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Mensagem aos eleitores, 

 

Muito além de um plano de governo, este documento representa para nossa 

coligação o início da materialização de um sonho. Vivemos uma conjuntura que 

perdemos a esperança e credibilidade pela política, todavia esse sentimento não pode 

ocorrer, pois a política envolve todos os atos de nossa vida. Nela estão embutidos todos 

os aparelhamentos e decisões que interferem diretamente no nosso cotidiano, qual seja 

educação, saúde, infraestrutura, segurança, entre muitos outros. 

Não estamos, vindo para efetivar promessas, mas sim para mostrar nosso 

planejamento, para que possamos atingir nossos objetivos, principalmente aqueles que 

envolvem o melhor para o coletivo. 

Nossa antiga política irá fazer parte da nossa história, mas podemos mudar 

esse ritmo que está tão desgastado, e buscar com entusiasmo, dedicação, técnica e 

competência, aquilo que faz parte do nosso sonho e do sonho da população do nosso 

amado Cordisburgo. Mudanças profundas na estrutura municipal, buscando de forma 

intuitiva, participativa e espontânea de toda a população, de modo a manifestar todas as 

suas necessidades. Pois ninguém administra sozinho, e nossos melhores parceiros sem 

dúvida será a comunidade. 

E para que nossos objetivos sejam concretizados, precisamos da confiança e 

reconhecimento de um trabalho que será árduo, onde haverá muita inspiração e 

transpiração, em busca da qualidade de vida, dos nossos munícipes. 

Contamos com o apoio de todos para que possamos aplicar nossa gestão 

com eficiência, eficácia, técnica, competência, dedicação, disciplina e responsabilidade. 

Cordisburgo tem solução e parcela disso é você. E daqui quatro anos 

estaremos num cenário muito melhor!  

A mudança depende de cada um de nos, sairmos da nossa zona de conforto 

e acreditarmos que podemos estar em um cenário mais prospero num futuro próximo. 

Somos responsáveis por onde estamos e para onde queremos chegar. 
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Apresentação 

 

A nossa coligação e chapa formada vem de 2 representantes que alem de 

serem de Cordisburgo, vivem intensamente no seu cotidiano e também os anseios de 

cidadão em busca de uma comunidade melhor. O candidato a prefeito Alexandre 

Manoel dos Santos Santanna Junior Nascido dia 01 de junho de 1984 em Cordisburgo 

filho de Alexandre Manoel dos Santos SantAnna e Deyse Lucia Viana SantAnna, Neto 

de Dona Hayde Ferreira Viana todos comerciantes lutadores, no qual todos os seus 

comércios encontram-se estabelecidos em nossa Cordisburgo. O vice completando a 

chapa Genesio ................................................... 

 

Gestao 

 

- Fazer uma gestão técnica, transparente e imparcial sempre buscando a 

valorização dos conterrâneos que aqui vivem e não tem as oportunidades merecidas. 

- Regulamentar leis e seguir diretrizes de forma a valorizar os profissionais 

locais que são capacitados e competentes e nem sempre são reconhecidos. 

- criar métodos de valorização e incentivo do comercio local, os quais são 

geradores de emprego e pagadores de impostos buscando também criar feiras de 

maneira que produtores rurais possam comercializar a produção de nossa zona rural. 

- Garantir a transparência e oportunidade a todos participantes em licitações, 

transparência e divulgação nas prestações de contas. 

- Dar autonomia as secretarias e funcionários de maneira que ocorra uma 

gestão dinâmica e rápida nas soluções dos problemas. Iremos capacitar nossos 

profissionais e serem verdadeiramente lideres, que irão buscar agir com rigidez nossa 

legislação e ao mesmo tempo rapidez na solução dos problemas.  

- Administrar com responsabilidade e respeito com a sociedade, 

principalmente no que tange nossos recursos financeiros. Não se gasta aquilo que não 

tem condições de pagar. Aquilo que não estiver no alcance financeiro da administração 

local, serão efetivados a busca de maneira efetiva e eficaz, de parcerias para a 
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disponibilização de recursos oriundo das esferas estaduais e federais para disponibilizar 

os melhores equipamentos público aos munícipes.  

- A política nunca deverá ser pensada somente no presente. Será efetiva uma 

metodologia de administração que irá proporcionar uma mudança saudável para muitos 

anos em nosso município. 

- Eficácia, Eficiência e Efetividade na funcionalidade dos equipamentos 

públicos, buscando a rapidez na solução de todos os problemas. 

