Propostas para Plano de Governo
Pedrinho do Vale
Área de Gestão e Governança:
1 - Implementação da descentralização administrativa por meio de criação das
Subprefeituras com o objetivo de levar até os bairros a presença da prefeitura,
aproximando o poder público da população. A gestão das políticas setoriais será
feita utilizando as informações da prefeitura e as demandas vindas direta da
população pela ação das subprefeituras.
2 - Investimentos nos Conselhos de Política Públicas para a ampliação da
participação da sociedade civil organizada.
Área de Segurança Pública:
3 - A SUTRANS assumirá um papel mais educativo e desempenhará suas funções
de controle e punição de forma mais transparente e com mais parcimônia,
retirando seu status negativo.
2. Além de suas funções estabelecidas pela Constituição Federal e Estadual, a
Guarda Municipal de Barbacena também passará a organizar atividades
fiscalização de tráfego de veículos no município, proteger o meio ambiente, o
patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico do Município, apoio e
orientação a turistas, participar de projetos e programas de educação e
segurança de trânsito, exercer o poder de polícia no âmbito do Município de
Barbacena, inclusive sancionatório, ressalvadas as hipóteses em que, por força
de lei, a atribuição seja privativa de outra categoria funcional, situação em que
poderá auxiliar a fiscalização com a prática de atos meramente materiais.
3. Criação de pontos de apoio da Guarda Municipal nos bairros
4. Criação de um banco de dados municipal em parceria com os diversos
instituições de segurança pública, Ministério Público Estadual e órgãos federais
para produzir um mapa da violência em Barbacena para planejar as ações de
competência do município de solicitação de encaminhamentos aos órgãos
competentes de outras esferas de governo.
5. A iluminação pública ostensiva tem se demostrado muito mais eficaz no
combate a violência urbana que muitas medidas. Já está provado que reduz os
crimes noturnos em quase 40%. Dessa forma, ampliar a iluminação publica como
forma de combate à violência urbana cometida em período noturno.

Área de Educação:
1 - Ampliar a alimentação escolar (merenda) buscando reduzir as desigualdades
alimentares e acrescentando cuidado à saúde do educando.
2 - Para aqueles alunos que apresentares dificuldade de aprendizado a escola
oferecerá em contraturno aulas de reforço escolar com atividades
programadas pela professora regente das turmas e pela professora das
turmas de reforço.
3 - Fortalecer o esporte na escola valorizando as aulas de educação física.
4 - A criação dos escoteiros da terra e do ar. Parceria com o batalhão e a
aeronáutica onde os alunos poderão ir para essas instituições na parte da
manhã de 8 horas às 12 horas com direito ao café da manhã e roupas
específicas e padronizadas.
5 - Projeto Encontro Literário que tem como objetivo levar conhecimento e
motivação aos professores e alunos, despertando o interesse leitura entre as
crianças com programação de saraus literários organizados em parceria com
as escolas e bibliotecas públicas do município.
6 - Plante uma árvore é um projeto de educação ambiental despertar dos
alunos hábito de proteção ao meio ambiente redução de lixo e poder de
implantar o reaproveitamento de matéria prima.
7 - Músicas nas escolas tem como objetivo incentivar os profissionais de
música a participar do dia-a-dia dos educandos inspirando-os a conhecer a
cultura da nossa região.
8 - Projeto leitura e escrita é um projeto que será desenvolvido por
fonoaudiólogos com objetivo de auxiliar crianças com dificuldades e
diferença na fala e audição.
Área da Saúde:
1 - Ampliação do Programa saúde da Família (PSF) que, de forma inicial, cobrirá
os bairros onde os índices de mortalidade infantil e por doenças
infectocontagiosas estiverem acima da média estadual, ampliando anualmente
para total cobertura do município.

2 - Equipar o Hospital Regional de Barbacena com equipamentos de informática
nos consultórios, recursos diagnósticos (ultrassonografia, ecocardiograma,
doppler vascular e exames endoscópios, aparelho de USG point-of-care).
3 - Contratação e valorização de médicos, enfermeiros e auxiliares para
assegurar um atendimento qualificado ao usuário do sistema público de saúde,
bem como propiciar um ambiente adequado de trabalhos aos profissionais da
saúde.
4 - Criar um Grupo de Trabalho entre o gestor do HRB, secretaria de saúde e do
estado para aperfeiçoar o fluxo de atendimento dos pacientes da cidade e do
fluxo de referência marcorregional.
5 - Informatização de todas as unidades do sistema de saúde do município. O
usuário poderá acessar os serviços de qualquer uma delas por meio do Cartão
SUS. Ele dará acesso ao prontuário eletrônico do paciente e permitirá a
marcação de consultas com especialistas e exames.
6 - Criação ou equipar os Unidades básicas de Saúde de Centros Especializados
em Odontologia. Esses centros especializados em odontologia (CEO) serão
organizados por subprefeitura.
7 - Trazer para a cidade de Barbacena o programa federal Brasil Sorridente.
8 - Implantação de farmácias públicas municipais.
9 - Centro De Referência de Exames de Média e Alta Complexidade. A ideia é
esse centro ser uma referência de Diagnóstico de Imagem e laboratoriais.
Sabe-se que o país avança nas estatísticas de diabetes e hipertensão as
chamadas doenças silenciosas. Estima-se que 8% sejam diabéticas e 25¢
sejam hipertensos. Por isso, esse equipamento de saúde também será um
Centro de Referência em Diabetes e Hipertensão.

