
PLANO DE GOVERNO 

 

Prefeito: Carlos Du 

Vice-prefeito: Aloísio Dias  

Partido: MDB 

INOVAÇÃO e COMPROMETIMENTO para nossa BARBACENA 

COLIGAÇÃO “AVANÇA BARBACENA” 

 

INTRODUÇÃO: 

Este Plano de Governo foi estruturado visando atender as necessidades essenciais do município 

de Barbacena-MG, para gerar melhorias significativas em diversos setores, alcançando o pleno 

desenvolvimento que a cidade merece. 

Carlos Du e Aloisio Dias acreditam em uma gestão participativa, direcionada ao 

desenvolvimento econômico e social e focada na otimização dos recursos públicos, realmente 

comprometida com os anseios da população barbacenense. 

Este é um modelo de gestão de alto desempenho que demandará uma administração 

extremamente dedicada e competente. 

 

 PROPOSTAS DE GOVERNO: 

 

:: LEGISLAÇÃO 

Reforma da Lei Orgânica e demais legislações no município de Barbacena para 

possibilitar o acesso a recursos federais e estaduais, bem como para desburocratizar e 

modernizar os processos, adequando-a ao Estatuto da Cidade, às políticas nacionais e 

resoluções da Receita Federal, bem como demais leis diretrizes nacionais e estaduais. 

Atualização da legislação municipal: atualmente está em desacordo com a 

legislação federal e estadual e limita o desenvolvimento da cidade. 

Revisão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana: após diagnóstico local e em 

diálogo com representações das diversas classes que trabalham no transporte em Barbacena, 

tais como motoristas e empresas, apresentar propostas para maior fluidez do trânsito nas regiões 

centrais, bairros e distritos entre outras medidas para melhoria do transporte público, privado e 

atividades econômicas ligadas ao trânsito. 

 



 

:: PLANO DE REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E RURAL 

A política urbana foi regulamenta pela Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, 

Estatuto da Cidade. 

Criação do Plano Diretor: É o mínimo necessário para definir as políticas de 

desenvolvimento e expansão urbana e rural, fazendo com que a cidade cresça de forma 

ordenada e sustentável, em síntese, dando segurança jurídica às empresas, pessoas, 

empreendimentos e à sociedade em geral. 

Expansão Urbana: Com a implementação do Plano Diretor e a Regulamentação Fundiária, 

a expansão urbana começa a ser realizada descentralizando as atividades em Barbacena, uma 

vez que isso valoriza a área do município e suaviza o centro, já saturado, conforme  lei 

10257/2001, Estatuto das Cidades. 

Instrumentos da Expansão Urbana: é conjunto de leis e diretrizes que compõem o Plano 

Diretor e REURB, que é um conjunto de medidas previstas no Estatuto da Cidade que, ao serem 

implantadas, darão condições para regularização dos imóveis, inclusive de núcleos urbanos 

informais (áreas irregulares), de forma definitiva. 

Criação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): São frações do município 

que devem ser reservadas à urbanização, produção e habitação de interesse social (moradia 

para população de baixa renda e que se enquadra nos programas federais de habitação). Um 

dos requisitos é baixa renda familiar. São porções do território destinadas a construção de 

moradias sociais. 

Criação da Lei de garantia à assistência: Garante a Assistência Técnica e jurídica 

gratuita para as comunidades, grupos sociais e culturais menos favorecidos no que diz respeito 

ao Plano Diretor e à REURB. 

Definição de tombamento de imóveis e mobiliário Urbano: É o conjunto de 

diretrizes que regem os tombamentos em Barbacena. 

Garantia do Usucapião Especial: Aquele que possuir como sua área urbana de até 

duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 

utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 

proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

Conforme artigo 183 da Constituição Federal. 

Regularização do Usucapião Coletivo: Os núcleos urbanos informais existentes sem 

oposição há mais de cinco anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja 

inferior a duzentos e cinquenta metros quadrados por possuidor são suscetíveis de serem 

usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel 

urbano ou rural (redação dada pela lei nº 13.465, de 2017). O usucapião especial coletivo de 

imóvel urbano será declarado pelo juiz, mediante sentença, o qual servirá de título para registro 

no cartório de registro de imóveis. Caberá à prefeitura municipal mover a ação judicial para 



solicitar sentença declaratória para validade do registro público. Em síntese, regularização de 

núcleo urbano informal (área invadida). 

