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Esse plano de governo vislumbra a aurora da mudança que pujante vibra
no coração dos barbacenenses, ansiosos e sintonizados com as modificações reais
na política desde 2018.
Nesse ano de 2020 nós também queremos mudar!
O povo se ergue fiel para defender sua terra numa demonstração de
conscientização, que sempre envolveu aqueles que são dignos da realização de
um trabalho transparente e que objetivam evitar que pessoas de condutas
desonestas se despontem.
Barbacena, terra querida, altaneira, de ares frescos e céu considerado
como um dos mais luminosos e belos do mundo, segundo as palavras de Emeric
Marcier, pintor romeno que encontrou aqui o local apropriado para expor sua arte.
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Terra marcada por lutas, algumas delas esquecidas como a história dos
seus primeiros filhos, os índios Puris, primeiros habitantes da região, refugiados
dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que se enveredaram pelas matas
do interior na esperança de se manterem vivos frente às conquistas dos
colonizadores. Índios Puris, que tem seus descendentes esquecidos no Distrito de
Padre Brito e que lutam por manter acesa a sua história.
No auge de seu reconhecimento como cidade que servia à coroa
portuguesa, Barbacena viu-se inscrita por fatos históricos e macabros, como
aquele 11 de abril de 1789. Nesse dia, o contador Joaquim Silvério dos Reis,
escreveu a carta denunciando o Alferes Tiradentes e os demais revoltosos,
entregando seus planos à coroa: os planos de fazerem o Brasil um país
independente. Três anos após a denúncia de Silvério dos Reis, o Alferes
Tiradentes, herói da Pátria Brasileira, foi levado à forca, numa manhã de outono
de um sábado. Era 21 de abril de 1792.
Hoje, são outros os traidores dos deveres morais. Eles se erguem,
manchando nossa história, repetindo os mesmos erros e impedindo seu
desenvolvimento, travestidos nos discursos de políticos de carreira.
É chegada a hora do político compreender que o cargo que ocupa é para
servir ao povo, e não para serem servidos pelo povo. Acabar de vez com essa
tirania, construída na esfera de seres eleitos, numa presunção de que sejam
semelhantes aos “antigos deuses do Olimpo”. Chega! Basta! Ninguém aguenta
mais tanta arrogância.
Barbacena precisa ser amada, cultivada e cuidada todos os dias e não
somente às vésperas das eleições como vergonhosamente fora feito durante todos
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esses longos anos. Barbacena merece respeito! Barbacena Merece CORAGEM
PARA TRANSFORMAR!
Por saber de tantos abusos políticos, decidimos nos unir num grupo
forte e contagiante, de pessoas do bem para juntos com você barbacenense que
ama essa cidade, sermos o instrumento de mudança para nossa Barbacena Querida
em 2020!
A transformação que queremos não virá com qualquer desses
oportunistas de carreira, que estão há anos no poder, com discursos e alianças
combinadas. Ela só virá com pessoas novas, com espírito de luta e com
determinação em romper com esse ciclo vicioso de poder que reinou, e no amanhã
poderemos dizer “reinava” em nossa cidade.
Somos pessoas do bem, pessoas honestas e compromissadas com os
valores que levarão Barbacena para frente e para o alto.
Essa é a minha cidade, o meu lugar de viver e por ela vou lutar e
defender até o último suspiro, pois a amo desde que nasci. Sim! Eu amo muito
Barbacena!
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º, tendo como princípios
a soberania, a cidadania, a dignidade humana, os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa, assim como, o pluralismo político, diz em seu parágrafo único,
que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta constituição”. É ano de eleição, de
decidir, de participar. É ano de transformar! E o povo pode usar esse poder no
voto. Não deixe o outro escolher por você, faça valer seu poder a sua vontade.
O município é célula mãe, o ponto central e mais importante da nação.
A união dos municípios forma o Estado e a união dos Estados formam a Nação.
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É aqui que tudo começa e acontece. É aqui no município, que a fonte começa a
brotar e de forma continuada segue seu curso para o encontro de várias outras que
se juntam, fortalecendo esse país chamado Pátria Amada Brasil.
Eu acredito que juntos, eu com uma boa equipe técnica, e você,
possamos fazer a mudança que Barbacena merece com bons projetos, pois nada,
Nada Resiste ao Trabalho!
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1. APRESENTAÇÃO

O ano de 2020 será guardado na história humana como o ano da
COVID-19. O ano do distanciamento social, da luta pela vida, das muitas mortes,
das perdas de emprego, do fechamento dos comércios, das escolas, o ano do maior
combate simultâneo que a terra já viveu. Será um ano a parte no calendário.

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em
CC BY-ND

Essa luta pela vida fez dividir muitas opiniões, até mesmo da chamada
“ciência” em seus centros universitários. O que é ou não é verdade? O que usa ou
não usa? Enfim, tantas discussões acadêmicas.
Ainda assim, esforços múltiplos se fazem e se unem para encontrar a
vacina, com ações para salvar vidas, num cenário de uma guerra silenciosa e
agressiva que nos fez ver de forma violenta como nossa nação precisa de mais
cuidado e de mais amor. Pois, quem ama cuida!
Tem sido da maneira mais dura possível o choque de gestão que todos
nós vivemos em todas as áreas, a saúde, sem leitos suficientes, desnudou a nação
deixando ver o quanto estamos atrasados nos cuidados emergenciais à vida. Nossa
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Barbacena Querida não foi diferente. A saúde grita por socorro, não só no combate
a Covid-19, mas a saúde que abandonada nos bairros e hospitais deixa o filho da
terra às mínguas, pedindo por atendimento médico, por um pouco de respeito.
A Covid-19 fez as escolas pararem e esse tem sido um ano assim, “sabese lá como vai ser na educação”, dizem. Se fosse um livro, nele ficaria muitas
páginas em branco, não usadas. Professores e alunos em seus lares, saudosos do
tempo de irem para a escola, esse lugar sagrado, lugar no qual se deve formar
pessoas.
A educação cabe formar cidadãos e proporcionar saberes, habilidades e
competências que estruturam para vida e que faz pessoas serem o que desejarem
e que conquistem esse mundão tão para lá de grande!
Escolas municipais que estão carentes de cuidados estruturais, de
investimentos mínimos, pintura, carteiras de estudo, merenda escolar de qualidade
e devidamente entregue aos alunos, material de limpeza, entre outros. Onde estão
as capacitações? Novos saberes? Afinal, a educação depois da pandemia nunca
mais será a mesma. Como informatizar, estruturar softwares para a educação do
futuro? Como qualificar melhor nossos professores e de forma continuada? A
Educação 4.0 é o caminho.
O professor que hoje nem sabe mais o que vai ser do seu futuro com a
reforma previdenciária, que sequer foi discutida com eles, que vê o TCE/MG que:
fez determinações e recomendações ao diretor do Sistema Municipal de
Previdência e Assistência ao Servidor (Simpas) de Barbacena e ao prefeito
da cidade, para sanar as irregularidades encontradas na auditoria realizada
na instituição... https://folhadebarbacena.com.br/cidade/tce-mg-apontaPLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 2021 – 2024
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irregularidades-em-sistema-de-previdencia-municipal-de-barbacena03092020. Onde está a transparência? Temos que nos organizar pois, o futuro é
logo ali! Todos sabem que o tema da previdência é urgente e requer
responsabilidade, mas o ano político estava logo aqui e ninguém queria “mexer
no vespeiro”, assim diziam.
O funcionário público está aflito por saber sobre a reforma da
previdência, ele sim sabe o quão importante é pensarmos juntos como será feito
essa discussão, pois ignorá-la não a fará deixar de existir. E quanto antes agirmos,
melhor será para o bem de todos! Essa discussão deverá contar com todos os
envolvidos. O servidor, precisa da garantia em receber em dia seu salário, da
aposentadora e também ter um local de trabalho adequado e salubre.
Sendo os conselhos de suma importância no processo de implantação
de políticas públicas, todos os CONSELHOS MUNICIPAIS, que são
instrumentos legais previstos em lei deverão ser bem estruturados, ativos e altivos.
Temos diversas entidades inscritas na cidade que cuidam da criança, do
idoso, da pessoa com deficiência, da defesa e proteção dos animais, arte e cultura,
do meio ambiente, da educação, do morador em situação de rua, de auxílio aos
apenados e apoio às famílias, todas se comunicam num anseio nobre de melhorias
no contexto da cidade. Todas devem ser vistas como parcerias importantes para
as ações sociais. A ausência da Secretaria de assistência social e promoção
humana, trouxe graves prejuízos ao município uma vez que, por isso, a cidade
perdeu muitas verbas. E só no fim de 2019 esse atual governo a reativou.
Implantar a casa de acolhimento para mulher em situação de violência
familiar e os filhos envolvidos nesse drama é urgente, já que o município não
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possui, buscar parcerias como, por exemplo, o Projeto MULHERES MIL do
IF/Sudeste, que é um dos caminhos para capacitação de mulheres, com
oportunidade de formação e ingresso em atividade remunerada para seguirem suas
vidas fora do contexto dos abusos e da violência, criar lei para reinserção do
agressor na sociedade, compartilhamento de informações entre as policias e
judiciário. .
Estabelecer parceria com bons Projetos como Pão e Beleza e outras
entidades que tem experiência e vínculo com o atendimento aos moradores em
situação de rua, público com maior índice de vulnerabilidade social, as margens
das maiores violações humanas. Hoje com indicadores de aumento de demanda,
visto que a crise econômica se mostra grave para os próximos anos, levando
famílias para as ruas como consequência da falta de emprego.
A Covid-19 fez as pessoas ficarem mais tempo em casa e com isso
inevitavelmente verem a realidade de seus bairros com maior atenção. Sabe
aquela parte da vida de acordar e sair para trabalhar, voltar à noite, jantar e dormir
para recomeçar? Bom, isso mudou! Sobra tempo demais para abrir a janela e ver
o quanto nossa rua, nosso bairro, precisam ser melhorados em sua
Infraestrutura, em especial os bairros da periferia da cidade. A recuperação das
ruas requer um projeto anual contínuo com um programa adequado e não mais
uma mera “operação tapa buracos”, que não dura um período de chuvas sequer.
Uma secretaria de obras que realmente funcione, cumprindo os prazos
definidos, que viabilize parceria entre engenheiros, arquitetos e prestadores de
serviços, que informatize sem burocratizar.
As empresas e os cidadãos merecem respeito, não dá para continuar
sabendo da realidade de que é mais fácil abrir uma empresa, aprovar ou regularizar
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#17coragemparatransformar
11