- Nossa legislação é antiga, iremos atualizar nossa legislação de modo a 

buscar com muita técnica e imparcialidade, atender todas as nossas necessidades locais. 

- A Administração não resolve nada sozinha, a presença constante da 

população, auxiliará na busca de uma administração presente e atuante nos 823,654 

km². Esse diálogo será objetivo e facilitado. 

- Geração de riquezas, nosso município encanta todos que por aqui passa. 

Possuímos capacidade e competência para fazer com que nosso município se evolua 

muito economicamente. 

Ações de Governo 

 

- Buscar parceria para uma melhor iluminação pública através da tarifa de 

iluminação pública já cobrada de todos. 

- Criar projetos viáveis junto da comunidade e moradores para valorização 

das praças e vias, visando sua melhor utilização. 

- Através de parcerias, realizar uma reforma fundiária no município 

buscando a regularização de todo o território municipal urbano no intuito de orientar e 

documentar cada proprietário. 

- Melhorar a sinalização viária do município com identificação de ruas, 

praças, vielas e avenidas. 

- Implantação de redutores de velocidades na Rua São Jose ou ate mesmo 

radares para a prevenção de acidentes pelo alto índice de trafego na região. 

- Elaborar um plano municipal de Habitação, Meio Ambiente e 

Urbanização.  

- Criar incentivo a utilização dos espaços urbanos já existentes, de modo 

que não seja expandindo, sem nenhum planejamento e organização os mesmos. Os  
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espaços que realmente forem necessários expandir, atuar com total rigidez a toda a 

legislação. 

- Buscar linhas de credito no Sistema Nacional de Habitação. 

- Organizar uma rota eficiente e um calendário para melhorias, benfeitorias 

nas estradas do município de forma inteligente, preventiva e operacional. 

- Nossa localização é extremamente favorável e privilegiada, estando a 

aproximadamente 120 km da capital mineira. Diante disso buscar atrais empresas 

privadas, para a permanência dos nossos município de  forma leal e justa à sua 

qualificação profissional. 

Saúde 

 

- Buscar uma integração com o governo federal e estadual para 

continuidade no apoio de recursos vindos para o combate a pandemia para que o mesmo 

perpetue e continue no intuito do combate ao covid19 e que possa vir recursos adversos 

para que possamos combater também outras deficiências na área de saúde no nosso 

município. 

- Buscar convênios com faculdades, clinicas e médicos autônomos no 

intuito de  disponibilizar especialistas em áreas diversas para o anseio especifico da 

comunidade. 

- Disponibilizar exames preventivos e com uma boa frequência no intuito 

da prevenção.  

- Buscar um aumento do horário de funcionamento ao atendimento no 

posto da zona rural. 

- Atender todos com respeito e sem distinção. 

- Valorização e capacitação constante do profissional de saúde no intuito 

de termos servidores cada dia mais eficazes e capazes de atender as necessidades da 

população. 

- A saúde é a prioridade, e os recursos precisam ser muito bem alocados, 

para que se desenvolvam os melhores atendimentos possíveis à população. 

- Incentivar a população mediante campanhas a se prevenir, uma 

população mais saudável é o maior retorno e satisfação a uma administração. 
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- Saúde básica aos mais necessitados, tem pessoas que não possui o acesso 

constante à saúde pública, será realizados visitas rotineiras à essas famílias. 

 

Educação 

 

- Avaliar tecnicamente a atual situação do ensino municipal, buscar 

valorizar e qualificar o profissional de ensino pois o mesmo esta preparando nossos 

futuros representantes.  

- Fazer um levantamento das reais condições escolares na zona rural com 

intuito de melhor a qualidade do ensino e de infraestrutura para o aluno. 

- Buscar soluções ao ensino público como se fosse do privado, mediante a 

capacitação e dedicação mais rígida ao conteúdo repassado aos alunos, além daquilo 

exigido pela rede de ensino. 

- A educação não se limita somente ao conteúdo escolar, e buscar 

mediante as dificuldades dos alunos, buscar interagir com o mesmo e buscar os recursos 

necessários ao seu melhor aprendizado. 

- Buscar mecanismos de avaliar internamente os alunos e buscar maiores 

capacitações naquilo que desenvolver maiores dificuldades. 

- Buscar apoio com instituições Federais e Estaduais, a estabelecer 

conteúdos extras à grade escolar aos alunos. 

Segurança Publica 

 

- Buscar a reativação, valorização do CONSEP 

- Fazer um ponto de apoio da Polícia militar na zona rural juntamente com 

a patrulha rural; 

- Buscar interagir com a Polícia militar da nossa cidade as melhores 

estruturas inteligentes à sua atuação, principalmente na busca de acessos remotos à 

investigação e atuação contra a criminalidade. 