Legitimação Fundiária: Se o cidadão possui imóvel ocupado por período superior 5 anos, 

este poderá receber a posse do imóvel conforme leis federais 10.257/2001 conjugada com a lei 

13.465/2017, REURB e Plano Diretor 

Estudo de Impacto de Vizinhança: Os estudos prévios de impacto de vizinhança (ETV), 

previstos no Art. 36 do Estatuto da Cidade e aplicáveis nos casos previstos no Plano Diretor, 

deverão atender ao disposto no Art. 37 do mesmo Estatuto, com a análise dos efeitos positivos e 

negativos do empreendimento ou atividade sobre o local de assentamento e a respectiva 

vizinhança, compatibilizando o interesse privado e o público, contemplando, no mínimo, as 

seguintes questões: 

I - Adensamento populacional resultante; 

II - Confronto com as capacidades dos equipamentos urbanos e comunitários; 

III - Alteração da estrutura local de uso e ocupação do solo; 

IV - Valorização imobiliária; 

V - Geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI - Ventilação e iluminação naturais; 

VII - Efeitos sobre a paisagem urbana e a o patrimônio natural ou cultural do local e entorno.  

Operações Urbanas Consorciadas: Considera-se operação urbana consorciada o 

conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a 

participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o 

objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 

valorização ambiental. – Estas parcerias convertem-se em incentivo e benefícios fiscais e 

financeiros, conjugados com o interesse público e social de maneira recíproca, promovendo a 

valorização da iniciativa do cidadão. Em síntese, quando, e se houver a necessidade de 

parcerias a população envolvida na ação terá dedução em taxas ou impostos. 

Lei de Áreas de Risco: Planejamento de ações de intervenções preventivas e realocação 

de população de áreas de risco de desastres. 

Medidas de Drenagem: Define as medidas e ações de drenagem mínimas para 

prevenção de impactos de desastres como enchentes, alagamentos, deslizamentos, bem como 

utilização prioritária de bloquetes e outros sistemas que permitam maior área de permeabilidade 

do solo.  

Regularização Fundiária: Correção das desconformidades e novo desenho dos bairros 

conforme a realidade atual, atualizando o mapa da cidade conforme o diagnóstico e 

zoneamento ambiental urbano e rural. 

Regulamentação Fundiária Urbana e Rural: É um conjunto de regulamentações que 

permitirão a regularização de imóveis, hoje em situação irregular, dando posse aos proprietários, 

liberando alvarás e promovendo giro na economia. 



Este conjunto de ações e leis permitirá que o cidadão de Barbacena que possua imóvel 

irregular possa regularizar e ter a tão sonhada posse do que é seu, principalmente os que 

possuem imóveis em regiões periféricas fazendo assim com que os bairros de Barbacena 

se desenvolvam, cresçam e sejam cada vez mais valorizados. 

Acompanhamento e planejamento de pavimentação das Vias Públicas: Com 

a ampliação da captação dos recursos públicos através dos Fundos Públicos e através dos 

programas do ministério da cidadania com a implementação do plano diretor, realizar um 

planejamento de pavimentação das vias, com preferência à soluções ecológicas como 

bloquetes, quando possível. 

Realizar cronograma para manutenção das vias , com atividades de tapa buracos fora do 

período chuvoso, acompanhamento da qualidade da massa asfáltica e das condições de 

preparação do solo para receber o asfalto caso contrário continuaremos jogando recursos 

públicos água abaixo com as chuvas! 

 

:: ADMINISTRAÇÃO CONSCIENTE 

Eliminar a superlotação na prefeitura de cargos comissionados; valorização dos servidores 

efetivos do município ampliando a preferência na escolha dos cargos de chefia, sempre com 

critérios técnicos e competência. 

Integração de todos os setores do poder público e da sociedade em prol do interesse público e 

social, promovendo desenvolvimento integral da cidade. 