um projeto em qualquer cidade vizinha do que em Barbacena e não fazer nada
para mudar, propor uma agenda com os empresários para juntos buscarmos
soluções que alavanquem os negócios e com isso gere empregos e movimente a
economia.
Nossa cidade está nas mãos dos mesmos políticos desde o século
passado, sofre com abandono e com a miséria em alguns lugares. É inaceitável
que em pleno século XXI existam bairros com esgotos jogados às margens de
córregos, contaminando águas de manejo para agricultura, esgotos que irão
desaguar nos rios de Barbacena e cidades vizinhas. Tal fato constitui crime contra
a dignidade humana e contra o meio ambiente. Nossos resíduos sólidos não
devem continuar sendo tributados para serem tratados como lixo. É preciso pensar
a educação para o ambiente.
Precisamos de uma Agenda Nacional de Qualidade Ambiental com
urgência para organizar o município, e fazer cumprir a lei que deve estar em
equilíbrio com o PLANO DIRETOR- PD atualizado, a ser elaborado com
conhecimento técnico, participação popular, preparando nossa cidade para o
futuro.
Com um PLANO DIRETOR atualizado é possível pensar novos
investimentos que virão de forma segura contemplar nossa cidade, gerando novos
empregos e desenvolvimento econômico, sendo possível buscar recursos no
Plano Nacional de Mobilidade Urbana entre outros setores.
O PD é instrumento indispensável para as ações da Secretária do Meio
Ambiente, que precisa tratar os resíduos sólidos e estabelecer ações voltadas à
sustentabilidade em toda cidade.
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Nossa cidade deveria estar mais linda! Pensem só?! Cidade das Rosas?
Cadê elas, as rosas? A estética caminha ao lado da ética, a ética faz manter a
justiça, o direito e o dever.
Barbacena merece canteiros de rosas que mais que embelezar, possam
fortalecer o título de nossa cidade, reforçando uma identidade, mudando esse
cenário e auxiliando no processo de curar a cidade da feiura que anda fazendo
morada nas praças abandonadas, no cheiro de urina de algumas ruas. Espaços
públicos que não encantam a munícipes nem visitantes.
Falando em cura. Temos o título de Cidade dos Loucos e podemos
exportar para o mundo a luta de nossa cidade para cuidar dos acometimentos
mentais, tratando com humanidade os pacientes, sejam aqueles que sofreram com
os métodos passados, sejam os pacientes atuais.
Se temos os títulos de cidade das Rosas e dos Loucos, por que não
juntar tudo isso numa Agenda Cultural Anual?
Barbacena, terra de grupos de teatro famosos como o Ponto de Partido,
Elas por Elas, Instituto Curupira, entre tantos outros grupos e movimentos que os
antecederam. Cadê os Festivais de Bandas? Os Congados, as Folias de Reis, as
Quadrilhas, a Festa do Morango em Pinheiro Grosso, que foi onde começou o
evento e agora, perde pela produção da cidade vizinha em Vasconcelos que
merece a festa do Morango! E a Festa do Pinhão? Festa do Agricultor, Agricultura
Familiar e Artesanato de Senhora das Dores, Exposição Agropecuária, Festa das
Rosas? A cada ano se perde mais e mais dessa regionalidade.
Temos uma academia de Letras e podemos unir a Agenda cultural com
espaço para Feira Literária, resgatando a memória de grandes personalidades
PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 2021 – 2024
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que passaram por aqui, unindo isso a cozinha gourmet, valorizando os produtos
da terra, desde os temperos, legumes e frutas, ao leite,
o nosso queijo e as carnes nobres! Tudo num ambiente onde haja espaço para
todos os artistas e produtores dessa cidade, que lutam para viver da arte, pois ela
mais que encantar ajuda a curar e é parte da medida preventiva que cuida da vida!
Pensar em ecoculturar o nosso céu de brigadeiro e o nosso frio exuberante, para
que essa feira ocorra nesse ambiente!
Imagine tudo isso sendo ofertado em projetos sociais? Nossas crianças
precisam de lazer, de esporte, de e processos tecnológicos! Estamos falando de
EDUCAÇÃO 4.0, de escola cívico-militar federal e também municipal, pois a
comunidade em Barbacena já mostrou que quer ver seu filho muito bem instruído
e protegido, com condições plenas para a construção de habilidades e
competências para a própria história.
Realizar parceria viável para crianças e jovens de Barbacena, seja na
área urbana ou rural! Fortalecer os cursos técnicos, aprimorar parcerias com o
IF/Sudeste e outras universidades.
O esporte e o lazer são molas mestras do bem-estar e da saúde! Se
queremos economizar na saúde, ter qualidade de vida, precisamos sim, dar espaço
ao esporte e lazer em nossas escolas e na cidade. Valorizar o futebol de várzea, a
utilização das quadras escolares como lazer aos fins de semana, seja para o vôlei,
basquete e outros. Conveniar com os polos de natação, pois temos professores
premiados ampliando a oferta.
Mobilizar e fomentar o atletismo, os circuitos de Bikes, de trilhas. A
proteção e cuidados com a Linha do Oeste, área pública federal que tem que ser
preservada e deveria estar mais cuidada.
PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 2021 – 2024
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Estruturar com os clubes de aeromodelismo um projeto para uma pista
em nosso município para prática e campeonatos desse esporte.
A agricultura familiar, e o agronegócio em nossa cidade e região
cresce cada dia mais, fornece produtos que chegam a nossa Cidade, Estado, Brasil
e Mundo. Afinal, Barbacena é forte produtora de hortifrutigranjeiros, produtora
de leite e derivados, pecuária nobre. A região rural tem capacidade de fazer parte
e construir um circuito forte com consórcios intermunicipais, expandindo sua
abrangência na região junto com o ecoturismo, trazer e elaborar projetos que
contemplem parcerias, incluindo fortalecer a hotelaria urbana e criar uma rede de
hotelaria para áreas rurais.
Capacitar o homem do campo para fortalecer a busca por recursos
econômicos, saber o caminho para ter acesso a verbas e deixarem de ser tutelados
nessa velha prática política que os aprisiona.
A prefeitura em seu ambiente administrativo deve ser um local para
bem receber o contribuinte, com presteza, rapidez e com prazos que primem pela
celeridade. Qualidade no atendimento envolve prazos na execução dos serviços
públicos. Destravar as burocracias e a falta de transparência no serviço público.
Reavaliar os diversos pontos de atendimentos dos setores municipais espalhados
na cidade.
Transparência e acesso a plataforma Geo. do município que se torna o
ponto primordial para a construção civil, e rede de negócios na cidade, a
plataforma GEO envolveu gasto público vultuoso, que foi utilizado para elevar a
tributação do IPTU da cidade. É a partir dele, que o Plano Diretor será estruturado,
dentro das Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Tudo
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em plena comunicação e ação com as secretarias da Sutrans de Planejamento e
de Gestão.
A água de fim de ano no período de chuvas tem que ser considerada de
extrema importância por atingir em especial a Avenida Governador Bias Fortes,
área do Pontilhão e córregos da rua Bahia, viabilizar uma rede de comunicação e
alerta de chuvas.
Barbacena tem a grata satisfação de ter um dos melhores índices em
segurança pública. Temos Regional da polícia Civil com Delegacias
Especializadas, a 13ª Região da Policia Militar, o 9º Batalhão de PMMG, a
Companhia do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, a Guarda
Municipal e podemos melhorar mais ainda, buscando o exemplo de cidades que
informatizaram e criaram aplicativos de comunicação para segurança pública, que
usaram o olho vivo em parcerias público-privadas e agilizam as ocorrências.
É urgente a necessidade de retirar a cadeia pública do centro da cidade.
O local é insalubre para os funcionários, familiares de presos, para os presos e
para o entorno no centro da cidade. Fortalecer e conveniar com Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados – APAC, que tem obra paralisada e com
a construção de uma nova unidade prisional, fornecendo um mínimo de
investimento para que o local possa reiniciar as obras.
Estabelecer o mínimo possível de secretarias exigidos em lei,
desonerando o município, dando mais formas as diretorias e suas funções
especificas. Fortalecer o setor de consultoria e Planejamento agregar a ele sala
de TI para levantamento de editais para projetos sóciais e organizar equipe de
profissionais que auxilie tanto o executivo quanto entidades e sociedade civil a se
organizarem para ingressos nesses editais, nacionais e internacionais.
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2. SECRETARIA DE SAÚDE
No Art. 196, a Constituição
Federal de 1988, reconhece a saúde como
direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e
recuperação

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado
em CC BY-NC-ND

 Montagem de equipe técnica com servidores públicos e membros dos
conselhos municipais para compor quadro da COMISSÃO PROVISÓRIA DA
SAÚDE para levantamento dos recursos do fundo de saúde, verbas e transferência
recebidas, e após emitir relatório/parecer com publicação para total transparência.


Visita imediata com relatório físico de todas as unidades dos postos

de saúde nos bairros e distritos, incluindo levantamento de números de
profissionais que trabalham, os que deverão ser contratados para ocupação de
cargos.


Qual volume de atendimento e quantitativo de insumos necessários,

incluindo áreas hospitalares que prestam diversos serviços de saúde, incluindo
atendimentos odontológicos, visitas as unidades terapêuticas, aos Centros de
Atenção Psicossocial, rede CAPS.
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 Análise dos relatórios e apresentação de projetos de execução, com
previsão de custos para reestruturação das unidades de saúde, visando a busca de
recursos da área pública e privada, capacitando-as ao atendimento que deve ser
ofertado, incluindo a instalação de equipamentos, de informatização e rede de
internet.

 Implantação de software
nas unidades de saúde, para que o
prontuário do paciente seja lançado
em um banco de dados no sistema,
para que fortaleça a melhoria no
atendimento e em conexão com a
Rede SUS propicie levantamento de
dados.
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.
pinimg.com%2Foriginals%2Fdd%2Fba%2Fae%2Fddbaaeb3569
9f04d1a66160d3a844ec5.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fww
w.pinterest.com%2Fpin%2F481814860132818776%2F&tbnid=
FjzQOXOBvm4K6M&vet=12ahUKEwjA6d8nv_rAhXyBLkGHS7AAsQQMygBegUIARCVAQ..i&docid=
XNH0uQLHwZYDM&w=149&h=150&itg=1&q=https%3A%2F%2
Finsertmedia.bing%20heart&ved=2ahUKEwjA6d8nv_rAhXyBLkGHS7AAsQQMygBegUIARCVAQ
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 Implantação de serviço psicossocial com psicólogos e assistentes
sociais para o apoio as equipes dos agentes de saúde, construindo estratégia que
sejam cada vez melhores para o trabalho de campo, em parceria com centros
acadêmicos para estudos da área social de como melhor atender, incluindo
aplicativos de atendimentos comunitários para lançamento imediato dos dados
para uma plataforma online, compilando informações e viabilizando a utilização
correta dos recursos públicos.
 Contratação de pessoal para as unidades de saúde que permitam
construir vínculos nos atendimentos, em especial nas áreas da gestação, infância
e idoso. Evitando a alta rotatividade dos profissionais e atravessamento de
interesses políticos partidários, que resulta na frequente troca de equipes.
 Fomentar estratégias para melhoria e maior rapidez no atendimento
a rede de exames, no atendimento à saúde secundária, diminuindo o tempo de
atendimento as especialidades, com as redes conveniadas, com consórcios e
parceria com o mercado privado.

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC
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 Levantamento junto as unidades hospitalares dos serviços e contratos
conveniados, com estudo para a rede de atendimento dos procedimentos eletivos,
de média e alta complexidade, identificando os apontamentos que possam
fortalecer o serviço, em especial a área da oncologia e cardiologia, serviços
essenciais e com critérios de urgência para salvar vidas. Dar transparência a fila
de cirurgias, e apontar como diminuir o tempo de espera. Estabelecer metas para
diminuir os gastos com Tratamentos Fora do Domicílio.
 Estruturar rede de conveniamento com o IF/Sudeste e outras
Universidades federais, estaduais e privadas, para compor rede de estágios aos
cursos presentes nas unidades educacionais, ampliando e construindo uma
parceria na oferta de serviços diversos de saúde.
 Valorização das Práticas Integrativas e Complementares - PICs, já
aprovada pela Rede SUS como mais um instrumento de atendimento à população,
que tem o direito de utilizar-se dos métodos que serão ofertados, tudo dentro de
acompanhamento e supervisão acadêmica.

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND
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 Mapeamento da rede de assistência à criança e ao idoso, portador ou
não de deficiência, nos diversos setores assistenciais, seja nas instituições civis ou
privadas para compreensão dos métodos adotados por essas e para possíveis
capacitações, convênios e parcerias conectando-as as outras secretarias de
governo com objeto claro e especifico de melhoria e manutenção da saúde.
 Estruturar junto aos conselhos municipais uma política pública mais
eficaz no enfrentamento ao uso, abuso e dependência em drogas, com especial
atendimento as crianças e jovens, conectando a rede para trabalhos nas
comunidades que deem condições ao lazer, esporte e cultura, evitando assim o
ingresso destes nas proximidades do crime e rede de abusos físicos e sexuais que
acontece, como também o afastamento da escola.
 Conexão com a secretaria de CULTURA, ESPORTE E LAZER para
promoção a saúde de forma preventiva, em conjunto com outras secretarias, com
campanhas junto a rede escolar municipal, com temas interdisciplinares.
 Fortalecer o consórcio intermunicipal em sua rede de atenção e
atendimento, com buscas em parâmetros de qualidade que evitem a saída de
recursos que poderiam ser utilizados nessa rede, ampliando as parcerias com
governos federais e estaduais


Ampliar unidades básicas de saúde para atender bairros que estão

sem cobertura, e verificar as UBS que estão paralisadas, como buscar soluções
para retomada das obras.


Recuperação e manutenção dos equipamentos de saúde (postos) já

existentes e que atualmente se encontram em mau estado de conservação e com
serviços deficitários.
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 Ampliar

a participação dos recursos próprios na área de saúde, que

atualmente são definidos de acordo com a Constituição Federal e lei federal
141/2012, e que tem o valor mínimo de 15%.
 Ação de divulgação e conscientização do trabalho da vigilância
sanitária como trabalho que dá segurança ao atendimento e prestação de serviços
de qualidade para população, construir mecanismo para que a população não veja
os serviços dos profissionais como punição. Propor uma revisão legal, via
Câmara Municipal, para aprovar um NOVO CÓDIGO SANITÁRIO PARA O
MUNICÍPIO. O atual está muito desatualizado;
 Fortalecimento dos serviços prestados pela vigilância sanitária nas
ações em conjunto com equipes da zoonose com convênios que oportunizem a
castração e acompanhamento de animais em situação de rua e de famílias de baixa
renda. Construir o espaço para um ambulatório veterinário público.
 Reestruturar o Serviço de Zoonoses para que fique mais eficaz e
trabalhe melhor as questões de controle de doenças transmitidas por vetores, tipo
dengue, febre amarela, raiva animal e humana, controle de animais peçonhentos,
etc;

 Abertura de edital público para contratação de agentes fiscais da
vigilância

sanitária

para

nível

superior

(enfermeiros,

nutricionistas,

fisioterapeutas, médicos veterinários, etc)
 Montar uma DIRETORIA para PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL
para implantar uma efetiva política pública de controle de natalidade animal e
aproximá-la da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. Para que esta diretoria
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estabeleça PLANO EDUCATIVO e o PLANO OPERATIVO para todas a ações
para curto, médio e longo prazo.
 Montar uma UNIDADE MÓVEL DE CASTRAÇÃO para o
atendimento mais adequado ao município.
 Montar

um

CENTRO

DE

RECEPÇÃO

DE

ANIMAIS

PEÇONHENTOS para posterior encaminhamento a FUNED.
 Manter o convênio com o IF para atendimento na castração de
animais e ampliar como parceiro a ser mantido pela qualidade e espaço já
existente.
 Conhecer o Projeto PATRULHA ANIMAL elaborado pela
professora Fausta e ampliar a proposta para outros bairros, para maior e melhor
conscientização da DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL.
 Manter ativos os convênios com as entidades que cuidam de animais
dentro dos parâmetros legais.
 Manter as ouvidorias com atividade proativa.
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3. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
No Art. 205 a Constituição Federal
de 1988 diz que: A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.

