educação, 

Ação Social, Fundação da Criança e Adolescente, Segurança Pública e Turismo, visando, 

dentre outras atividades, ao projeto “ESPORTE PARA TODOS”, que abrangeria campeonatos 

de Futsal, Futebol (Amador e Ruralão) e demais demandas esportivas, com calendário e 

instalações para as competições. 

3.8 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

A atual Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica não conta 

com um Plano de Desenvolvimento Econômico no sentido de nortear suas ações de 

desenvolvimento, embora exista um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, e 

não utiliza indicadores como, por exemplo, o PIB de Araxá e a taxa de desemprego. Este referido 

órgão, portanto, embora tenha como missão promover o desenvolvimento, não oferece 

indicadores para responder se Araxá está, de fato, se desenvolvendo ou retrocedendo. Por não 

haver um Plano específico, não há estudos baseados na vocação do Município para o 

desenvolvimento, no nível estratégico, a fim de orientar as políticas públicas para o setor. O 

Setor de Serviços merece uma abordagem especial devido a dois fatores. Este setor, juntamente 

com o comércio, gerou 48,9% do PIB de Araxá em 2017, superando a participação da Indústria. 

Isto significa que há grande potencial gerador de emprego e renda pela pujança dos números 

que apresenta. Para o sucesso da criação da MUNICÍPIO INTELIGENTE, a inovação tecnológica 

é um fator vital. 

3.2.1 PROJETOS E AÇÕES ESTRUTURANTES/CONSOLIDANTES 

1. Adotar o Programa Minas Livre para Crescer, tendo como referência o Guia Municipal 

da Liberdade Econômica. 

2. Elaborar um Plano de Desenvolvimento Econômico Integrado que envolva Indústria, 

Comércio, Serviços, Turismo, Agronegócio e Infraestrutura, fundamentado na vocação 

do Município, técnica e politicamente sustentada, explorando de forma equilibrada os 

recursos públicos e de parcerias disponíveis para investimentos, e consequente geração 
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de emprego e renda. Utilizar, principalmente, indicadores de PIB per capita e taxa de 

desemprego. 

3. Implantar: a) uma base de sustentação ampla ao MUNICÍPIO INTELIGENTE quanto aos 

serviços na área de tecnologia, que envolva o setor acadêmico e conquiste parcerias 

com o setor privado; b) um POLO TECNOLÓGICO para abrigar startups, empreendedores 

e pesquisadores, no conceito de Incubadora, em parcerias com polos já existentes como 

Santa Rita do Sapucaí e o estado de Santa Catarina. 

4. Desenvolver projeto Cidade do Nióbio em parceria com CBMM, por meio de incentivos 

às edificações com estrutura de nióbio. Usar o espaço urbano de Araxá para as 

edificações – demonstração, incluindo portais de entrada da área urbana e viaduto para 

o Acesso Leste. 

5. Estabelecer parceria com instituições de ensino superior com sedes em Araxá 

(UNIARAXÁ, FGW e UNIUBE) no sentido de apadrinhar projetos experimentais que 

gerem empregos na cidade, especialmente nas áreas de tecnologia, agronegócio, 

construção civil e turismo. 

3.9 SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 

O Diagnóstico da Gestão Pública Ambiental em Araxá pode ser resumido pela divulgação de 

cinco alíneas do Parágrafo Segundo, do Artigo 175, Capítulo VI da Lei Orgânica do Município – 

LOM. Nenhuma delas é cumprida pela atual Gestão. São elas: a) elaborar e implantar o Plano 

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, observadas as diretrizes do Plano Diretor; b) 

divulgar, sistematicamente, os níveis da poluição local do meio ambiente;  c) criar, implantar e 

manter, nos limites de seus recursos e nos termos do Plano Municipal de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais, áreas verdes de preservação permanente, parques, reservas e estações 

ecológicas, mantê-las sob especial proteção e dotá-las da infraestrutura indispensável às suas 

finalidades; d) prevenir e reprimir, com o auxílio da força pública, se for o caso, a invasão de 