Fiscalização eficiente através da descentralização da fiscalização, com a participação 

das instituições públicas e privadas de forma integrada. Promover a fiscalização área por área, 

ampliação de canais de denúncia. Modernização da legislação para coibir práticas contra o 

patrimônio público. 

Reforma administrativa 

Reestruturação orgânica do município para atendimento eficaz e eficiente, melhoria na 

prestação de serviços, valorização do servidor, humanização do atendimento, redução do custo 

da máquina pública, modernização e inovação no atendimento público, transparência 

administrativa e acesso à informação, em diálogo constante com os servidores municipais que 

são as verdadeiras engrenagens que fazem a máquina pública funcionar. 

Reorganização das secretarias e criação das Secretarias de Meio Ambiente; Secretaria de 

Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. 

Modernização do estatuto do servidor com ampla escuta aos servidores municipais, principais 

atores do serviço público. 

A Secretaria de Planejamento deve atuar com estrutura efetiva para captação de recursos das 

Políticas Nacionais ampliando o alcance do atendimento, sem aumentar impostos, pelo 

contrário, criando oportunidades de melhorias diretas na vida da população usando a própria 

legislação federal vigente. 

 



SISTEMA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO (Princípio da 

rastreabilidade) 

Todos os processos e pedidos à administração pública poderão ser realizados também por meio 

eletrônico com acompanhamento on-line pelo contribuinte, acabando assim com a demora no 

atendimento, dando mais transparência nos processos e reduzindo as burocracias. 

Sistema Protocolo Físico Único: todos os pedidos e protocolos em um único setor da Prefeitura 

diminuindo as filas, burocracias e facilitando o acesso, dinamizando a gestão e gerando 

economia dos recursos públicos e do contribuinte. A proposta é em conjunto criar os Processos e 

Procedimentos para regular o tempo que um processo pode tramitar em qualquer setor da 

prefeitura diminuindo o tempo de espera para emissão de documentos, alvarás, pedidos. A 

desburocratização é uma necessidade! 

 

 

:: GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Participação direta da população nas decisões municipais, sendo respeitados seus direitos 

garantidos na Constituição Federal, Estatuto da Cidade e demais legislações através de 

audiências públicas, fóruns de debates, conferências, plebiscitos, referendos, consultas públicas, 

chamamentos públicos e conselhos municipais. 

Garantia da Gestão Democrática do Município por meio da participação popular, associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade e setor produtivo na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e 

rural, promovendo a cooperação entre os diversos segmentos e o governo, iniciativa privada e 

demais setores em atendimento ao interesse social. 

PREFEITURA DE PORTAS ABERTAS: Atendimento direto ao público com diálogo constante 

com a comunidade. 

GABINETE ITINEIRANTE: Inspirado no ver, ouvir e sentir, levar o Gabinete do Prefeito a todas 

as comunidades de Barbacena, colhendo demandas, ouvindo propostas, dialogando 

diretamente com a população e promovendo ação social. 

Orçamento Participativo: envolver a população nas tomadas de decisão referentes à 

parte do orçamento público e sua destinação, sendo deliberado pelo Conselho Orçamentário 

com participação do poder legislativo, executivo, população, setor produtivo, terceiro setor e 

demais conselhos, de forma progressiva. Este Conselho aprovará a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual antes da apreciação pela Câmara Municipal, 

conforme previsto pela Lei Orgânica, o que não acontece até a presente data. 

Alteração na legislação dos conselhos municipais e dos fundos públicos, ampliando a 

possibilidade de captação de recursos com planos, programas e projetos, transformando todos 

os conselhos em deliberativos com participação efetiva da população e das entidades 

representativas, conforme prevê o Estatuto da Cidade. 

A intenção é modernizar de acordo com as diretrizes de transferências de recursos da União 

também com a criação de outros fundos municipais e seus respectivos conselhos gestores. 



Ampliando assim o leque de opções para captação e aplicação de recursos para áreas 

específicas, desonerando o Município e trazendo de volta a possibilidade de desenvolvimento 

de todas as áreas, criando assim mais opções de emprego e renda. É a população que escolhe 

onde, quando e como estes recursos serão aplicados em sua área específica. 