 Fortalecer a qualidade no ensino, para alcance das propostas do
IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, para melhores índices na
qualidade do ensino nas escolas municipais e traçar metas para aperfeiçoar o
ensino-aprendizado, em especial nas disciplinas de Português e Matemática.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpin%2F483714816223525103%2F&psig=AOvVaw3DDo
xN6bLMKhHCWiitLpE8&ust=1600951855320000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCngpSp_sCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Dar condições para a educação municipal receber todos os alunos em
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, com um ambiente
de liberdade para aprender, ensinar, criar espaços para pesquisa e laboratório,
fortalecendo a cultura, o pensamento, a arte, a música, o saber, o esporte, com
metodologias e processos tecnológicos ligados a pedagogia da educação 4.0. A
educação do “presente para o futuro”, se adequando às novas necessidades para a
construção de habilidades e competências necessárias para uma sociedade do
século XXI.
 Montagem de equipe
técnica com servidores públicos com
perfil diferenciado para a formulação
e gestão das políticas públicas de
educação, tendo como objetivos:
1

- Propor de forma continuada

no currículo municipal a inserção de
temas transversais como: Educação
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fw
ww.wellingtonmoreira.com.br%2F2018%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2013%2F07%2Ftrabalho-emequipe.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.wellingtonmoreir
a.com.br%2Fo-culto-ao-trabalho-emequipe%2F&tbnid=5iS20AjcxRicMM&vet=12ahUKEwicw9mt
of_rAhWhBtQKHassCTkQMygAegUIARDLAQ..i&docid=Po_

para não violência, em especial a não
violência familiar, com atenção ao
cuidado com a mulher, criança e
idoso.

9Qovcy_C7M&w=450&h=300&q=equipe&ved=2ahUKEwicw9mtof_rA
hWhBtQKHassCTkQMygAegUIARDLAQ

2

- Propor a implantação da

Escola

Cívico-Militar

no

maior

número de unidades municipais,
tendo

como
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– Propor educação ambiental

assinar o termo de adesão ao

5

programa das Escolas cívico-militar

para consciência da coleta seletiva, e

já previsto para ser implementado no

dos

CAIC.

AGENDA AMBIENTAL.

3

– Propor educação para a

PROTEÇÃO

E

DEFESA

DOS

6

compromissos

com

uma

- Propor a análise eficiente de

sobre o gráfico dos dados do

ANIMAIS, para compromisso com a

Qedu.org.br

2017

vida e não abandono dos animais.

https://www.qedu.org.br/cidade/102

-

– Educação para o trânsito,

0-barbacena/aprendizado e análise de

com compromisso de melhoria na

dos dados de cada uma das escolas

relação e uso das vias com respeito ao

municipais, para compreensão da

pedestre, pessoa com deficiência,

composição que originou os gráficos

crianças e idosos.

abaixo.

4
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A partir dessa analise focados no
PROGRAMA
EDUCAÇÃO

TODOS
para

PELA

alcance

da

referência para cumpri metas até
2022.

 Buscar junto às escolas os lançamentos dos dados no aplicativo do
Governo Federal CLIQUE ESCOLA, compondo a base de dados, e ação com
mais transparência junto aos órgãos de acompanhamento educacional.
 Fortalecer o Conselho Municipal de Educação para com equipe de
profissionais da educação, mapear pontos críticos das escolas para gerenciamento
e fiscalização da aplicação da verba do FUNDEB, destinados à educação, em
especial nos locais mais emergenciais. Incluindo análise dos contratos de
transportes de alunos e as condições desses veículos cadastrados. Dar
transparência aso valores do FUNDO.

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND
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 Estabelecer a ocupação de cargos de diretoria escolar a partir de
eleição e aprovação do executivo em parceria com professores, funcionários e
conselho municipal de educação.
 Atuar de forma transparente para cumprir com PEE/MG no seu artigo
5º que prevê a execução e o cumprimento de metas, que deverão ser objeto de
monitoramento contínuo, e avaliações realizadas pelos diversos órgãos e setores
públicos. Sendo a secretaria de educação parceira para o acompanhamento e
andamento das finalidades compromissadas.
 Estabelecer concursos e gincanas em parceria com a sociedade
privada para fomentar maior participação com melhores desempenhos de
professores, alunos, escolas e pais, reativando as festas comunitárias e regionais,
dando ênfase ao esporte, lazer e cultura no envolvimento desses projetos.

EDUCAÇÃO INFANTIL - das creches (até 3 anos) e pré-escolas
(educação infantil; 4 e 5 anos).


Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC
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Elaborar diagnóstico do município com número de vagas já

disponíveis e formação de um cadastro para atendimento previsto na legislação
até 2024, em conformidade com o PEE/MG, com especial atenção às crianças até
3 anos, incluindo busca ativa em parceria com outros órgãos públicos e entidades
privadas se necessário, “preservando o direito de opção da família em relação às
crianças de até três anos de idade”. De acordo com edição de 27/12/18, a Lei nº
23.197.


Buscar estratégias para ampliar a “oferta de educação infantil em

creches, de forma a atender no mínimo, 50% das crianças de três anos até o final
da vigência do plano”. Ampliar o curso de formação em Pedagogia para atender
a essa demanda.
 Valorizar as entidades que já oferecem creches em tempo integral
viabilizando os convênios, aprendendo com essas parcerias a construir novos
espaços para ampliar o atendimento.
 Construir estratégias para criança estudar o mais próximo do local
que mora, estabelecendo melhores vínculos afetivos e valorização da identidade
do bairro.
 Dialogar com todas as escolas em especial com as escolas dos
distritos e o circuito de trânsito de alunos nas migrações que foram realizadas,
com atenção ao distrito de Padre Brito que abriga a comunidade que descende dos
índios Puris, primeiros habitantes locais e a comunidade de Ponto Chique onde
temos uma comunidade Quilombola.


Estabelecer plano de ação para cumprir a reserva no mínimo, 25%

das matrículas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos ensinos fundamental

PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 2021 – 2024

#17coragemparatransformar
29

e médio, na forma integrada à educação profissional, ampliando a continuidade
dos estudos e busca por cursos técnicos.
 Melhoria no ambiente escolar das escolas nos seus espaços físicos,
reformas estruturais e de conservação, como pintura, instalações elétricas e
hidráulicas, acessibilidade, investimentos nos espaços de lazer e de convivência,
valorização, criação de laboratórios e espaços de saber e segurança.

Regional, possibilitando a ampliação
de todos os serviços de melhorias na
educação de forma extensa e com
custos

mais

baixos,

melhores

capacitações, compra de insumos e
materiais,

Esta Foto de Autor Desconhecido está
licenciado em CC BY-SA-NC

capacitação

 Construir o debate para
implantação

do

informatização

CONSÓRCIO

em

e

processos

tecnológicos, coparticipação sócio
cultural

entre

municípios

EDUCACIONAL CAMPOS DAS

ampliação

VERTENTES, criando assim uma

educacional e micro educacional.

rede

fortalecida

e

de

da

os

visão

e

macro

ampla

comunicação com as cidades da nossa


Nortear através do CONSÓRCIO EDUCACIONAL CAMPOS DAS

VERTENTES a elaboração de projetos de excelência para a rede educacional
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urbana e rural, para uma educação com melhor capacitação no atendimento do
mercado de trabalho.

EDUCAÇÃO 4.0 EM BARBACENA

Os estudantes atuais, provenientes de

acerca de uma necessária evolução

uma sociedade em transformação,

dos processos de aprendizagem e

com características de imediatismo

educação, especialmente através da

tecnológico

cujas

utilização de diferentes metodologias

interação

de ensino, bem como das mídias

e

conectada,

experiências

de

(comunicação,

colaboração

e

organização) ocorrem, em grande
parte,

através

de

dispositivos

modernas

que

as

sustentam

e

complementam.
 Melhorar

a

eletrônicos como tabletes, notebooks,

comunicação, motivação, autonomia,

smartphones,

perseverança,

entre

outros,

autocontrole,

interligados por diversos sistemas de

resiliência, colaboração e criatividade

comunicação

que integram o rol de habilidades

e

telecomunicação,

desafiam as Instituições de Ensino e

socioemocionais,

os docentes a se reinventarem em prol

organizações

de uma educação de qualidade e que

(Organização para a Cooperação e

incentive o engajamento do estudante

Desenvolvimento

não só no processo de aprendizagem,

essenciais à formação profissional,

mas também na vida em sociedade.

para que os jovens obtenham sucesso

 Tal

constatação

nos

remete ao compromisso de refletir

apontadas

como

a

por

OCDE

Econômico),

em um mercado de trabalho em
permanente mudança.
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 Proporcionar uma Educação de Excelência para Barbacenenses,
baseada no processo de inovação do ensino, no engajamento dos estudantes, em
atividades criativas e que enfatizam a necessidade do desenvolvimento de
atitudes, habilidades e competências, tão necessários aos dias atuais, é que
propomos em nosso Programa de Governo.
 Educação de Excelência 4.0, como medida para impulsionar a
qualidade e a produtividade da educação no Município, baseando nos trabalhos já
reconhecidos na área, que mostram toda a viabilidade de um município do porte
de Barbacena que merece ter essa formação continuada dos profissionais da
Educação desde seus gestores até o corpo docente e discente das Instituições de
Ensino Municipais.
 Essa proposta pretende que os professores e estudantes tenham a
oportunidade de participar ativamente da construção do conhecimento, lançando
mão da autoria e do protagonismo para resolver problemas reais e se apropriar do
conhecimento, utilizando-se de todas as ferramentas digitais disponíveis nesses
novos tempos.
 Capacitação continuada e valorização dos profissionais de educação
com parceria para promoção da educação 4.0, proposta pelo Instituto Galileu
Galilei para a Educação-IGGE. Aproximando o currículo municipal dos 04
PILARES da educação 4.0.
 Isso irá possibilitar a avaliação do MODELO SISTÊMICO, somandose aos modelos de avalições, traçando as melhores formas de juntos, professores,
gestores, alunos e pais encontrarem as mudanças necessárias para a excelência do
ensino

Municipal. Reformulando os referencias teóricos, no que tange a gestão
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pedagógica e `novas metodologias que se adequam à necessidade de
desenvolvimento de habilidades e competências do século XXI, a partir, da
edificação do protagonismo do aluno no processo de construção do conhecimento.

somando-se aos modelos de avalições,
traçando as melhores formas de
juntos, professores, gestores, alunos e
pais

encontrarem

as

mudanças

necessárias para a excelência do
ensino municipal. Reformulando os
referencias teóricas, no que tange a
gestão

pedagógica

e

`novas

metodologias que se adequam à
necessidade de desenvolvimento de
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fedu
caethos.com.br%2Fos-pilares-da-educacao-40%2F&psig=AOvVaw3Nm37C4K1tBnPSikR0_yR1&ust=16009
52177945000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoT

habilidades e competências do século
XXI, a partir, da edificação do
protagonismo do aluno no processo de

CLCq5Kuq_-sCFQAAAAAdAAAAABAD

construção do conhecimento.
 Isso irá possibilitar a
avaliação do MODELO SISTÊMICO,
 Possibilitar aos alunos maior e melhor acesso as mídias modernas que
funcionam como instrumentos no desenvolvimento e estimulo do processo
tecnológico interno, permitindo uma melhor gestão do processo ensinoaprendizagem em todos os níveis, culminando para a construção do espaço maker.
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 Formando alunos para o futuro e seus diversos desafios.
 Inserção de processos tecnológicos e metodologias que levem o aluno
a ser o protagonista de sua aprendizagem. A educação 4.0 utiliza a construção
tecnológica como uma das ferramentas na busca do protagonismo do aluno,
utilizando esse importante aliado para despertar o interesse e o gosto pelos estudos.
É o conhecimento forjado a partir da resolução de problemas. As crianças e jovens
de hoje vivem em um mundo e um ambiente altamente informatizado, mesmo as que
vivem em situação de vulnerabilidade social, desejam tal acesso e facilmente se
integram.
 O recurso tecnológico bem direcionado é um grande aliado e estimula
o aluno/professor no processo ensino-aprendizagem o que justifica maior atenção e
investimentos.