área verde, que lhe cabe criar e manter. O Regimento Interno do CODEMA determina: “Manter-

se informado das atividades poluidoras, ou potencialmente poluidoras, de forma a 

compatibilizá-las com as normas e padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer 
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alteração que provoque impacto ou desequilíbrio ecológico”. Como o CODEMA, atualmente, é 

regido pela atual Gestão, esta obrigação não é cumprida. Da mesma forma que acontece em 

atividades ou processos relacionados ao Saneamento, os impactos ambientais das mineradoras, 

indústrias em geral, e da vida urbana rotineira, como os gases e particulados gerados por 

veículos, não são monitorados adequadamente pelo IPDSA. Em relação às mineradoras, toda 

fiscalização fica sob a responsabilidade dos órgãos do Estado, e quando há crime o Ministério 

Público atua. Ressalta-se com veemência que, no caso da operação da Mosaic, há a Fábrica de 

Ácido Sulfúrico, que está no entorno da área urbana, desde o Complexo do Barreiro, passando 

pelos bairros Barreirinho, Condomínios Villágio I, II e III e Boa Vista. O CODEMA é deliberativo e 

precisa monitorar as emissões desta planta industrial, com divulgação mensal dos dados e com 

os comentários sobre a conformidade com os parâmetros legais. Um governo minimamente 

responsável atua de forma ordenada nos processos, no sentido de evitar danos ambientais. 

Assim propõe a atuação do PARTIDO NOVO. 

3.9.1 PROJETOS E AÇÕES ESTRUTURANTES/CONSOLIDANTES 

1. Ampliar Coleta Seletiva com 100% de atendimento, incluindo-se reativação da britagem 

dos resíduos sólidos, e solucionar o lixão formado no Distrito Industrial. 

2. Fazer gestão junto à COPASA para oferecer 100% de água tratada e 100% de tratamento 

de efluentes, com base em seu contrato, e estabelecer objetivo de redução das tarifas. 

3. Fortalecer o CODEMA para que cumpra seu regimento, inclusive seu papel de 

fiscalização dos impactos ambientais, de forma que se cumpram os parâmetros legais. 

4. Gerenciar o contrato de concessão das empresas contratadas para limpeza urbana, 

coleta de lixo e operação do Aterro Sanitário. Divulgar periodicamente à população os 

resultados e a conformidade com o contrato. 

5. Proteger as nascentes de água que abastecem o município – área urbana e rural, 

incluindo-se viabilidade de criação do Parque Estadual da Bocaina/Ventania/Monte 

Alto, mediante exploração controlada, inclusive turística, com contrapartidas aos 

proprietários rurais.  
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6. Terceirizar as seguintes necessidades: a) o aterro sanitário, com 100% de aderência ao 

TAC e aos Planos de Operação – conforme legislação específica; b) serviços urbanos com 

utilização de indicadores de desempenho: coleta de lixo, limpeza, tapa buraco, 

manutenção de praças e jardins, áreas verdes, iluminação, cemitérios etc. 

3.10 SAUDE 

De acordo com a atual Gestão, quando há necessidade de internações ou outros serviços 

específicos estabelecem-se convênios com hospitais filantrópicos ou particulares. Mas o alto 

número de pessoas carentes e desempregadas sobrecarrega as Unidades de Atendimento. A 

inexistência de ações integradas e sistematizadas, no sentido de evitar que estas condições 

precárias de vida causem impacto no sistema de Saúde, sobrepesam as unidades de 

atendimento. Não se sabe, efetivamente, em qual intensidade estas pessoas procuram mais as 

unidades de atendimento. É evidente que pessoas em situação de pobreza adoecem mais 

porque não têm boa condição alimentar; a moradia e o saneamento são precários, além de 

estilo de vida desfavorável à saúde. Dentre esses hospitais conveniados, destaca-se a situação 

da Santa Casa (filantrópica) - seu déficit mensal das operações está em torno de R$300 mil. Ao 

analisar o contexto de todos os gastos da PMA, percebe-se ser possível sanar este déficit por 

meio de fundos ou convênios de cooperação, coma utilização de recursos economizados em 

outras áreas, especialmente nas despesas dos setores que atendem ao Gabinete do Prefeito e 

em cargos comissionados (total de 291, informados pela PMA). As Gestões realizadas pelo 

PARTIDO NOVO são marcadas pela austeridade e racionalidade no uso dos recursos públicos, 

tal como é percebido na gestão do Estado de Minas.  

3.10.1 PROJETOS E AÇÕES ESTRUTURANTES/CONSOLIDANTES 

1. Ampliar/modernizar o laboratório de análises clínicas municipal, inclusive o sistema de 

coletas nas unidades de saúde dos bairros, com implantação de um hemocentro. 