 

Equipes de Apoio aos Conselhos Municipais: 

⮚ Formação de equipes técnicas para auxiliar os conselhos; 

⮚ Comitê gestor econômico formado por entidades do terceiro setor, com setor produtivo, 

legislativo e executivo pensando juntos políticas de expansão econômica; 

⮚ Equipe de pesquisa para captação de recursos federais, estaduais e de instituições 

privadas nacionais e internacionais, formando um banco de projetos para políticas 

públicas e urbanas; 

⮚ Elaboração de projetos baseados nas demandas colhidas no Orçamento Participativo e 

nos diagnósticos realizados com as necessidades de cada área; 

⮚ Incentivo ao cooperativismo; 

⮚ Ampliação de parcerias, consórcios, parcerias consorciadas, convênios e promoção da 

intersetorialidade entre todas as áreas da administração pública. 

 

:: PLANO DE AÇÃO SOCIAL 

Diagnóstico Socioeconômico:  Realização periódica e permanente para identificar as 

possíveis áreas da população em situação de vulnerabilidade social: crianças, adolescentes, 

mulheres, idosos, populações étnicas, pessoas com deficiências e com doenças crônicas. Fóruns 

de discussão permanente de Políticas Públicas com a população e através dos conselhos, 

debatendo e buscando soluções coletivas para os problemas apresentados nos diagnósticos e 

no dia a dia. 

Criação do Plano municipal de Ações Sociais após diagnostico local e em diálogo 

com entidades filantrópicas, entidades caritativas, e todos os promotores de ações sociais em 

Barbacena. Além de criar diretrizes fortes de trabalho, combate as desigualdades e promoção 

dos mais necessitados, criar laços entre todas as entidades e os promotores sociais, públicos e 

privados e informais. 

Fortalecimento das Entidades filantrópicas no município de Barbacena, através de capacitação, 

treinamento e assessoramento. Ampliação da captação de recursos próprios e dos fundos 

específicos, através de celebração de convênios e parcerias entre município, entidades e setor 

privado; suporte técnico, promoção de atividades e ações coletivas em comunidades carentes. 

Promoção de políticas públicas de combate às drogas com termos de fomento, apoio técnico e 

suporte às entidades que prestam serviços de amparo ao dependente químico e família e 

promover integração em rede entre entidades e equipamentos do setor público. 

Programa de esportes nas comunidades periféricas do município promovendo cidadania com 

ações em várias áreas visando a integridade da pessoa humana. 



Apoio aos projetos de amparo a pessoas em situação de rua. Criação da política pública da 

população de rua em parceria com entidades que prestam serviços na área, setor público e 

privado. Integração com consultório de rua, CREA, CRAS e CAPS. 

Promoção de cursos de profissionalização em parceria com as entidades filantrópicas, bem 

como Pré-Vestibular Cidadão, fortalecendo a iniciativa que já existe e promovendo em outras 

localidades do município com foco nos bairros. 

Revitalização e Arborização das praças e áreas comunitárias de lazer nos bairros. 

Ações sócias devem ter enfoque nas comunidades periféricas de Barbacena por anos 

esquecidas, focar em quem realmente precisa das políticas públicas. 

Todas as ações sociais são ações intermediárias e devem ser ligadas a ações de promoção do 

indivíduo, o melhor projeto social é geração de emprego e renda, dar dignidade ao cidadão de 

Barbacena. 

Política para Pessoa com Deficiência. 

Termo de fomento para apoio a entidades que prestam serviço a portadores de deficiência. 

Garantia das leis federais e estaduais de acesso e acessibilidade. 

Parceria com entidades filantrópicas para ampliação e melhoria do atendimento como cursos, 

oficinas, atividades físicas entre as demais demandas. 

Impressão de documentos no município em Braile  

Implementação do PRONAS/PCD (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 

com Deficiência) para captação de recursos e investimento para a população, desenvolvidos 

para incentivar ações e serviços em favor  da pessoa com deficiência.  O intuito é ampliar a 

oferta de serviços e expandir a prestação de serviços médico-assistenciais; apoiar a formação, o 

treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos – em todos os níveis.  

Criação do Plano municipal da Pessoa com Deficiência após diagnostico local e em diálogo 

com entidades que prestam serviços a portadores de necessidades especiais, usuários dos 

serviços prestados pelo município e em entidades, realizar o plano de ações efetivas para 

garantia dos diretos dos portadores de necessidades especiais. 