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado
em CC BY-NC-ND

 Desenvolvimento socioemocional dos alunos, através de um trabalho
conjunto dos profissionais da educação, psicólogos e assistentes sociais buscando
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o fortalecimento do senso crítico, criatividade, perseverança, auto estima,
vínculos familiares, proatividade. Melhorar os espaços e diminuir as
adversidades.
 Estudo da evasão escolar em casos ocorridos e em quais percentuais.
Fatores e dificuldades para a permanência da criança na escola. Análises de níveis
de intolerância, bullying ou segregações sociais.

Alimentação

nutricionais do educando durante sua
permanência

em

sala

de

aula,

contribuindo para seu crescimento,
desenvolvimento, aprendizagem e
rendimento

escolar,

bem

como

promover a formação de hábitos
alimentares
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado
CC BY-NC

 Garantir ao aluno uma

saudáveis.

Ter

um

cardápio balanceado, elaborado pelo
nutricionista,

valorizando

a

alimentação adequada com o objetivo

agricultura local, diversificando a

de

merenda oferecida.

atender

às

necessidades

 Manutenção da higiene e bem-estar nas escolas com cumprimento da
entrega de materiais de limpeza e consumo.
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 Capacitar cantineiras através de cursos com escolas técnicas, para
melhoria dos preparos e manejo dos alimentos, para o aproveitamento de cascas,
sementes, como componentes de alto teor nutricional evitando desperdício. Numa
política em que se possa associar qualidade da alimentação e redução de custos.
 Ofertar ao estudante capacitação e cursos que visem sua formação
profissional para sua futura inserção no mercado de trabalho, através de convênios
com as instituições de formação técnica de nossa cidade.
 Buscar parcerias com o comércio e empresários locais para o
direcionamento dos jovens ao acesso ao primeiro emprego, buscando um parceiro
que não deseja apenas visibilidade para seus produtos e serviços, preocupando-se
com uma troca efetiva com a escola.

EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC
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 A implementação de uma política inclusiva de Educação Especial
caracteriza-se como uma questão de natureza complexa, que exige soluções
flexíveis e diversificadas para responder adequadamente às demandas do sistema.
É grande o desafio da escola diante dos postulados da Educação Inclusiva, que
preconiza uma proposta condizente com a igualdade de direitos e de
oportunidades educacionais para todos, inclusive aos alunos com quadros de
deficiência (física, intelectual, visual e auditiva), transtorno global do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Assim, a educação tem hoje
uma grande responsabilidade, qual seja de garantir o acesso aos conteúdos básicos
que a escolarização deve proporcionar a todos os indivíduos, sem distinção de
condições linguísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, étnicas,
socioeconômicas ou outras.
 Em decorrência dessa posição e diante da necessidade de
intervenções pedagógicas apropriadas para a educação das pessoas com quadros
de deficiência (física, intelectual, visual e auditiva), transtorno global do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, que nosso Plano de Governo
tem como meta fomentar a formação continuada aos professores das salas comuns
de ensino da rede pública municipal para o Atendimento Educacional
Especializado de Complementação – Salas de Recurso, utilizando o Plano de
Atendimento Educacional Especializado (PAEE) como instrumento de gestão
pedagógica.
 Cabe ressaltar que a Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, que
aprovou o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020, também dispõe
sobre a formação de recursos humanos com a capacidade de oferecer o
atendimento aos educandos especiais na educação infantil, no ensino
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fundamental, médio e superior (BRASIL/PNE, 2014). Para que uma escola
regular seja eficaz quanto ao desenvolvimento e aprendizagem dos educandos
especiais, é necessário que seus professores, demais técnicos, pessoal
administrativo e auxiliares estejam preparados para atendê-los adequadamente.
 Nessa premissa, as metas que serão abordadas, no nosso Plano de
Governo, para formação docente serão:
 A formação de profissional das salas de atendimento educacional
especializado. Elaboração de Plano de Atendimento Educacional Especializado
(PAEE) e Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).
 Ensino de fundamentos psicossociais do código Braille e da Língua
de Sinais Brasileira LIBRAS. Desenvolvimento de competências pedagógicas
frente ao processo inclusivo para atuar com os alunos com surdez e cegueira.


Tecnologia Assistiva como apoio à ação docente. Recursos da

tecnologia assistiva. Os sistemas aumentativos e alternativos para a comunicação
e o acesso ao currículo escolar.

ESCOLA CIVICO-MILITAR

Esta Foto de Autor Desconhecido está
licenciado em CC BY-ND
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 Concretizar a implantação no CAIC da ESCOLA CIVICOMILITAR, projeto de iniciativa e apoio do deputado estadual CORONEL
HENRIQUE que infelizmente por falta de compromisso do governo municipal,
apesar de prometer a ADESÃO ao programa não concluiu o processo. Esse
governo irá sim assinar a ADESÃO. O CAIC está a anos sem receber verbas para
melhoria e revitalização do espaço. A Comunidade aprovou o projeto e ele
acontecerá.
 A ECIM-M visa promover a melhoria na qualidade da educação
básica, complementando outras políticas já existentes para tanto e visando a
gestão de excelência nas áreas educacional e administrativa das escolas públicas
do

município,

com

conceito

de

gestão

nas

áreas

educacionais,

didático/pedagógica e administrativa através da parceria entre secretaria de
educação e secretaria de Defesa Nacional, com a participação do corpo docente
da escola e apoio dos militares.
 Projeto inicial em duas escolas. Uma na área urbana e outra na área
de um dos distritos. O objetivo é resgatar aspectos importantes e pouco valorizado
na atualidade na formação educacional, como a moral, bons costumes, civismo,
respeito às normas e leis, valorização do ser humano em todas as suas diversidades
e características.
 A ECIM-M darão maior qualidade de aprendizagem e buscará a
diminuição da evasão escolar dando garantia da segurança do corpo docente e
discente e toda a comunidade escolar, cursos de formação e capacitação de
monitores para ampliação do modelo.
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 Implantação baseada nos padrões de ensino dos colégios militares do
Exército e Polícia Militar, inspirados pelo Projeto de Lei 1.228/2019 do Deputado
Estadual Coronel Henrique de Barbacena, Presidente da Frente Parlamentar em
Defesa das Escolas Cívico-Militares em Minas Gerais, buscaremos implementar
uma rede de Escolas Cívico-Militares Municipais – ECIM-M`s dentro de um
Programa de Escolas Cívico-Militares Municipais – PECIM-M`s como proposto
pelo projeto de lei acima citado.
 Propor o modelo de gestão educacional norteados por princípios,
como a promoção da educação básica de qualidade aos alunos das escolas
públicas municipais de Barbacena; o atendimento preferencial às escolas públicas
regulares em situação de vulnerabilidade social.
 Desenvolver ambiente escolar adequado que promova a melhoria do
processo ensino-aprendizagem; com gestão de excelência em processos
educacionais e administrativos; o fortalecimento de valores humanos e cívicos; a
adoção de modelo de gestão escolar baseado nos colégios militares; a indução de
boas práticas para a melhoria da qualidade do ensino público e a adoção de um
modelo de gestão que proporcione a igualdade de oportunidades de acesso à
educação.
 Colocar em prática os objetivos de acompanhar e orientar a
implementação de uma rede municipal de escolas cívico-militares em Barbacena,
fomentando e fortalecendo as escolas municipais que vierem a integrar o
programa, bem como, contribuir para políticas públicas que promovam a melhoria
da qualidade da educação básica quanto ao acesso permanência aprendizado e
equidade, proporcionando a sensação de pertencimento ao ambiente escolar,
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contribuindo para a melhoria do ambiente de trabalho e estimulando a integração
da comunidade escolar obtendo assim, a colaboração necessária para a formação
humana e cívica do cidadão, além de contribuirmos para a redução dos índices de
violência nas escolas públicas regulares e para a redução da evasão, da repetência
e do abandono escolar.
 Nosso programa envolverá algumas escolas da rede municipal de
ensino já existentes, sem qualquer intenção de fazê-lo em sua totalidade nas
escolas municipais já existentes, primando pela diversidade de modelos
estimulada em lei; terá como diretrizes a elevação dos índices de desenvolvimento
da educação básica, a utilização do modelo de práticas pedagógicas dos colégios
militares, a implementação de forma gradual, com orientação, fomento e
fortalecimento, a celebração de acordos de colaboração na Administração Pública
(e) o emprego de militares das Forças Armadas, Polícia Militar e/ou Bombeiros,
da reversa preferencialmente, para a atuação na gestão educacional e
administrativa das Instituições de Ensino municipais.
 Os recursos financeiros disponíveis para a implantação do Programa
de Gestão Compartilhada, farão parte do orçamento da Secretaria Municipal de
Educação – SME, assim como por eventuais emendas parlamentares ou
contribuição de empresas privadas que cobrirão gastos com uniformes, reformas
nas dependências da escola, elaboração, publicação e divulgação de documentos.
 A coordenação e o acompanhamento ficarão sobre responsabilidade
da direção pedagógica da escola que contará como apoio da Instituição Militar
como parceira.
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 Com o objetivo de detectar dificuldades naturais surgidas no
processo (de) implantação do Programa de Gestão Compartilhada, assim como,
da operacionalização contida neste, pensamos em formas para a relação açãoreflexão-ação, a saber:
 Reunir periodicamente a comunidade escolar para discussões dessas
dificuldades.
 Acatar as decisões colegiadas e garantir sua execução.
 Distribuição de fichas para que a comunidade escolar preencha
relatando as maiores dificuldades para execução das propostas.
 Replanejamento após análise das fichas onde foram relatadas as
dificuldades para execução das propostas.
 Tendo como base o Projeto de Lei 588/2019 de autoria do Deputado
Estadual Coronel Henrique, as escolas que vierem aderir de forma voluntária e
após consulta popular formal à comunidade escolar, contará com a contratação de
Monitores Cívico-Militares (Militares da Reserva) que serão responsáveis pelo
monitoramento da segurança de escolas públicas municipais, por atividades de
administração escolar e treinamento, pela orientação aos alunos quanto às normas
da unidade escolar, pela organização da entrada e saída dos alunos e por zelar pela
disciplina e segurança dos alunos dentro e fora das salas, sem qualquer
interferência na cátedra do corpo docente submetido à direção Pedagógica.
 Poderá haver participação dos Monitores Cívico-Militares em
atividades educativas em contra turno conforme interesse da Instituição de Ensino
em questão.

PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 2021 – 2024

#17coragemparatransformar
42

4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2
Ftecnologia.educacional.com.br%2Feducacao-4-0%2Fa-

A LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO
DE 1993, no seu Art. 1º A assistência
social, direito do cidadão e dever do
Estado, é Política de Seguridade Social
não contributiva, que provê os mínimos
sociais, realizada através de um conjunto
integrado de ações de iniciativa pública e
da sociedade, para garantir o
atendimento às necessidades básicas.

educacao-40-ja-erealidade%2F&psig=AOvVaw3Nm37C4K1tBnPSikR0_yR1
&ust=1600952177945000&source=images&cd=vfe&ved=0C
AIQjRxqFwoTCLCq5Kuq_-sCFQAAAAAdAAAAABAJ


 Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, com a participação
do governo e representantes da sociedade civil, que terá por objetivo de atuar de
acordo com Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de acordo com
Política Nacional de Assistência Social (PNAS).
 Consolidar o fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência
Social para os serviços, programas, projetos e benefícios estabelecidos em lei,
tendo como princípios a proteção social e garantir a efetivação das ações do Plano
Municipal de Assistência Social, aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistência Social.
 Fortalecer as instâncias de participação e de controle da sociedade
civil sobre as políticas desenvolvidas no campo da Assistência Social, como o
Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelares, Conselho
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Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/CMDCA, Conselho do
Idoso. Fóruns de Defesa de Direitos e demais organizações relacionadas à luta
pela garantia dos direitos da dignidade humana.