2. Ampliar para 100% de famílias a cobertura dos serviços da APS, incluindo PSF, com 

ações integradas a educação, saneamento e segurança pública, com vistas a prevenção 

de doenças (dores crônicas, sistema circulatório, hipertensão etc.), violência doméstica 

e acidentes. 
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3. Apoiar a gestão da Santa Casa para torná-la equilibrada financeiramente, de modo a 

ampliar a qualidade de seus serviços, sem deixar de exercer ação fiscalizadora à 

contrapartida do apoio com recursos públicos. 

5. Gerenciar: a) a disponibilidade de leitos hospitalares, inclusive UTI, visando a taxa de 

ocupação máxima nos níveis recomendados pelo Ministério da Saúde e OMS; b) o 

número de ocorrências de dengue, sarampo etc., visando ao desempenho em nível 

considerado ótimo pelo Ministério da Saúde, respeitada a condição de alto PIB per 

capita de Araxá. 

6. Reduzir a ocorrência dos atendimentos e aumentar a resolutividade dos casos, por meio 

de investigação de causas. Ex. Falhas na prevenção (PSF e APS), deficiências de 

saneamento, poluição atmosférica, acidentes de trânsito e do trabalho etc. 

3.11 SEGURANÇA PÚBLICA 

Uma iniciativa que o poder público municipal pode instituir e que colabora com a redução da 

criminalidade e da violência é investir cada vez mais em tecnologias de segurança, como o 

video-monitoramento. A instalação de novas câmeras, ampliação da equipe de monitoramento, 

adesão de NOVOS softwares ao sistema (identificador automático de placas, reconhecimento 

facial etc.) é fundamental para a segurança pública. A construção de portais nas entradas da 

cidade, onde sejam instaladas câmeras de grande resolução interligadas a central de 

monitoramento, complementa essa medida. A guarda municipal também pode ser estruturada 

de forma a somar com o trabalho desenvolvido pelos órgãos de segurança pública presentes 

em Araxá. O presídio local já se encontra em um quadro de superlotação que carece de um 

Plano de Expansão/Adequação junto ao Estado. 

3.11.1 PROJETOS E AÇÕES ESTRUTURANTES/CONSOLIDANTES 

1. Ampliar: a) os controladores de velocidade na área urbana, equipados com câmeras, 

substituindo quebra-molas nas vias rápidas; b) o sistema de video-monitoramento com 

base em indicadores técnicos de locais mais críticos, integrado com segurança 

particular. 
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2. Apoiar funcionamento dos Conselhos Municipais, utilizando-os como efetivos parceiros 

nas propostas e execução das políticas para a Segurança Pública. 

3. Criar rotina de monitoramento e divulgação mensal dos indicadores de desempenho 

em segurança, com dados originados nas forças do Estado e do Município, utilizando as 

plataformas digitais implantadas no âmbito do MUNICÍPIO INTELIGENTE. 

4. Elaborar e estabelecer um Plano Municipal Integrado de Segurança Pública com o 

objetivo de aumentar a eficácia dos serviços municipais já existentes, com base em 

indicadores oficiais, e identificar lacunas de gestão, em comparação com municípios 

modelo, e propor ações em todas as Secretarias relacionadas ao Desenvolvimento do 

Município. 

5. Estruturar um modelo de gestão da rotina contendo atribuições claras de 

responsabilidade entre Estado e entre as Secretarias Municipais, perseguindo meta de 

estar entre os 5 (cinco) municípios mais pacíficos do Brasil, com otimização no uso dos 

recursos. 

6. Implantar 3 (três) portais de entrada na cidade com o objetivo principal de aumentar a 

segurança no espaço urbano, nos conceitos do Projeto MUNICÍPIO INTELIGENTE, e 

desenvolver ações que permitam manter sempre os prédios públicos em bom estado 

de conservação, especialmente escolas e creches, de modo a reduzir a incidência de 

furtos e depredações. 