 

:: TURISMO 

Fomento deste importantíssimo setor através da criação de: 

▪ Circuito Gastronômico; 

▪ Circuito Esportivo em geral; 

▪ Circuito de festas tradicionais (ex: Festa Junina e Festas religiosas, carnaval, festivais); 

▪ Turismo religioso; 

▪ Valorização dos patrimônios arquitetônicos; 

▪ Turismo ecológico: criação de unidades de conservação como parques e reservas; 

▪ Estruturação no que se refere aos patrimônios arquitetônicos, históricos, culturais, 

ambientais e esportivos, bem como hotéis, bares, restaurantes e lojas; 

▪ Feiras de Negócios e do Agronegócio; 



▪ Divulgação das Festas e Feiras no Brasil e exterior; 

▪ Feiras e Festas de Promoção ao Produtor; 

▪ Feiras de artesanato; 

▪ Criação do Calendário Turístico de Barbacena; 

▪ Festivais Culturais em Geral; 

▪ Divulgação do portfólio anual de todo o potencial turístico em Barbacena em nível 

internacional, nacional, estadual, regional e local através de um plano de comunicação 

com assessoria de imprensa, redes sociais, marketing digital, campanhas digitais e 

relacionamento com influenciadores. 

Integração com a Cultura, Esporte, Lazer e Meio Ambiente. Incentivo fiscal e envolvimento de 

todos os setores da cidade e todas as áreas propensas ao desenvolvimento de atividades 

turísticas. 

Barbacena tem uma produção artesanal muito grande com potencial de expansão que precisa 

ser fomentada pelo poder público. 

Festas das Rosas, integrar com festa gastronômica das rosas, com concursos de bolos, doces, 

comidas típicas, queijos e demais produtos de nossa terra. 

Utilização do parque de exposições como área de lazer permanente e realização de feiras de 

negócios agrícolas e feiras de exposições, bem como para promoção cultural e esportiva, sendo 

assim, uma vitrine para o turismo em Barbacena. 

 

:: CULTURA  

Circuito cultural: mês a mês uma atividade cultural no município. Dança de rua, dança 

de salão, teatro, hip-hop, capoeira, poesia, música, bandas locais, todas as atividades culturais, 

promovendo o fomento a grupos artístico-culturais e profissionais independentes. 

Resgate das festas típicas do município com espaços próprios para: 

Divulgação e apoio aos grupos culturais rurais, dos bairros, povos e comunidades tradicionais 

como Puris, Congadeiros, Quilombolas, Ciganos, entre outros, com festas típicas, criação de 

políticas públicas e diversas ações para fortalecimento dessas comunidades, aliados aos 

programas federais e estaduais. Combate ao preconceito e à discriminação. Fortalecimento e 

reestruturação dos conselhos de Cultura e Igualdade Racial.  

Criação do Plano municipal de Cultura após diagnóstico local e em dialogo 

com entidades, artistas locais, grupos artísticos e todos os promotores de ações culturais em 

Barbacena, criando linhas de trabalho para fortalecimento da cultura e promoções culturais 

ampliando também laços entre todos os promotores culturais em nossa cidade. 

Reestruturação do Conservatório Municipal de Música e apoio e as bandas de música existentes 

na cidade, com vistas a termos no futuro, uma Orquestra do Município de Barbacena. 

 

 



:: MEIO AMBIENTE 

Ampliação das áreas verdes da cidade, arborização e reflorestamento; implantação de 

Ecopontos, Coleta Seletiva (sistema de cooperativa) e logística reversa. Criação de uma 

patrulha da Guarda Municipal específica para a proteção do meio ambiente em conjunto com 

instituições estaduais e federais, públicas e privadas. 

Criação da Secretaria de Meio Ambiente, adequação do município para captação de recursos 

através do marco regulatório, do Saneamento Básico, ampliação do sistema de Tratamento de 

Esgoto (Esgoto Zero), ampliação do sistema de captação pluvial e limpeza periódica de galerias 

e córregos no município evitando alagamentos e assoreamentos. 