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

 Implantar gestão transparente e participativa do Fundo Municipal de
Assistência Social – FMAS e do Fundo Municipal e da Infância e da Adolescência
– FIA, criando e aperfeiçoamento mecanismos de captação de recursos públicos
ou privados.
 Fortalecimento da rede socioassistencial e o diálogo intersetorial em
especial com as polícias, rede de saúde, educação, habitação, emprego e renda.
 Implementar em conjunto com a Secretaria de Educação medidas
socioeducativos ou ações Intersetoriais, inseridas desde a escola, com vista a dar
apoio a tomada de decisão responsável de jovens sobre o momento de assumir a
vida sexual e o compromisso de ter um bebê na vida do casal e da família,
compromissos clínicos e de cuidado social.
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 Articular com outros níveis de governo ou com entidades sócios
assistenciais da sociedade civil para o desenvolvimento da garantia dos direitos
sociais dos usuários.
 Organizar

a

estruturação

da

Secretaria

Municipal

de

Desenvolvimento Social/ Assistência Social com formalização das áreas
essenciais.
 O acompanhamento da gestante e o direito e acesso ao serviço
público médico para que a saúde da mãe e do bebê sejam zeladas.
 Estabelecer política pública para garantia da vida, à redução de danos
e o cuidado em especial com a proteção à família, à infância, à adolescência e à
velhice. Estabelecer diálogo contínuo com os diversos setores privados
assistências com vínculos de serviços nessas esferas, com especial cuidado às
famílias envolvidas na violência familiar, com garantia do desenvolvimento de
condições para o pleno exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida
dos cidadãos de baixa renda em especial;
 Fortalecer os equipamentos da assistência social CRAS, CREAS,
serviços de acolhimento a criança e idoso, serviços de acolhimento a migrantes e
pessoas em situação de rua.
 Construção de política pública para o abrigamento em estado de
emergência da família em estado de violência, apoio psicossocial, apoio a centros
e programas de capacitação profissional no ciclo dessa família.
 Estruturar cursos de formação e estudos para que o amparo às
crianças e aos adolescentes carentes visem prepará-los para um futuro melhor e
conquista da autonomia através do trabalho.
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 Construir com entidades educacionais cursos preparatórios para
ingresso em cursos técnicos e superiores.
 Propor cursos técnicos com olhar para o mercado de trabalho, com
convênios e parcerias para formação semelhantes as propostas pelo SESI/SENAI
e outros modelos de aprendizagem

m.
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fm.fiemg.com.br%2Fsenai%2Fproduto%2Fcursostecnicos&psig=AOvVaw24oJ_KSulDDA5OrD3bd1Wl&ust=1600952615389000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDpq
5Cs_-sCFQAAAAAdAAAAABAV

 Adequar os espaços públicos para possibilitar e promover o acesso
às pessoas com deficiência aos serviços regulares prestados pelo Município,
mediante a remoção de barreiras arquitetônicas, de locomoção e de comunicação.
 Fortalecimento dos convênios às entidades que já atuam nas áreas de
habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária e ao mercado de trabalho. Manter campanha
educativa para divulgação dos direitos da pessoa com deficiência e maior
conscientização da comunidade de Barbacena.
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 Equipe de multiprofissionais com estudo social da pessoa que
necessita de acesso aos benefícios sociais estabelecidos em lei, como Benefício
de Prestação Continuada - BPC, Minha Casa Minha Vida e outros.
 Propiciar um debate para apoio e implantação junto à comunidade
para habilitação de um “carro adaptado’ tipo taxi, para transporte durante o dia da
pessoa com deficiência.


Implantação de software para cadastro único da assistencial social a

ser construído com todas as entidades que distribuem benefícios eventuais ou
gêneros de extrema necessidade para garantir sobrevivência de famílias, sem o
desejo de retirar a identidade da assistência prestada, mas sim fortalecer a rede de
trabalho comunitário.
 Criar estratégia para o fortalecimento e criação dos CONSELHOS
MUNICIPAIS para cumprimento dos dispositivos legais, atuação correta frente a
todas as propostas de trabalho, evitando a perda de verbas que podem ser
utilizadas em nossa cidade para projetos sociais e de promoção humana.
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5- SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAIS
LEI No 10.257, DE 10 DE
JULHO DE 2001. Artigo 1oNa execução da
política urbana, de que tratam os artigos
182 e 183 da Constituição Federal, será
aplicado o previsto nesta Lei.
Art. 40. O plano diretor, aprovado
por lei municipal é o instrumento básico da
política de desenvolvimento e expansão urbana.

 Instituir como instrumento primordial e básico o PLANO DIRETOR,
primeira grande tarefa a ser iniciada em 2021. Compromisso a ser executado com
todos os requisitos fundamentais e legais para que sua conclusão inaugure um
novo marco de desenvolvimento e crescimento econômico responsável.

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-ND

 O PD será parte integrante do processo de planejamento municipal,

devendo estar contido no plano plurianual, com todas as suas “diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele
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contidas”. Englobando toda a cidade, trazendo garantias para investidores, bemestar para a cidade, crescimento responsável e sustentável, encerrando com um
ciclo de leis e decretos municipais que não são suficientes.
 Modernizar o Código de Obras atualizando-o com as leis federais e
estaduais e com apoio dos profissionais públicos e civis e centros acadêmicos
preocupados com o desenvolvimento sócio ambiental dos espaços públicos.
 Criar um conselho urbanístico com a participação de entidades e
sociedade civil que possa colaborar com as tarefas a serem implantadas na
Secretária de Obras.
 Construir uma plataforma PARCEIRO RESPSONSÁVEL para

que o município, após breve capacitação tenha um cadastro de profissionais que
assumam o compromisso com a legalidade, pratica ética e de boa fé, que sejam
parceiros das atividades públicas e tenham celeridade na aquisição e ou trânsito
de processo na prefeitura sobre seus cuidados.
 Oportunizar uma parceria com centros universitários, centros de
estudos e capacitação nas áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, para
oferecer a população com menor potencial econômico o apoio e acesso a parte
técnica, com preços menores para elaboração e execução de projetos, com
planilhas de custos e valores, oportunizando assim, construções mais seguras com
o devido apoio e já com as regulamentações corretas, projetos pensados no
modelo sustentável.
 Disponibilizar ao contribuinte a liberação do maior número de
documentos via plataforma online, não só para viabilizar os atendimentos, como
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para desafogar os setores, gerando economia e diminuindo o consumo de
materiais, conduzindo o município a práticas mais saudáveis e sustentáveis.
 Normatizar de forma mais ampla e transparente o atendimento ao
contribuinte, estabelecendo prazos e condutas técnicas que viabilizem e agilizem
os processos sejam de que ordem for. Encerrando com o trânsito sigiloso de
processo, garantindo trâmites iguais a todos os cidadãos em seus interesses.
 Reunir equipe técnica para levantamento de todos os processos que
se encontram paralisados por estarem fora da lei do recuo e estabelecer diretrizes
que vislumbrem uma tomada de regularização legal e que coloque fim aos
enfrentamentos que ora existem.
 Realizar o levantamento de todo o patrimônio que comporta a
Secretaria de Obras, seu histórico e em que condições se encontra, oficina, número
de equipes e atividades em curso no planejamento.
 Reunir com as equipes de limpeza urbana, profissionais da

manutenção e higiene, para verificar quais seus maiores enfrentamentos na
atividade. Organizar parceria com setor privado para juntos criarmos um uniforme
adequado e protetivo para a profissão dando-lhes garantias no fornecimento dos
EPIs obrigatórios a profissão.
 Fortalecer o setor de engenharia, tornando-a mais próximo do
contribuinte, com vistas a melhorar e agilizar o atendimento ao público, num
ambiente humanizado e respeitoso para todos, com aprovação e fiscalização
adequadas aos compromissos da engenharia em todas as áreas pública e privada.
 Elaborar um diagnóstico das áreas mais graves da cidade com
necessidade de recuperação de estradas urbanas e rurais para estabelecer um plano
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emergencial e posterior verificação das demais áreas comprometidas pela
ausência de recuperação de vias.
 Levantamento do contrato sobre a iluminação pública municipal,
quais valores existem.


O que foi contratado, pago e
executado desde a implantação
do PLANO DIRETOR DE
ILUMINAÇÃO

PUBLICA-

BQLUZ, já que a época o então
prefeito afirmou valores da
ordem de 10 milhões de reais
em conta, e previsão de 700
mil mensais a serem gastos
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fw

com promessa de até 2016

ww.elo7.com.br%2Flupa-de-vidro-sempersonalizacao%2Fdp%2FED402B&psig=AOvVaw2naRVDVa
BrvGqfQwmhGnTi&ust=1600953266191000&source=images&
cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDuqbKu_sCFQAAAAAdAAAAABAD

sanar todos os problemas de
iluminação pública na área
urbana

e

rural.

http://barbacena.mg.gov.br/m/notici
a.php?id=4656

 Levantamento dos tais projetos de iluminação e identificação dos
pontos cruciais a serem socorridos na região urbana e rural.
 Organizar o cadastro dos proprietários dos túmulos nos dois
cemitérios públicos, com publicidade das normas e modo de atendimento, para
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dar transparência ao contribuinte, agilidade nos serviços prestados, evitando
transtornos e sofrimentos maiores em momento tão delicado na vida dos
familiares.
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5.1 SUBSECRETARIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO
DE 2010.Art. 25. O poder público, o setor
empresarial e a coletividade são responsáveis
pela efetividade das ações voltadas para
assegurar a observância da Política Nacional de
Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais
determinações estabelecidas nesta Lei e em seu
regulamento.

https://www.google.com.br/search?q=MEIO+AMBIENTE+E+VIDA&tbm=isch&ved=2ahUKEwjs0PrM7IDsAhV1D7kGHZwvD5MQ2cCegQIABAA&oq=MEIO+AMBIENTE+E+VIDA&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoICAA
QsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoHCAAQsQMQQ1CIdFiYrQFg4q4BaAFwAHgBgAGgAogB5BeSAQYwLjE3LjOYAQCgAQGqAQtn
d3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=QhJsX-ynHPWe5OUPnN-8mAk&bih=657&biw=1366&hl=pt-BR&hl=ptBR#imgrc=JFj5meZs4nbY2M

 Estabelecer

projeto

progressivo

de

COLETA

SELETIVA,

organizando dinâmica de tratamento dos Resíduos sólidos com campanha
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contínua para conscientização e envolvimento socioambiental de todos, em
especial na rede pública.
 Projeto estético e cultural para o modelo de cestos de coleta seletiva
e em quais locais se tornam essenciais, para que passem a compor o cotidiano de
forma aceitável e participativa.
 Levantamento da produção e volume de resíduos sólidos e
hospitalares produzidos no município, quais valores são arrecadados na coleta
urbana, qual o custo do envio dos resíduos sólidos a outra cidade. Relação custo
benefício para a cidade, dando publicidade a esses dados.
 Estruturar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos,

com base na Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento,
com o comprometimento das pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela por
todas as etapas do projeto.
 Construir com apoio de empresas locais, multinacionais e sociedade
civil uma jornada inspiradora para implantação de fábrica de aproveitamento de
resíduos sólidos em uma política de sustentabilidade comprometida em envolver
os catadores autônomos, profissionais capacitados, em parcerias que já
comprovam o sucesso financeiro e ambiental que um projeto nessa grandeza
oferece, tudo num intercâmbio de saberes com as melhores universidades e
centros de estudos sobre essa temática.
 Construir um diálogo forte que conduza ao comprometimento fiel e

com livre consciência da importância do tema sobre a “responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos a ser implementada de forma
individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços
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públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as
atribuições e procedimentos previstos”, sobre os diversos benefícios que essa
postura oportuniza.
 Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil:

revisar a

legislação municipal, definir a forma de gestão e implantação das áreas de
transbordo para pequenos geradores de resíduos.
 Viabilizar os estudos para implantação de uma fábrica de
asfaltamento com a utilização de pneus e outros materiais e uma fábrica de
utilização de dejetos de obras para fabrico de novos produtos para construção civil
como tijolos, pó para cimento e pedras para recuperação de espaços. Tudo dentro
dos estudos e projetos já implantados em diversos outros municípios.
 Revitalização e construção de calçadas e passeios, praças e espaços
públicos em parceria com comércio e comunidade em especial pelo compromisso
que cabe a cada proprietário de imóvel sobre a frente da sua propriedade.
 Levantamento junto aos cartórios de Registro Imobiliários e Notas
sobre as áreas mais críticas para regularização de imóveis criando uma
COMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO junto com profissionais atuantes na área
para sanar a problemática que envolve essas famílias.
 Estabelecer

projeto

progressivo

de

COLETA

SELETIVA,

organizando dinâmica de tratamento dos Resíduos sólidos com campanha
contínua para conscientização e envolvimento socioambiental de todos, em
especial na rede pública.
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 Projeto estético e cultural para o modelo de cestos de coleta seletiva
e em quais locais se tornam essenciais, para que passem a compor o cotidiano de
forma aceitável e participativa.
 Pensar a cidade de forma integrada, conectando os serviços de água,
esgoto, lixo, combate a enchentes, arborização e conforto ambiental na direção da
sustentabilidade.
 Levantamento das estações de tratamento de esgoto e quais suas reais
capacidades e necessidades de ampliação.
 Propor uma nova ordem de relacionamento entre as prefeituras da
Região do Campo das Vertentes com o objetivo de solucionar os problemas
ambientais comuns tais como água, lixo, esgoto e drenagem.
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6 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADEi
No Art. 225. A Constituição
Federal de 1988 diz que: Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder público
e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O “Programa Nacional Lixão Zero” representa um importante passo
para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Está
inserido no âmbito da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana e
objetiva subsidiar os estados e municípios na gestão dos resíduos sólidos urbanos,
com foco na disposição final ambientalmente adequada.
1.