3.12 TURISMO 

Na gestão pública atual, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações 

Tecnológicas não prestigia o turismo com a prioridade necessária. Dos 26 servidores lotados 

nesta Secretaria, somente 3, incluindo-se o Secretário, trabalham voltados para ações de 

desenvolvimento. Para tratar de assuntos relacionados ao Turismo, há somente uma 

Turismóloga. O restante dos servidores atua no Parque do Cristo e no SINE. Não se consegue 

ver relações da operação de um Parque Municipal com ações estratégicas de desenvolvimento 

de um município que tem o 18º PIB de Minas Gerais. Lideranças do setor turístico apresentaram 
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queixas também sobre a saída de Araxá no Circuito da Canastra. Não se conhece o verdadeiro 

motivo, mas o fato é que Araxá atualmente faz parte da Associação dos Municípios de Interesse 

da Alta Mogiana, pertencente à macrorregião de Uberlândia, sem nenhuma tradição ou 

interesse voltado ao turismo, exceto de negócios. Constatou-se também que há estanqueidade 

entre as áreas do Governo consideradas propulsoras do desenvolvimento. Não há integração 

coordenada entre as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Rural e 

Fundação Cultural Calmon Barreto, para que otimizem os esforços convergentes para este fim 

maior, que é o desenvolvimento do município de Araxá. 

3.12.1 PROJETOS AÇÕES ESTRUTURANTES/CONSOLIDANTES 

1. Consolidar a vocação regional para o turismo de aventura, tal como: voos livres, 

montanhismos de escala de paredões, rapel etc. 

2. Dotar um modelo de Gestão na Secretaria de Desenvolvimento, Setor de Turismo, de 

forma a coordenar ações integradas de desenvolvimento com: IPDSA, Secretaria do 

Agronegócio, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Fundação Cultural Calmon 

Barreto, tendo como premissa utilizar indicadores de desenvolvimento integrado, 

como: PIB total, PIB Per capita, Taxa de Desemprego, Renda Média da População, 

Famílias com renda menor que 1 (um) SM. 

3. Elaborar e estabelecer Plano de Desenvolvimento Econômico Integrado contemplando 

o Turismo, no âmbito das ações estratégicas do Estado e Governo Federal, para apoiar 

a criação de novos eventos e o fortalecimento de outros já existentes (Competição de 

Ciclismo, Festival do Queijo, da Cachaça, Gastronômico - Comida de Boteco, etc.), atrair 

e aumentar o tempo de permanência dos turistas em Araxá. 

4. Instituir o Centro de Eventos na área da EXPOMINAS mediante articulação com o 

Governo do Minas - proprietário da área -  e promover a divulgação de Araxá nas mídias 

que impactam os grandes centros geradores de fluxo de turistas e turismo de negócios. 

5. Investir na tecnologia urbana no âmbito MUNICÍPIO INTELIGENTE, coordenando a 

formação de uma base de prestadores de serviços. 
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4. CONCLUSÃO 

A gestão do Município de Araxá é um desafio, não porque o município seja carente ou 

deficitário economicamente, mas porque tem uma grande arrecadação, elevado PIB e PIB per 

capita. Isso, aliado às potencialidades de minerais, geográficas, população, clima etc., por si só, 

implicam substantivos ganhos sociais e qualidade de vida para a população. Ou seja, Araxá tem 

tudo para ser uma cidade modelo, desde que seja alvo de uma NOVA gestão para se tornar, de 

fato, um MUNICÍPIO INTELIGENTE. Os projetos e ações estruturantes/consolidantes, 

apresentados nesse plano de gestão dos candidatos do PARTIDO NOVO para Araxá, estão na 

medida correta do diagnóstico realizado para elevar nossa cidade e a sociedade ao patamar no 

qual deveriam estar, há tempos. 

5. EQUIPE 

Esse plano é o resultado da colaboração de inúmeros voluntários, dos mais diferentes setores, 

que compõem a população de Araxá, sejam administradores, profissionais da saúde, educação, 

indústria e serviços, agronegócio, saneamento e meio ambiente, urbanismo e mobilidade, 

assistência social, turismo etc. Esse trabalho voluntário foi coordenado por Murilo Borges 

Castro Alves, que redigiu o diagnóstico realizado, posteriormente condensado nesse plano de 

governo, pelo Professor Dr. Maurício Antônio Carneiro. A revisão ortográfica ficou a cargo de 

Maria Iolanda Cunha de Moura. 

Os candidatos do Partido NOVO agradecem esse colossal empenho e dedicação e têm a certeza 

de estar apresentando o melhor para Araxá. 