Implantação da Logística Reversa, Coleta Seletiva, com vistas ao aproveitamento total dos 

resíduos sólidos e rejeitos, transformando-os em soluções sustentáveis, como produção de 

compostagem, gerando emprego e renda, transformando problemas em oportunidades de 

negócios. Lixo é luxo! 

Incentivo e implementação de aproveitamento dos recursos naturais renováveis para geração 

de energia, como biogás, fotovoltaica e eólica, principalmente voltado para o setor produtivo 

rural e urbano. 

Implementação do projeto Produtor de Águas, que gera incentivo fiscal ao produtor que 

preservar e conservar nascentes em sua propriedade. Ampliação da proteção de nascentes e 

lençóis freáticos de Barbacena. 

Projetos de saneamento básico das áreas rurais com a construção de fossas sépticas e sanitários, 

através de recursos específicos do Governo Federal, Estadual e Entidades não Governamentais, 

com objetivo de despoluição das águas; 

Zoneamento Ambiental: Estabelece medidas e padrões de proteção ambiental 

destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação 

da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de 

vida da população com a criação de unidades de conversação e áreas de interesse ambiental. 

Criação do Plano Municipal de Meio Ambiente após diagnóstico local e em 

diálogo com entidades ambientais, e todos os promotores de ações ligadas ao meio ambiente 

em Barbacena.  

 

:: AGRONEGÓCIO 

Incentivo, apoio e fortalecimento do sistema de cooperativas: promoção do escoamento de 

produtos agrícolas, melhoria da logística e da mobilidade rural, capacitação e treinamento para 

o homem do campo. 

Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável e alteração do Conselho e 

Fundo: captação de recursos específicos para essa área e assim cuidar das vias de acesso de 

forma permanente sem gerar ou aumentar mais impostos. Promoção de feiras de agronegócios 

e de produtos agrícolas, ampliando a visibilidade da produção de Barbacena. Queremos abrir 

Barbacena para o mundo. 



Mercado Central: Criação de um espaço para venda e comercialização de produtos 

orgânicos, hortifruti em geral, para produtores rurais devidamente cadastrados, gerando 

emprego, renda e dignidade aos produtores para comercialização diária. 

 

:: SEGURANÇA PÚBLICA 

Implementar sistema de integração entre as forças de segurança e capacitação dos 

profissionais de segurança do município. 

Plano de carreira e alteração do estatuto da Guarda Civil Municipal visando modernização e 

aumento do seu efetivo para ampliação dos seus serviços. 

Ampliação e modernização da iluminação pública da cidade, principalmente em zonas de 

periferia e zona rural. Investimento nas Praças Públicas, para voltarem a ser frequentadas pela 

população, com oferta de esporte e lazer, com a implementação de projetos sociais, 

educacionais, culturais e esportivos, nestas áreas. A ocupação do espaço público pelo cidadão 

de bem e pelas forças de segurança inibe a prática criminosa. 

 

:: SAÚDE 

Ampliação dos Repasses próprios para a Saúde; Fortalecimento da atenção básica no 

município; Reforma e Ampliação das UBS e término das obras inacabadas nos bairros e distritos; 

Valorização dos agentes que promovem a saúde e garantia dos direitos previstos como 

insalubridade; Ampliação na distribuição de medicamentos em mais unidades de saúde; 

Melhoria no sistema do TFD; Maior investimento em exames e procedimentos diminuindo as filas e 

consequentemente reduzindo as filas em hospitais, lembrando que investimento em atenção 

básica além de ser mais barato diminui a sobrecarga na média e alta complexidade.   

Implementação do PRONON (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica) e 

PRONAS/PCD (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência) 

para captação de recursos e investimento para a população, desenvolvidos para incentivar 

ações e serviços no campo da oncologia e da pessoa com deficiência.  O intuito é ampliar a 

oferta de serviços e expandir a prestação de serviços médico-assistenciais; apoiar a formação, o 

treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos – em todos os níveis. 

Criação de Centros de Convivência do Idoso com participação de instituições públicas e 

privadas, ofertando oficinas diversificadas às pessoas promovendo a melhor idade. 

Fortalecimento do Conselho do Idoso e atualização do respectivo fundo público para ações 

exclusivas para o idoso. Promoção de campanhas de doação. 