Áreas verde e qualidade do ar.

2.

Saneamento e qualidade das águas.

3.

Áreas contaminadas.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmuzambinho.com.br%2F2019%2F02%2F15%2Fprograma-qualidade-de-vidaecologia-saude-e-meioambiente%2F&psig=AOvVaw28s0fV5quEwyJt7QM1pKEq&ust=1601004563768000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCN
CNtMDtgOwCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Buscar universalizar o saneamento básico para toda a população de
Barbacena com diagnostico das áreas mais críticas e sem acesso ao saneamento
básico.
 Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos fundamentada
na educação pelo consumo consciente que integre a proteção da saúde individual
e pública e a qualidade ambiental, com critérios de não geração, redução,
reutilização e reciclagem, inclusive aprofundando as práticas de separação e
coleta seletiva.


Buscar um planejamento Ambiental para implantar programa com

boa gestão de resíduos sólidos, podendo estabelecer parceria com a iniciativa
privada, valorizando, integrando e criando associações e cooperativas de
catadores com processos tecnológicos e métodos humanizados. Fazer o cadastro
de todos os “catadores”, que arduamente fazem o trabalho de recolher grande
parte de resíduos sólidos e encaminhar para reaproveitamento, objetivando a
identificação e tipos de materiais com que trabalham, condições de
armazenamento e destino dos materiais.
 Melhorar a distribuição e o abastecimento de água nas diversas
regiões da cidade, reduzindo perdas e melhorando a qualidade da água, mediante
o acompanhamento efetivo da qualidade da água ofertada pelo SAS e COPASA,
dar transparência aos processos de ampliação, com detalhes do programa no curto,
médio e longo prazo.
 Melhorar a atuação da Comissão Municipal de Defesas Civil –
CONDEC, buscar integrar a Defesa Civil e demais setores de segurança pública
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para melhorar o atendimento ao município, de maneira mais preparada para o
período das chuvas e áreas de enchentes em pontos cruciais da cidade.
 Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização
de campanhas educativas, em parceria com o terceiro setor para implantar a coleta
seletiva entre outras ações.
 Ampliar a arborização das ruas da cidade, especialmente nas áreas
mais desprovidas. Fazer cumprir o plantio de árvores exigidos nas aprovações de
projetos arquitetônicos de construção e ampliar para os projetos de reformas,
sendo que em não havendo espaço para o plantio de árvore, caberá ao responsável
fazê-lo em outras áreas indicadas pelo município.
 Buscar parcerias com instituições empresariais e outras para apoiar
projetos de implantação e programas de gestão ambiental. Partilhar com as
empresas que já praticam a política voltada para a Agenda ambiental os bons
projetos que já estão sendo fomentados.
 Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade,
inclusive por meio de campanhas educativas.
 Estabelecer metas de desmatamento zero para remanescentes de
ambientes naturais com total cuidado para a Mata Atlântica.
 Estimular a criação de um centro de capacitação de profissionais em
processos tecnológicos e gestão ambiental urbana em parceria com universidades
e o IF/SUDESTE.
 Rever os procedimentos na administração municipal visando
eliminar desperdícios em todos os setores e dar exemplo de redução de consumo
e reaproveitamento de materiais.
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 Criar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal para que este
consiga autonomia financeira e atuar de foram mais autônomas.
 Incrementar o programa municipal de registro geral de animais e
propiciar o levantamento da população animal de cães, gatos e cavalos nas áreas
urbanas.
 Implantar um programa público e gratuito de esterilização de cães e
gatos para famílias de baixa renda, por meio de parcerias com entidade que atuam
na área com a construção de um AMBULATÓRIO MUNICIPAL.
 Integrar os órgãos de assistência social para auxiliar na orientação
das famílias com animais, com campanhas socioeducativas nas escolas e
sociedade, cooperando com os temas de educação para uma campanha
permanente sobre o tema.
 Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para
o cumprimento das legislações vigentes de proteção e defesa dos animais, que
atue de forma educativa, preventiva e punitiva, desvinculando o serviço da
secretaria de saúde na pasta da vigilância sanitária.
 Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e
imediata tomada de providências em casos de maus tratos.
 Divulgar as ações de sustentabilidade e preservação utilizadas nas
obras da PMB.
 Realizar levantamentos e estudos para subsidiar o planejamento para
a revitalização do Rio das Mortes e nascentes no circuito da Mata Atlântica no
município, buscando campanha para revitalizar as áreas.
 Revisar e implementar a Política Municipal de Educação Ambiental.
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 Desenvolver e implementar as ações do projeto Educação Ambiental
Sociedade Sustentável.
 Priorizar as áreas com cobertura florestal significativa de propriedade
do Município para transformação em Área de Proteção Ambiental - APA.
 Produzir e atualizar mapeamento temático ambiental com os
seguintes temas: fauna, flora, poluição sonora, recursos minerais, recursos
hídricos, recursos atmosféricos, resíduos sólidos, educação ambiental, cemitérios
e unidades de conservação e lazer.
 Investimento do orçamento público no saneamento básico, nas áreas
críticas de poluição em parceria com secretaria de obras.
 Melhorar o diálogo entre prefeitura, conselhos, fornecedores e
fabricantes de agrotóxicos voltados para a lavoura, promovendo cursos de
orientação com relação à aplicação, manejo, segurança pessoal e proteção
ambiental.
 Implantação do Programa de Gestão das águas, criar condições
exequíveis para garantir a perenidade de nossas nascentes e o abastecimento de
água da cidade, bem como a recuperação de áreas degradadas, com
reflorestamento e recomposição de matas ciliares, com foco no reflorestamento
da Mata Atlântica.
 Criação do Programa “Sociedade Sustentável”, com programas
educacionais voltados para a reeducação do consumo e a preservação ambiental.
Campanhas educativas, seminários, fóruns, debates e workshop visando a
melhoria da qualidade de vida.

PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 2021 – 2024

#17coragemparatransformar
61

 Apoio e participação do CODEMA com proposta de criação de um
consórcio que possibilita a busca de maiores recursos públicos em especial para a
criação do aterro sanitário e resíduos sólidos da cidade (Implantação do
“Programa Nacional Lixão Zero” representando um importante passo para a
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos -PNRS);
 Elaborar projeto ambiental que esteja inserido no âmbito da Agenda
Nacional de Qualidade Ambiental Urbana e objetive subsidiar recursos para
municípios na gestão dos resíduos sólidos urbanos, com foco na disposição final
ambientalmente adequada;
 Criar pontos de coleta do óleo, dos materiais recicláveis, fazer
parcerias com as escolas municipais, estaduais, empresas iniciando uma cultura
para COLETA SELETIVA e reaproveitamento de resíduos sólidos.
 Incentivar a implantação de hortas comunitárias em escolas urbanas
e rurais em parceria com o IF/SUDESTE com cursos e estágios monitorados.
 Fazer parcerias com universidades e montar equipe multidisciplinar
para trabalhar com licenciamento ambiental municipal, fortalecer o CODEMA que emite os licenciamentos municipais de sua competência.
 Criar um conselho gestor na Reserva Biológica de Pinheiro Grosso
em parceria com o IF/SUDESTE que tem estudo sobre a área e sua importância
para a mata atlântica e animais silvestres que atravessam o local. Conscientizara
comunidade sobre a valorização do espaço como bem maior, envolvendo os
moradores no cuidado com a reserva.
 Propor através do CONSELHO GESTOR “O Plano Municipal de
Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) que é um instrumento
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da Lei da Mata Atlântica elaborado pelas prefeituras e aprovado pelo Conselho
Municipal de Meio Ambiente, com a participação do cidadão. Reúne e normatiza
os elementos necessários à proteção, conservação, recuperação e uso sustentável
da Mata Atlântica, complementando os Planos Diretores Municipais. Pode
trazer, por exemplo, a definição das áreas prioritárias para a conservação, um
diagnóstico da vegetação nativa que resta no município, as causas de
desmatamento no território e prever ações para evitar a destruição da floresta”.
https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Plataforma-AmbientalSOS_2020.pdf
 Recuperação de ÁREAS VERDES e aplicação rápida dos recursos
de contrapartida pelas empresas que venham a implantar novos LOTEAMENTOS
na cidade, recuperando a qualidade do ar e preservação ambiental;


Identificar áreas contaminadas no município, organizando um mapa

e atividades com melhores mecanismos para descontaminação com especial olhar
para as águas contaminadas nas regiões de nascente e dos distritos que são de
suma importância para agricultores e áreas populacionais.
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7 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Constituição Federal de 1988. Art.
215. O Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional, e apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.

 Barbacena apresenta duas características capazes de subsidiar seu
desenvolvimento enquanto cidade criativa: - Cidade das Rosas e Cidade dos
Loucos, e duas outras características naturais de alto valor, o inverno arrebatador
e o céu de brigadeiro.
 Importa apresentar historicamente esses conceitos, contextualizando
o potencial turístico, arquitetônico, político e cultural do município. A cidade teve
a instalação do primeiro manicômio, o Hospital Colônia de Barbacena e o início
da produção de rosas na região. Temos um frio intenso somado ao céu que
encantou Emeric Marcier, nesta cidade que acolheu o Dr Capitão Diplomata,
Feiticeiro das Palavras GUIMARÃES ROSA.
 Construir uma secretaria com base na LEI Nº 8.313, DE 23 DE

DEZEMBRO DE 1991. Art. 2° O Pronac será implementado através dos
seguintes mecanismos. I - Fundo Nacional da Cultura (FNC); II - Fundos de
Investimento Cultural e Artístico (Ficart); III - Incentivo a projetos culturais.
 Esmiuçar da temática da loucura enquanto elemento que produza de
forma criativa (audiovisual, artesanato, comunicação e design, festival de artes
integradas, evento de debate científico, artes cênicas, música) e das rosas (design,
urbanismo, autoestima social, exportação)
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 Pensar em recortes históricos a partir de 1900, colocando no mesmo
período a instalação do Hospital Colônia e a estadia de Paolo Benedetti, precursor
do cinema brasileiro e responsável pelo primeiro polo embrionado de audiovisual
no interior do país, em Barbacena, fazer a conexão deles com o hoje.
 Criação de uma equipe técnica para levantamento de como estão os
museus em Barbacena e fortalecer a política pública de apoio aos museus
existentes na cidade, como o Museu Georges Bernanos, Museu Emeric Marcier,
Museu da Loucura e Museu Municipal, incluindo parcerias para revitalização
desses espaços e oportunizar horários que fomentem a visitação.
 Reestruturar a Casa da Cultura no antigo prédio da Cadeia Velha,
buscando investimentos públicos e privados para revitalizar a estrutura e darmos
vida a um dos mais antigos prédios da cidade.
 Oportunizar o debate sobre o acervo documental em abandono no
Hospital Psiquiátrico Jorge Vaz, para construção de um arquivo sobre a guarda da
cidade em companhia com Estado, dando destino certo e justo ao um arquivo que
conduza a história no fortalecimento do tratamento dos casos jurídicos e
psiquiátricos conduzidos aquela instituição.


Buscar recursos federais, estaduais e privados e em parceria com a

FHEMIG propor a construção de um MEMORIAL AOS MORTOS e CENTRO
DE CONVENÇÕES no Cemitério Nossa Senhora da Paz, antigo Cemitério do
Cascalho, construído para atender à demanda do antigo Hospital Colônia de
Barbacena próximo a Bavesa, local onde eram enterrados os pacientes mortos no
período do Hospital FHEMIG. No MEMORIAL AOS MORTOS haverá espaço
um local para visitação, cultos religiosos de todas as crenças em prol da memória
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de todos os corpos ali depositados. O CENTRO DE CONVENÇÕES abrigaria
espaço para curso, capacitações eventos temáticos sobre a importância e cuidado
com a saúde mental. Esse espaço é sonho antigo de muitos Barbacenenses.
 Retomar o projeto visionário proposto por Dr. Jairo Toledo, em
erguer um Centro de Convenções no pavilhão Antônio Carlos, no Centro
Hospitalar Psiquiátrico da FHEMIG, transformando em um Centro de
convenções, neste que foi núcleo do hospital, criado em 1903. A cultura, a
memória e o espaço a serviço das novas gerações. Tudo pensado com parcerias
públicas privadas
 Cadastramento de todos as entidades artísticas, pessoas que
trabalham com cultura, bandas e grupos para o fortalecimento das atividades
culturais e compreensão dos projetos que cada um executa seja de ordem pessoal
e também associada a eventos sociais, grande facilitadora para utilização de
recursos públicos lançados em editais.
 Criação de um conselho para uma agenda cultural anual, com circuito
para visitação em conjunto com rede de hotelaria e de turismo, sociedade de
artistas, centros acadêmicos de estudos sobre cultura e sociedade civil.
 Revitalização da produção de rosas e flores através de nichos de
qualificação de oferta de produtos envolvendo o circuito da agenda com a
produção de rosas.
 Calendário artístico cultural permanente através do Percurso da
Loucura com uma proposta de criação de um seminário anual para tratar do tema
“loucura”. Onde história da loucura, ofereça os levantamentos dos investimentos
realizados na área na cidade, tanto em benfeitorias quanto em qualificação
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profissional, quanto em gastos permanentes com os internos ao longo do último
século, revitalizando e construindo conceitos humanizados no tratamento, dando
ênfase a política usada nas RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. Incentivando a
produção cientifica.
 Realizar feira cultural com recorte diagonal e transdisciplinar dos
setores sociais com a temática da loucura, a loucura criativa, o tema das rosas,
com a história de artistas e escritores do passado e do presente, associado a história
dos imigrantes que aqui aportaram e trouxeram vários valores e ações que se
expressam em especial na culinária, o que permitirá um festival gastronômico
com os frutos da terra, tendo como ponto central o inverno de Barbacena.
 Propor essa agenda em conjunto com outras atividades no circuito da
região das vertentes, aproveitando para que outros eventos da redondeza
funcionem como atrativos maiores para quem virá para a região.
 Fomentar as antigas festas populares da cidade e distritos,
mobilizando recursos públicos e privados para que a Festa do Morango em
Pinheiro Grosso, Festa do Pinhão em Correia de Almeida, Festa do Agricultor, da
Agricultura Familiar e Artesanato de Senhora das Dores, Festas religiosas como
do Congado entre outras, sejam valorizadas e mantidas no calendário municipal.


