UNIDOS POR BARBACENA

O maior político brasileiro em minha opinião, O saudoso Dr. Eneas Carneiro disse: “
Sou um alienígena. Sim.... Sou um estranho no ninho. Eu sou um estranho no ninho
da patifaria publica “
Nós próximos 45 dias apresentaremos a toda população de Barbacena de forma clara,
como recuperaremos empregos, renda, esporte e lazer, cultura, saúde, segurança
patrimonial, turismo, infraestrutura, dentre demais demandas de nossa querida cidade.
Nos últimos 20 anos observamos um estelionato eleitoral em nossa cidade, promessas
e mais promessas nunca cumpridas, nossa cidade hoje é um exemplo ruim de
perpetuação política no poder, não e mais possível nem cabível que se continue este
estelionato eleitoral, é urgente que toda população perceba que quem já foi Prefeito,
Vice prefeito, Deputado, Vereador .... são os responsáveis por termos um pedágio
que dividi nossa cidade, são os responsáveis por não termos uma praça com pelo
menos um único escorregador para nossas crianças, não temos esporte e lazer, não
temos cultura, não temos turismo, são responsáveis por termos obras paradas,
inacabadas, com focos de corrupção sendo investigados,.. São 4.. 8 .. 12 .. 20 e
ate mesmo 40 anos no poder, com toda estrutura publica, e se não fizeram nada ate
hoje, como é possível uma única pessoa ainda acreditar que vão fazer..........? A
verdade é clara como a água so não a enxerga quem não quer. Infelizmente não
temos nada de bom sendo proporcionado pelo poder publico municipal.
Por isso
apresento a vocês uma proposta solida sem amarras, sem ventriloquia, sem
conchavos.

PLANO GOVERNAMENTAL

Mandaremos para Câmara Municipal a proposta do congelamento do IPTU nos 4 anos
de madato
Construção do paço municipal
Construção de um canil municipal com UBS animal integrada e sistema de adoção
funcional
Implantação do programa de regulamentação fundiária
Iniciativas que promovam a conservação da biodiversidade no ambiente urbano
Captação eficiente de recursos estaduais e federais.
Alteração do plano diretor

EDUCAÇÃO
Construção de uma escola municipal no bairro Nova Cidade,

Valorização dos professores, uma carreira de suma importância precisa ser valorizada,
um aumento na remuneração do professor municipal é um compromisso, valorização e
infraestrutura adequada para o bom desempenho da profissão.

Implantação da distribuição do material escolar gratuito, incluindo a mochila, a partir de
2022, diminuindo a desigualdade social e ajudando todas as famílias dos alunos da
rede municipal de ensino.

Geração de 400 vagas de creches berçário e maternal é um compromisso. As famílias
barbacenenses merecem ter a opção de matricular seus filhos nas creches municipais,
principalmente as mães que trabalham, hoje a demanda é enorme e poucas famílias
conseguem vagas. Vamos mudar isto já no primeiro ano de mandato.

Implantação de atividades extracurriculares nas escolas municipais bem como
informática, marcenaria, idiomas, karate, judô, capoeira dentre outros cursos.

Investimento continuo nas bibliotecas escolares, a leitura e essencial na formação do
aluno.

Investimentos nas estruturas físicas das escolas

Comprometimento com uma merenda escolar de qualidade

Ações de patrulhamento nas escolas pela Guarda Municipal, gerando segurança aos
alunos e seus familiares

SAÚDE

Viabilizaremos a construção de um complexo de saúde para atendimento de
especialidades, este complexo de saúde é o que falta no nosso município para
zerarmos a fila de exames e consultas que muitas vezes chegam a demorar mais de
um ano.

Terminar a construção das UBS paradas, reestruturar todas as UBS do município,
completar o quadro de funcionários das UBS, que em praticamente todas tem
servidores em desvio de função, resolveremos a falta de pessoal, insumos e
equipamentos.

Voltar com as farmácias na maioria das UBS municipais

Cumprir a lei da insalubridade para os agentes comunitários de saúde, chega a ser
vergonhoso uma gestão que não cumpre o básico para com seus servidores.

Assistência social
Criação do restaurante popular gerido por autarquia municipal no parque de
exposições, com funcionamento de quinta a domingo, e feriados.

Plano municipal de políticas para a pessoa idosa

Passe livre para estudantes e pessoas portadoras de necessidades especiais.

Otimização e qualificação na gestão dos recursos do fundo municipal dos direitos das
crianças e adolescentes.

Implantação de programa para geração de empregos para pessoas em situação de
rua com acompanhamento medico e psicológico alem de intermediação de abrigo.