Ampliação do projeto das Doulas(a Missão é dar suporte físico e emocional à gestante em 

trabalho de parto e pós parto. Doula não é parteira, não é enfermeira, nem substitui a presença 

do pai ou equipe médica) 

Ampliação do atendimento médico nas unidades básicas de saúde. 

Melhoria no serviço de controle de Zoonoses, ampliando e equipando melhor a equipe de 

trabalho, reestruturando e criando leis que possibilitem a fiscalização efetiva. 



Abrigo animal Municipal e programa de castração e imunização no município. 

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 

Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio; Programa Municipal de Prevenção e Combate 

ao Aborto; Programa Municipal de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica; Programa 

Municipal de Combate à Violência Infantil; Programa Municipal de Combate a Violência Étnico-

Racial; Programa Municipal de Combate à Discriminação. 

Cada um desses programas nasce a partir de um diagnóstico setorial, diálogo com a rede SUS e 

de assistência social, órgãos de segurança pública, entidades filantrópicas, setor privado e 

público.  

Ampliação do apoio ao Programa de Saúde Mental. 

 

:: EDUCAÇÃO 

Diagnóstico socioeconômico sobre a realidade dos alunos da rede pública municipal. 

Ampliação do número de vagas de creches. Inter setorização da Secretaria de Educação com 

Saúde e Assistência Social, CRAS e CREAS, cruzando informações sobre aluno e família. 

Atendimento na rede SUS para alunos da rede municipal através de diálogo entre a escola e UBS 

próxima. 

Através do diagnóstico local, identificar as principais demandas sociais de alunos, professores e 

famílias da escola, promovendo ações eficazes. Fortalecimento da educação ambiental e 

sociocomunitária, iniciando o processo de formação de cidadania desde criança através de 

parcerias com diversos setores da sociedade. 

Manutenção Periódica nas escolas do município. 

Capacitação do professor através de parcerias com escolas técnicas, universidades, terceiro 

setor, Governo Estadual e Federal para melhor rendimento, valorização curricular do profissional 

da educação. 

Estruturar as Escolas com Tecnologias Assistivas e Comunicativas visando atender a educação 

especial, dando acessibilidade, não só de locomoção mas acesso a educação de qualidade, a 

portadores de deficiência física e intelectual 

Diálogo constante com a comunidade escolar buscando sempre melhorias para a educação. 

Coleta seletiva nas escolas. 

 

:: ESPORTE 

Incentivo e fortalecimento dos projetos esportivos em geral. 

Fortalecimento do Conselho Municipal do Esporte com maior participação das entidades 

esportivas e atletas envolvendo todas as áreas e utilização real do Fundo Municipal do Esporte. 



Diagnóstico e planejamento de políticas para o esporte, desporto e lazer. 

Incentivo aos atletas, bem como aos de alto rendimento. Ampliar a oferta de áreas de esporte e 

lazer na área urbana e rural e manutenção das áreas, quadras, ginásios, espações que o 

município possui para praticas esportivas e de lazer. Todas as atividades devem ser valorizadas e 

fomentadas. 

Integração da cidade através do esporte com realização de festivais, copas, campeonatos e 

torneios municipais. 

Apoio aos eventos esportivos estaduais e federais. 

Elaboração e execução de planos, programas e projetos voltados ao esporte, desporto e lazer 

aumentando a arrecadação específica para o esporte e lazer. 

Devemos focar ações esportivas e de lazer nos bairros e distritos, onde a vida efetivamente 

acontece, descentralizar atividades e levar estas atividades a quem realmente precisa. 

O ICMS esportivo deve ser aplicado no esporte. 

Criação do Plano municipal de Esporte e Lazer após diagnostico local e em 

dialogo com atletas, entidades ligadas as mais diversas áreas esportivas e de lazer em 

Barbacena. 

 

:: POLÍTICA PÚBLICA PARA A JUVENTUDE 

Programa Jovem Aprendiz na Prefeitura: ofertar oportunidade de primeiro 

emprego facilitando a inserção no mercado de trabalho através dos órgãos da Prefeitura 

Municipal de Barbacena. A ideia é que o jovem possa trabalhar diretamente com a 

administração pública, ampliando seus conhecimentos e desenvolvendo um senso de 

responsabilidade coletivo, compreendendo o funcionamento da máquina pública e 

contribuindo diretamente na administração municipal, empoderando os jovens de maneira a 

desenvolver sua autoconfiança, responsabilidade e valorização da oportunidade recebida. 