Ativação das rotas turísticas tradicionais já no entorno, como:

Estrada Real, Rotas Católicas, Festas Populares Religiosas, Linha do Oeste,
Estação Sericícola de Barbacena, como indústria-escola proposta para a dispersão
da cultura da seda natural no Brasil, local hoje que tem papel na formação artística
atual, com foco no ecoturismo, circuitos de atletismo e ciclismo.
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 Ativação da Agência Colaborativa Audiovisual m conjunto com
Universidade Federais da região, fomentar um concurso de fotografia sobre o céu
de Barbacena, em parceria com agencia bancarias e empresas para exposição de
artes.
 Criação de um centro comercial no entorno da Estação Ferroviária de
Barbacena, local famigerado pelo “trem dos loucos”, que levava os internos ao
Hospital Colônia, com desejo de ver implantado um Mercado Municipal para que
a cultura agrícola familiar utilize e mantenha contato com os munícipes num outro
patamar de afetividade, sem alterar os dias de funcionamento das feiras livres, já
tradicionais na história do municipio.
 Criação de um centro cultural no antigo Pavilhão Antônio Carlos,
prédio antigo dentro do espaço da FHEMIG – Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais, esta proposta de dará ao espaço será oportuna para atividades
culturais diversas.
 Trabalho conjunto com outras secretarias para a implantação de
canteiros de rosas e flores, com objetivo de embelezar a cidade e fortalecer a
identidade, e propor a criação de uma logo e um pórtico para cidade que envolva
os cidadãos num sentimento de pertença e preservação da cidade.
 Montar uma Diretoria para implementar as diversa áreas das artes e
cultura, com pessoas capacitada para desenvolver e acompanhar projetos.
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7.1 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA PROMOÇÃO
SOCIAL E SAÚDE.


Organização

da

Secretaria de Esportes amparada na Lei
de

Incentivo

ao

Esporte

–

Lei

11.438/2006 – Organização e Criação de
um conselho municipal de esportes e
lazer.


Fazer levantamento dos espaços de esporte e lazer na cidade em áreas

abertas e fechadas, quais os projetos, propostas e atividades existem, quais destas
abraçam projetos sociais ou tenham condições de promover convênios para
implantar projetos sociais.


O foco será fortalecer e construir projetos que viabilizem a busca dos

recursos na Lei nº 11.438/06, ou Lei de Incentivo ao Esporte – LIE, em que há
previsão “que recursos provenientes de renúncia fiscal sejam aplicados em
projetos das diversas manifestações desportivas distribuídos por todo o território
nacional. Por meio de doações e patrocínios, os projetos executados via Lei de
Incentivo ao Esporte atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos,
além de garantir o suporte necessário para que aos atletas”
 Criar agenda esportiva com foco na recuperação do futebol,
atletismo, vôlei e natação a um maior número de barbacenenses, promovendo o
interesse desses nas áreas educacionais.
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 Estabelecer parcerias com espaços estaduais e federais para
promoção do esporte e do lazer, motivando maiores atividades físicas e bem-estar
social.
 Reativar os circuitos de atividades das ACADEMIAS NAS
PRAÇAS com profissionais da educação física e dança para juntos construirmos
um diálogo para incentivo fiscal e contrapartida na prestação de serviços de
educação física.
 Criação de um projeto do município e setor privado para apreciação
do governo estadual para criação de um PARQUE MUNICIPAL na área da
FHEMIG que contemple pista de motocross, skate, ciclismo e pista para atletismo
e caminhada. Num espaço projetado a céu aberto. Um projeto com o apoio de
centros universitários de arquitetura urbana, pensado de forma sustentável, que
ofereça bem-estar, lazer e esporte.
 Criação de uma pista de aeromodelismo em parceria com setor
privado na localidade do Faria, região belíssima e com potencial de exploração
no ecoturismo, para que Barbacena possa participar dos circuitos e campeonatos
da modalidade.
 Construir com grupos de atletas e amadores de Barbacena e Regiões
vizinhas um mapeamento dos circuitos naturais para atividade física como a Linha
do Oeste. Criar ações Intersetoriais com áreas de lazer, esporte e cultura com
outras cidades como: Santa Bárbara do Tugúrio (Vale do Japão, Trilhas,
Cachoeiras). Antônio Carlos (Estrada Real, Borda do Campo, Fazenda de Ilhéus).
Distrito do Faria, trilhas de bikes. E juntos construirmos um roteiro turístico
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interligado e dar publicidade em sites oficiais, incluindo os serviços de
restaurantes e hotéis que atendem esse entorno.
 Criação de equipes (colegiados ou comissões) voltadas para os
diversos estilos de esporte para melhor direcionamento e busca de recursos.
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8.

SECRETARIA

DE

AGRICULTURA,

PECUARIA

E

ABASTECIMENTO.
Art. 187. A política agrícola será
planejada e executada na forma da lei, com a
participação efetiva do setor de produção,
envolvendo produtores e trabalhadores rurais,
bem como dos setores de comercialização, de
armazenamento e de transportes, levando em
conta, especialmente:
I - Os instrumentos creditícios e
fiscais;
II - Os preços compatíveis com os
custos de produção e a garantia de
comercialização;
III - O incentivo à pesquisa e à
tecnologia;
IV - A assistência técnica e
extensão rural;
V - O seguro agrícola;
VI - O cooperativismo;
VII - A eletrificação rural e
irrigação;
VIII - A habitação para o
trabalhador rural.
§ 1º Incluem-se no planejamento
agrícola as atividades agroindustriais,
agropecuárias, pesqueiras e florestais.
§ 2º Serão compatibilizadas as
ações de política agrícola e de reforma agrária.



Estabelecer com urgência o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

para a AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, como um dos
melhores instrumentos de união entre as cidades da região, para que juntos
possamos buscar todos os recursos necessários para o crescimento econômico na
região, dentro dos parâmetros da SEGURANÇA ALIMENTAR, com acesso à lei
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de CONECTIVIDADE atendendo ao maior número de propriedades, para buscar
investimentos na área de energias alternativas, baixa nos custos para produção de
alimentos, partilha de conhecimento dos diversos saberes que o homem do campo
possui, atrelando tudo isso com os estudos técnicos e científicos, ampliando
pesquisa e tecnologia, apoio a segurança pública para a região rural, com
fortalecimento dos canais já existente entre as polícias civil e militar.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.folhadelondrina.com.br%2Fcidades%2Ffamilias-em-vulnerabilidadereceberao-alimentos-da-agricultura-familiar-2996852e.html&psig=AOvVaw0uxc3AVubPbDNz4iQzxcP&ust=1601089472753000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDjkPOpg-wCFQAAAAAdAAAAABAJ



Organizar equipe técnica que em conjunto com o saber do homem do

campo nas áreas de AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO se
fortaleça, amplie novas ferramentas e com maiores benefícios. Aproximando os
centros de estudos técnicos e universitários com a prática de excelência que já
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existe em nossa região e que oportunize ao homem do campo a vinculação com
diversos conhecimentos e chances, como o PROGRAMA BALDE CHEIO.
 Criar uma cooperativa para que dê possibilidade de auxiliar as
questões técnicas, cursos e capacitações, compra de insumos e materiais com
valores menores, compra de maquinário que forneça o arado e gradeio de terras a
custos menores, maquinário para manutenção das estradas para o acesso e
utilização de materiais como a escória ou cascalho, retirados e aplicados com a
autorização dos meios de controle.
 Participação no Programa MINAS FORTE, com a criação de selos
de qualidade nos produtos da região com a proposta de melhor intercâmbio não
só com a agricultura familiar na sua amplitude, mas também com o agronegócio
pautando as ações para que tenhamos SEGURANÇA ALIMENTAR, utilizando
toda a cadeia de valores sustentáveis e com rastreabilidade, ampliar ações de
internet, inteligência artificial, associados aos bons talentos para produção de
projetos com tecnologias sustentáveis. Tudo isso através de um alinhamento já
consolidado dentro do Programa com órgão e entidades importantes para o setor,
dentro de uma parceria público privado, entre município e Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, Secretaria de Estado Agricultura
Pecuária e Abastecimento –SEAPA, IMAM, EMATER, EPAMIG/CANDITO
TOSTES, EMPBRAPA, SEBRAE, MPMG/PROCON MG, entre outros. Todas
as ações com foco em mantermos a produção com os chamados quatro Ss.
1.

Produção Segura

2.

Produção Saudável

3.

Produção Saborosa

4.

Produção Sustentável
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 Resgatar as atividades pioneiras dos nossos distritos, fortalecendo
suas vocações naturais, com busca em recursos e parcerias para cultura familiar
nos distritos, produção do queijo, compotas e geleias artesanais, incluindo
compotas de ROSAS E FLORES comestíveis, artesanato rural, em especial o
CULTIVO DE ROSAS E FLORES, nosso carro chefe que nos concede o título
de CIDADE DAS ROSAS.
 Trazer para o debate a reorganização das entidades que agregam os
produtores de ROSAS e FLORES. Levantar os dados das situações das
propriedades nos pós pandemia, como se encontram e quais caminhos financeiros
serão viáveis para reestrutura e abastecimento do mercado das flores. Como
buscar em Minas um espaço que atenda e concentre a venda das flores.
 Aproximação com os centros acadêmicos de pesquisa sobre a cultura
e cultivo de ROSAS e FLORES, quais levantamentos já existem, disponibilizar
esse conteúdo numa plataforma online para maior crescimento no setor. Buscar
novas tecnologias desde o plantio, cultivo, armazenamento, transporte e venda.
Aproximar os produtores dos equipamentos, órgãos e secretarias governamentais
como EMATER, SEAPA, EPAMIG. Criar uma marca das ROSAS que represente
a identidade de Barbacena.
 Promover o debate para construção do circuito das ROSAS e
FLORES na região, com um calendário dos plantios e cultivos de ROSAS e
FLORES,

promover

um

seminário

tecnológico

de

plantio,

cultivo,

armazenamento, transporte, venda e compostagem do material de descarte na
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produção, conhecer metodologias utilizadas em Minas Gerais, Brasil e no
exterior. Explorar de forma sustentável o mercado das flores.
 Promover parceria com empresários e cidadãos para um projeto
urbano de embelezamento da cidade, tendo como marco principal o PLANTIO
DE ROSAS, valorizando espaços públicos, monumentos e canteiros, com atenção
a entrada principal do município. Barbacena precisa ser vista e sentida como
CIDADE DAS ROSAS. Desenvolver projetos sustentáveis em parceria com a
comunidade e centros tecnológicos.
 Promover um debate para melhor apropriação nas regiões rurais com
parceria na exploração do ecoturismo envolvendo também a visitação dos cultivos
ROSAS e FLORES NA REGIÃO. Fazer do ecoturismo mais uma renda a ser
captada no mercado. Nossa região possui amplo manancial de recursos, com
potencial de exploração sustentável e que, com o consorcio, poderá ser
concretizado. Buscar a visão de macro valores e não mais somente a visão de
microrregião e valores. Todos podem ganhar tralhando juntos.
 Catalogar os produtores rurais orgânicos de Barbacena com vistas a
facilitar o contato, propor cursos em EAD/presenciais sobre temas como
economia familiar, agricultura familiar, formas naturais de conter pragas.
Fortalecer as famílias que investem em orgânicos e providenciar pontos de venda
para atender esse mercado que cresce cada dia mais.