- Buscar aproximar a população de bem da polícia militar, mediante 

orientações da corporação à aqueles que não possuem tanto acesso à informação; 
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- Melhorar a infraestrutura do destacamento, criando apoios em vários 

locais da Rua São José, sendo um grande elo às cidades do norte do estado. 

-  

Assistencia social 

 

- A pobreza é realidade e para que a mesma seja averiguada, necessita-se 

de profissionais extremamente competentes que efetivam visitas frequentes aos mais 

necessidades, criando atendimentos prioritários; 

- Efetivação de um estudo e diagnóstico para a criação de um banco de 

dados que facilitem distribuir com integridade e justiça aos mais necessitados; 

- A Zona Rural não é diferente da urbana, eles necessitam do 

Assistencialismo Social na mesma proporção. Serão criados cronogramas que 

possibilitam essa comunicação com a Secretaria em cada Comunidade e povoado. 

- Revisar os cadastros do CAD Único e aplicação de suas normas. 

- Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, 

Educação, Esportes, Lazer e Saúde, focando principalmente à família; Promover a 

valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quando as suas necessidades e 

direitos. 

- Humanizar as relações. 

Meio Ambiente e Turismo 

 

- Promover campanhas de proteção ao Meio Ambiente e recursos hídricos; 

- Estimular a conservação dos nossos espaços verdes rurais e urbanos; 

- Criar projeto de arborização; 

- Buscar parcerias para a recuperação de áreas do nosso município 

- Somos reconhecidos mundialmente por sermos privilegiados pela Gruta 

do Maquiné e fazer parte da história de um dos maiores ícones da cultura brasileira, qual 

seja “João Guimarães Rosa” e devemos explorar para que cada dia mais cresça nossa 

cultural local, oferecendo o melhor para os visitantes.  

- Criação do circuito das cachoeiras com mapeamento e melhoria nos 

acessos fortalecendo nossa economia com novas oportunidades de renda 
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- Ecoturismo juntamente com Gruta de Maquine e Guimarães Rosa serão 

uma grande oportunidade para mostrarmos para o resto do pais todas nossas qualidades 

e voltaremos a ser uma cidade turística. 

-  

Esportes 

 

- Promover o incentivo à pratica do esporte no nosso município, exercício 

físico e sinônimo de saúde, e como já mencionamos, saúde é nossa prioridade; 

- Utilizar dos espaços públicos para o esporte coletivo; 

- Disponibilizar um profissional capacitado a orientar as crianças e 

adolescentes à prática esportiva; 

- Regularizar a documentação do Campo Laduzão e consequentemente a 

aplicação de recursos públicos na recuperação do mesmo. 

- Buscar apoiar os campeonatos e torneios, no qual será formalizado um 

fundo esportivo, obedecendo todas as legislações e aplicações dos recursos financeiros 

Lazer 

 

- Resgatar nossas origens, como inventariar como bem imaterial as nossas 

festas religiosas, para que a administração possa auxiliar os eventos com os recursos do 

Patrimônio Histórico e Cultural; 

- Buscar atrair a população a ter momentos prazerosos em seus momentos 

de folgas, principalmente enaltecendo nossas riquezas locais e atraindo investimentos 

externos para os eventos em nosso município; 

- Os objetivos estão vinculados aos princípios e diretrizes da qualidade de 

vida e do lazer: promoção da qualidade de vida no lazer do municípe, tendo como 

princípios o caráter não obrigatório, pluralidade de ações, divertimento e ludicidade. 

Agropecuária 
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- Efetivar um levantamento de todas nossas estradas rurais, de modo a 

facilitar na criação de um cronograma de recuperação das mesmas, priorizando os locais 

mais utilizados e danificados; 

- O nosso município possui um grande escoamento da agropecuária, 

enviando diariamente alimentos ao Centro de Abastecimento de Minas Gerais. Diante 

disso necessitamos apoiar e conhecer in loco a necessidades dos produtores rurais. 

Política Urbana 

 

- Criar legislação buscando um estudo técnico e imparcial, atualizando 

nossa ordenação e controle do espaço urbano; 

- Buscar efetivar um estudo e buscar criar pontos prioritários para a 

reforma de passeios e calçadas, evitando o uso das vias pelos pedestres; 

- Criar debates e audiências para incentivar a criação de planos, leis, 

programas e projetos, voltados a política urbana. 

-  

 