Área de Cultura e Lazer:
1 - Valorizar as nossas escolas de samba nossos blocos de enredo, blocos de
arrastão e blocos caricatos.
2 - Organizar dentro da Secretaria de Cultura um grupo de trabalho que se
formará om um mês de antecedência das grandes festas programadas em
calendário oficial do município e se encerrara após a realização da festa com
o objetivo de organizar toda a logística necessária para implementação do
evento em Barbacena. Inclui o Carnaval, Jubileu, Exposição agropecuária,
Festa das Rosas entre outros.

3 - A festa dos motociclistas será incluída no calendário municipal de festas.
4 - Implementação, sob supervisão das subprefeituras, um ponto de cultura em
cada região da cidade.
5 - Implantação do 1º teatro municipal de Barbacena.
Área de Saneamento Básico:
1 - Montar um consórcio público entre os municípios da microrregião de
Barbacena com finalidade do tratamento de resíduos sólidos.
2 - Incentivo e financiamento para a criação Associação da Reciclagem que terá
como objetivo reutilizar parte do lixo gerado na cidade. Dessa forma, se
tornando uma ação sustentável para o meio ambiente, econômica e geração de
emprego para o município no tratamento dos resíduos sólidos.
3 - Criação de banheiros públicos em locais que seja do poder público para que as
pessoas não fiquem constrangidas pela necessidade de usar o banheiro.
4 - Expansão da rede de esgoto para todos os bairros da cidade. A cidade conta
com 14,5% dos domicílios sem esgotamento sanitário.
Área de Esporte:
1 - Criação da Secretaria de Esporte
2 - Esporte e saúde: manutenção das praças de esportes dando direito à todas
as pessoas de praticar exercício físico garantindo livre acesso dos mesmos.
3 - O Projeto Melhor idade e esportistas tem como objetivo implantar em
alguns equipamentos públicos já existentes na cidade vários tipos de esporte.
4 - Projeto Participação tem como objetivo incentivar a integração entre
comunidades criando torneios de futebol de campo, torneios de futebol de
salão entre colégios e grupos, torneio de equipes gincanas e jogos.
5 - Projeto Academia ao ar Livre prevê a incorporação de profissionais de
educação física nas academias ao ar livre estimulando a população local a
melhorar o aproveitamento do seu tempo livre.
6 - Projeto esportivo escolinha no alcance de todos, escola de futebol de campo
vôlei, futsal, artes marciais e outras modalidades para as crianças e jovens
do município.

7 - O Projeto Cidade Viva criará eventos que acontecerão aos finais de semana
em diferentes bairros promovido pela secretaria de esporte incentivando as
crianças à prática de esportes.
8 - Criação de um núcleo esportivo com todas modalidades com
profissionalizantes de âmbito de futebol de campo futsal vôlei basquete e
outros, fazendo do esporte uma possibilidade real de realização profissional
para os atletas da cidade.
Assistência Social
1. Ampliação do número de CRAS de modo a atender a população referenciada
dentro das normas do SUAS
2. Alcançar o nível de Gestão Plena no SUAS
3. Descentralizar para as subprefeituras o cadastramento em todas as ações
do município em especial o CadÚnico do Governo Federal.
4. Implementação das ações do Bolsa Família com programas complementares.
5. Regularização dos imóveis urbanos e rurais dos cidadãos de baixa renda.
Desenvolvimento econômico
1. Investimento em infraestrutura de comunicação e banda larga. Início de um
planejamento para tornar Barbacena um centro de referência para receber
empresas e eventos de negócios.
2. Centros de atendimento ao cidadão. Reúne em um mesmo lugar vários serviços
públicos e facilita o atendimento ao cidadão e diminui a burocracia.
3. Consórcio intermunicipal de desenvolvimento econômico e sustentável para a
Microrregião de Barbacena.
4. Prioridade das compras públicas, obedecendo todos os princípios da
administração pública, para os pequenos negócios, em especial as mercadorias
do campo.
5. Economia solidária no campo: apoio e financiamento de cooperativas
relacionadas à produção e comercialização de produtos dessa natureza.
6. A) construção do mercado central de Barbacena.
7. Centro de geração de oportunidades e rendas: espaços de cursos de
capacitação profissional e incentivo ao associativismo e ao cooperativismo.
8. Implementação dos mecanismos do Plano Diretor: Outorga Onerosa,
Transferência de Potencial Construtivo, Parcelamento, Edificação ou
Utilização Compulsórios, IPTU progressivo no tempo.
9. Programa de regularização fundiária. Isso ampliará a arrecadação da
prefeitura na medida em que regulariza a ocupação do solo urbano

Turismo
1. Inserir Barbacena (de fato) no circuito da Estrada Real ampliando
anualmente o número de turistas que visitam a cidade.
2. Qualificação profissional dos profissionais do turismo.
3. Fomento a formação técnica em turismo em cursos de ensino médio.
4. Formulação de circuitos de turismo na cidade em parceria com as
Universidades, empresários, fazendas. (circuitos ecológicos, fazendas de
rosas, laticínios, alambiques, histórico, negócios)