PARQUE DE EXPOSIÇÕES
 Levantamento da documentação e propriedade do PARQUE,
viabilizando projetos que atendam às exigências legais.
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 Buscar parceria pública/privada para revitalização do PARQUE, com
um projeto muito bem elaborado com os melhores centros universitários, para
uma utilização de excelência para o local que irá recuperar o glamour das grandes
festas de Barbacena.
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9 - SECRETARIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

O Art. 144 da Constituição
Federal estabelece que a segurança pública,
dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:
Em seu § 8º cita que “os
Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações, conforme
dispuser a lei. ”



Atualizar o Plano Municipal de Segurança criando interface com

demais órgãos como área de serviços públicos que cuida da limpeza, conservação
e iluminação da cidade para alimentação do sistema de informações e o correto
emprego do efetivo de acordo com demandas apresentadas, pautando o
cumprimento das normas legais;


Criação do Programa Anjos da Guarda, para segurança nas escolas

e proteção dos corpos docente, discente e seus familiares, com uma dinâmica que
coloque o profissional sob o olhar comunitário de levar a segurança, valorizar a
carreira, capacitar de forma permanente, manter as conquistas da categoria.


Expandir o sistema de monitoramento por câmeras e vigilância

eletrônica, em parceria com o comércio, buscando abranger o maior número de
ruas, não só na região central. Estender este projeto as áreas nobres
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movimentadas, exemplo: Pontilhão e bairros mais comerciais. Integrando esse
serviço com as Polícias Civis e Militares;


Criação de parcerias com as Polícias Civis e Militares para

combater o tráfico de drogas nos locais públicos e campanhas sócio educativas
que possam acontecer no âmbito social, tendo PROJETO PROERD como
referência.


Buscar com universidades o desenvolvimento e implantação de um

software para aplicativo de segurança para celular que possibilite a participação
da população como fonte de informações.
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10- SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
A LEI Nº 12.587, DE 3 DE
JANEIRO DE 2012 em seu Art. 1º A Política
Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento
da política de desenvolvimento urbano de que
tratam o inciso XX do art. 21 e o art. 182 da
Constituição Federal, objetivando a integração
entre os diferentes modos de transporte e a
melhoria da acessibilidade e mobilidade das
pessoas e cargas no território do Município.



Estabelecer no município as “Diretrizes de Sustentabilidade”

aprovadas pela Portaria nº 5, de 31 de janeiro de 2020 do MInfra em que
apresentam o compromisso do setor de infraestrutura de transportes com a
responsabilidade socioambiental, princípio da Política Nacional de Transportes e
desenvolver infraestruturas de transportes sustentáveis do ponto de vista
socioambiental, considerando:


Respeito às populações locais e aos usuários.



Conciliação da infraestrutura de transportes com a conservação do

meio ambiente, mitigação dos impactos socioambientais negativos.


Redução das emissões por meio do aumento da eficiência da matriz

de transporte e da utilização de combustíveis sustentáveis.


Adaptação dos sistemas de transportes à mudança do clima.



Adquirir equipe técnica para que seja possível organizar as 05

diretrizes propostas:
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Planejamento e Governança - Promover a inserção dos aspectos

socioambientais e territoriais nas políticas públicas, planos e programas
Intersetoriais da infraestrutura de transporte.


Mudança do Clima - Promover a inserção das questões relacionadas

à mudança do clima na infraestrutura de transportes.


Projetos, Estudos e Pesquisas - Desenvolver projetos, estudos e

pesquisas com maior qualidade socioambiental.


Licenciamento Ambiental - Fortalecer a gestão de processos de

licenciamento ambiental de empreendimentos de infraestrutura de transportes,
visando à sua maior celeridade.
Gestão Territorial - Aprimorar os procedimentos de gestão territorial da
infraestrutura de transportes, assegurando os aspectos socioambientais. Tudo
devidamente linkado com o PLANO DIRETOR e demais secretarias.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2
Fredefelicidade.com.br%2Fautoconhecimento%2Fsustentabilidade%2Falem-dasustentabilidade%2F&psig=AOvVaw3yAS8jsOdlIv5PfF3M
M6F8&ust=1601090453778000&source=images&cd=vfe&ve
d=0CAIQjRxqFwoTCJixv8KtgwCFQAAAAAdAAAAABAK
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Fortalecimento do Conselho Municipal de Transportes e Trânsito,

transparência de suas atividades, publicação do nome dos membros eleitos,
prestação de contas sobre os valores arrecadados no FUNDO MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO e suas aplicações.


Levantamento de todo o arquivo patrimonial da SUTRANS, dos

contratos existentes, parcerias e conveniamento, com um balanço para as
iniciativas já implementadas, para que todas as propostas de melhoria no trânsito
de acordo com a legislação em vigor sejam ampliadas.


Análise da LEI MUNICIPAL Nº 4.925, que cria a Secretaria

Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana e dá outras providências, qual a
abrangência, eficácia, dados técnicos alcançados, metas executadas e em curso,
projetos e parceria estabelecidos com suas viabilidades, tudo feito por equipe
técnica composta por funcionário efetivos e profissionais ligados as áreas do
Direito, Engenharia de Trânsito, Urbanistas e comunidade representada nos
conselhos. Análise de cada um dos itens:


DA ASSESSORIA DE GABINETE



DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO E

MOBILIDADE URBANA


DA

GERÊNCIA

DE

ENGENHARIA

DE

TRÂNSITO,

MOBILIDADE URBANA E SINALIZAÇÃO


DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

URBANA


DA ASSISTÊNCIA DE VISTORIAS VEICULARES
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DA

GERÊNCIA

DE

EDUCAÇÃO

DE

TRÂNSITO

E

MOBILIDADE URBANA


DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA DE

TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA


DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO TERMINAL RODOVIÁRIO



DA CHEFIA DE FISCALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO

ROTATIVO


DOS ÓRGÃOS COMPONENTES DA SETRAM



Levantamento de todos os taxis, carros e motos que trabalham

plataformas de transporte, identificando o que está funcionando bem, quais
políticas de cobertura sobre a prestação de serviço, quais espaços são utilizados.

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

A situação econômica do país nos últimos anos levou as administrações
estaduais e municipais a um verdadeiro caos devido à falta de transparência,
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infelizmente à desonestidade por parte de gerentes, com isso prejudicando
investimentos em educação, saúde, segurança e principalmente em infraestrutura.
É fato que atualmente sofremos com a falta desses serviços, levando as
populações ao sofrimento por falta de investimentos nessas áreas, com isso
observam-se no dia a dia, filas quilométricas de pessoas doentes nos hospitais,
postos de saúde, sofrimento com pessoas sendo assassinadas nas ruas das cidades
por falta de investimentos na área de segurança; desemprego com estatísticas
gigantescas; falta de estruturas de saneamento básico para pessoas nas periferias
das cidades etc.


É óbvio que tudo isso seria menos prejudicial às populações, se os

administradores públicos primassem conforme prometera, por uma administração
honesta, austera, onde os recursos se destinassem exclusivamente para o bemestar das populações.


Interessante será que o poder público busque ferramentas bem como

processos que agilizassem as demandas dos usuários, para que se evitassem perda
de tempo e com isso os benefícios pudessem chegar mais rapidamente na ponta
da linha.


Processo de liberação de alvarás, ligamento de água, alvarás para

construções, compra de materiais através de licitações, etc.… poder-se-á ser mais
céleres, tais serviços deveriam assumir status de urgentes com isso aquelas
pessoas que precisam destes serviços perderiam menos tempo.


Para que as obrigações do município sejam executadas visando o

bem comum de toda comunidade é imperativo que os gestores sempre lembremse do que está previsto no Artigo 37 da Carta Magna da Nação “ A administração
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pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (EC
no 18/98, EC no 19/98, EC no 20/98, EC no 34/2001, EC no 41/2003, EC no
42/2003”. Ao Executivo após findado o pleito eleitoral e consequentemente
diplomado o vencedor cabe a este, governar de maneira imparcial para toda
população, buscando cumprir e executar as promessas feitas durante o processo
eleitoral.


A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão é responsável por

coordenar a formulação do planejamento estratégico municipal; propor e
implantar novos modelos e padrões de gerenciamento dos recursos municipais;
avaliar o impacto socioeconômico das políticas e programas do governo
municipal e elaborar estudos que viabilizem o crescimento econômico do
município em seus vários aspectos com especial atenção as STARTUP.
Conectando os valores, necessidades e criatividade, todo na direção da inovação
e do crescimento.


Promover uma agenda com os empresários, empreendedores de

toda ordem para a criação de um fórum econômico da macrorregião para juntos
estabelecer metas que auxiliem o bom desenvolvimento dos negócios,
conectando-os com as políticas públicas no Brasil e mercado exterior, com melhor
acesso aos órgãos governamentais de apoio aos diversos setores de negócio.
Simplificar a informação.


Propor o Planejamento e Gestão de forma responsável para

empregar a formulação do planejamento dentro das melhores estratégias; indicar
diretrizes para inserir bons exemplos e padrões de gerenciamento dos recursos
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municipais; medir o impacto socioeconômico dessas propostas políticas,
programas e projetos para o governo municipal com estudos e análises que
corroborem os investimentos da maneira mais segura e eficaz.


Prestar auxílio ao executivo e secretarias nos assuntos relacionados

à formulação, coordenação e acompanhamento do cumprimento das metas de
governo relacionadas ao planejamento e gestão das atividades de administração
em geral; preparar, redigir, expedir e organiza o modo de execução.

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


Gerenciar com competência o orçamento e as finanças, a fim de

subsidiar as demais secretarias do município para que os recursos tenham sua
destinação correta. Ao gerenciar os recursos provenientes das receitas, planejar e
controlar juntamente com as demais secretarias e seções da administração
municipal os projetos e programas relativos à política fazendária daquele
município.


Otimizar a aproximação do serviço com o contribuinte, evitando o

que acontece atualmente, um distanciamento entre o usuário e o poder público,
que apesar do grande número de funcionários locados, dificilmente atende os
usuários com presteza e agilidade, gerando reclamações em grande parte dos
atendimentos.


Transparência e busca por resolução com os devedores do

município, estruturando uma equipe para criar estratégias e mediar acordos.
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Outrossim, esclarece-se que a celeridade dos atos da secretaria de

fazenda, compondo um plano orçamentário viável e real, facilitará por demais as
ações e projetos de outras secretarias para execução de obras de infraestrutura,
melhorias na área social e que impactará na qualidade de vida do povo, como o
PLANO DIRETOR que é de suma importância.


A Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada pelo Congresso

Nacional é de fato um instrumento excelente para que Chefes de Executivos
exerçam com qualidade suas gestões, buscando executar os recursos obedecendo
limites previstos na lei além de critérios técnicos em todas áreas de aplicação dos
orçamentos.


Compromisso em reduzir despesas com pessoal, bem como gastos

para manutenção da máquina pública.
13 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Advocacia Geral e Consultoria é responsável, em toda a sua
plenitude, pela defesa de seus interesses em juízo e fora dele, bem como pelas
funções de consultoria jurídica, ressalvadas as competências autárquicas, sob a
égide dos princípios da legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos.

14 - CONSULTORIA GERAL E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
 A Controladoria Geral do Município, devidamente inserida na
estrutura organizacional do Município por força de lei local, tem poder de
fiscalizar os atos de quaisquer agentes responsáveis por bens ou dinheiro público.
Segundo o disposto no artigo 74 da Constituição Federal, deve ter atuação
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sistêmica e integrada, nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, para fim
de: Avaliar o cumprimento de metas e a execução dos programas governamentais
e orçamentos. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão, quanto à
eficiência e eficácia.

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE GABINETE
 Prestar serviços direto de assessoria e acompanhamento nos atos do
executivo e gabinete.

16 - CONCLUSÃO
Este plano não pretende esgotar todos os assuntos, mais sim fomentar
os tópicos e mobilizar a sociedade num projeto ainda maior, numa transformação
ainda vigente, com foco no reerguimento da cidade como referência, não apenas
para toda a região das Vertente, e Zona da Mata, mas também em nível nacional.
Barbacena merece e possui capacidade de ser muito mais.
Nesta proposta poderá haver revisões futuras. Nesse momento a
consideramos o primeiro passo de uma jornada de 04 anos, que acreditamos traz
em si a essência da coragem que temos para transformar nossa realidade.
Por fim nos resta reconhecer que o principal valor que carregamos é a
honra de poder representar um povo de fibra, que sonha, luta e torna concreto na
labuta diária a mistura de sensibilidade e força que carrega em verbo e ação,
declaramos assim nosso amor por Barbacena, e por essa gente guerreira que aqui
habita. Coragem para transformar! Vota 17! Marli Gava – prefeita.
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Revisão da Lei Delegada 50 de 12 de abril de 2013 junto ao Conselho Municipal de Defesa e Conservação do
Meio Ambiente – CODEMA, para verificação de viabilidade legal.
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