Aperfeiçoamento e ampliação dos CRAS

Implantação de setor na prefeitura para ajudar associações a se documentarem para
estarem aptas a firmar convênios e receberem recursos municipais, estaduais e
federais bem como emendas parlamentares

INFRAESTRUTURA

Revitalização urbanística e arquitetônica de todas as entradas da cidade de
Barbacena

Canalização do córrego da Rua Bahia e Avenida Sanitária, trazendo urbanismo, lazer
e saúde, implementaremos as áreas de scapes vulgo picinões, controlando o fluxo

das águas pluviais diminuindo consideravelmente as possibilidades de alagamentos
da Avenida Governador Bias Fortes ate o fim da Rua Bahia.

Revitalização e construções de praças e parques ecológicos

Revitalização do parque de exposições com atividades fixas como parques de
diversões, restaurante popular, feiras de diversos tipos, e espaço para apresentações
musicais e culturais

Implantação do maior programa de pavimentação da historia de Barbacena nas áreas
rurais e urbanas

GERAÇÃO DE EMPREGOS
Construção do centro municipal de convenções, alavancando o turismo, a geração de
empregos, colocando Barbacena no mapa dos circuitos de congressos nacionais e
Convenções empresariais, etc...

Potencializar as feiras livres.

Dar a atenção necessária aos pequenos comerciantes, dada a dificuldade de competir
com as grandes empresas. Estabelecer um planejamento para geração de empregos
com um programa de incentivos fiscais progressivos para empresas conforme numero
de empregos gerados, analises de concessões para atrair empresas de grande porte,
equipe capacitada para apresentação dos potenciais da cidade de Barbacena como
localização privilegiada, segurança, clima, etc....

Implantação de um porto seco, para carga e descarga de mercadorias, diminuindo o
trafego pesado no centro da cidade, aumentando a arrecadação,

TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL

Implementação do transporte de vans e microônibus gerando empregos e renda ao
município, dando opções de transporte ao munícipe barbacenense.

CULTURA, ESPORTE E LAZER
Assegurar a cultura, esporte e lazer, com captação de recursos efetivas.

Investimentos em promoção da cidade com ampliação da relação com mercado local,
Para atrair turistas e empresas

Participação, incentivo e concessão de espaço municipal por parte da prefeitura para
eventos que incentivem a gastronomia, turismo, comercio, esporte, lazer e geração de
empregos na cidade
,
Criação de uma autarquia municipal para gerir e planejar eventos, auxiliar associações
e a população, proporcionar incentivos a atletas e artistas barbacenenses

Implementação da abertura das escolas municipais aos fins de semana para uso da
comunidade com previa autorização de horários e cadastro dos responsáveis para fins
de esporte e lazer, sendo monitorado pela guarda municipal.

Implantação do projeto “ A VARZEA TEM VEZ “ O projeto consiste que a prefeitura
firme parcerias com as associações esportivas varzeanas, e responsáveis pelos
campos, ajudando na manutenção dos campos de futebol varzeanos de Barbacena,
fazendo também uma intermediação por parte da prefeitura com empresas que
possam contribuir com projetos esportivos e manutenção dos campos

Implantação do programa “ basquete na praça “ que consistirá na colocação de
tabelas de basquetes nas praças de Barbacena que serão construídas, e nas praças
já existentes que passarão por reformas e revitalização, que tenham tamanho e

localização sem riscos de segurança para os munícipes que usufruirão desta pratica
esportiva

Volta dos festivais, festas de bairros e gincanas, geridos pela nova autarquia
municipal. Que criaremos

Abertura das portas da cidade para passagens de ventos esportivos de renome no
cenário nacional, gerando turismo e renda ao município, proporcionando as
contrapartidas necessárias aos eventos que a muito tempo deixaram de passar por
nossa cidade

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Criação do plano de carreira para o servidor publico municipal

Reestruturação do sistema municipal de previdência e assistência ao servidor SIMPAS

SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL

Aumento o contingente da guarda municipal em cerca de 300 servidores, com
nomeação dos aprovados em concurso publico e através de novo concurso publico,
proporcionando capacitação, treinamento, armamento e estrutura adequada para
desempenho da função,, gerando segurança ao município, zelando pelo patrimônio
publico de forma eficiente

Implantação do uso de sensores para a captação de dados – incluindo
videomonitoramento, sensores de monitoramento de tráfego e sensores de iluminação
pública.

GRANDES PROJETOS QUE BUSCAREMOS
VIABILIZAR ATRAVÉS DE PARCERIA PUBLICO
PRIVADA

Construção do estádio municipal.
Construção de usina de tratamento de RSU
Construção de usina fotovoltaica