Promover integração através da secretaria de governo entre todas as políticas públicas voltadas 

à juventude no município, Estado e Governo Federal. 

Reestruturação do Conselho Municipal da Juventude e do respectivo fundo público. 

Programa de Experiência Profissional: reconhecer a atividade desenvolvida em 

entidade filantrópica como experiência profissional. Integração com as empresas através da 

Prefeitura como incentivo à capacitação de mão de obra. 

Plano municipal da Juventude: após diagnóstico local e em diálogo com 

entidades, representações juvenis, e todos os órgãos e organizações ligadas a promoção de 

políticas públicas para a juventude em Barbacena, elaborar plano de ações e metas para 

promoção da juventude. Jovens participando ativamente das ações municipais sobretudo das 

ações ligadas a eles.  

 



:: ECONOMIA  

Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico com 

participação de todos os setores produtivos pensando ações de ampliação das fontes 

geradoras de emprego e renda, desburocratização, crescimento da cidade em todas as 

cadeias produtivas. 

Diagnóstico do Potencial de Desenvolvimento Econômico e social: elaboração de um portfólio 

do que Barbacena tem a oferecer para empresas e indústrias como material humano, potencial 

mão de obra, logística, infraestrutura e atividades econômicas regionais, em síntese, a Vocação 

do Município. 

Redescoberta da vocação do município, valorizando a população e o território, integrando 

todos os setores públicos e privados para o desenvolvimento de Barbacena como um todo, área 

por área. 

Incentivos e benefícios fiscais e financeiros: Tem como objetivo a expansão 

industrial, comercial e produtiva de Barbacena. Visa tornar Barbacena atrativa a investimentos, 

promovendo desenvolvimento econômico junto com outras áreas, ofertando segurança jurídica 

e tornando claras as regras de contrapartidas e compensações ambientais revertidas em 

benefícios diretos tanto para o Município quanto para as empresas. Programa de startups (uma 

startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando 

em condições de extrema incerteza – Fonte: SEBRAE). 

Semana Municipal do Comércio: A proposta é uma semana de eventos e ações 

voltadas a valorização do comércio e produtos locais,  anualmente. Atividades como Feiras, 

Workshops, roda de conversa com os comerciantes, treinamentos em parceria com a Sala 

Mineira Do Empreendedor e demais parceiros com participação efetiva do poder público e 

diálogo constante para colher as demandas dos nossos comerciantes, como a prefeitura pode 

te ajudar?! Além de uma grande campanha estimulando a produção, venda e consumo do 

comércio local. 

Pró-Artesão: Regulamentação das atividades de produção orgânica artesanais em 

Barbacena como doces, cervejas e embutidos. Criação de um selo e liberação para 

comercialização local. 

Promoção de parcerias com escolas de cursos técnicos, profissionalizantes e universidades a fim 

de proporcionar capacitação e valorização para mão de obra local. Incentivo a uma nova 

política empresarial. 

Melhorar as condições fiscais e estruturais (através do Plano Diretor) para atrair indústrias de bens 

de produção ou de base, que promovem a transformação de matérias-primas brutas em 

matérias-primas processadas, sendo a base para outros ramos industriais, atraindo assim outros 

negócios para a região. 

Através da ativação de vários fundos públicos haverá a possibilidade de captação de recursos 

de royalties de exploração de recursos naturais como gás e mineração e créditos de carbono. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Valorizando o município com todas as promoções culturais, patrimoniais, ambientais integradas, 

bem como outras ações previstas neste documento, conseguiremos fortalecer a economia 

local, ampliar a oferta de emprego e renda, melhorando assim a qualidade de vida de toda a 

população de Barbacena. Este Plano de Governo não encerra as políticas publicas e todas  

possibilidades que serão implantadas em nosso governo, uma vez que,  nossa administração será 

democrática e participativa. Barbacena Precisa de Gente que se Preocupe com Gente! 


