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INTRODUÇÃO
Este plano de governo, que viemos apresentar, foi desenvolvido a partir
de uma análise detalhada das condições atuais da Administração Municipal,
buscando o atendimento dos anseios que observamos na nossa população.
Sabemos do desafio e da responsabilidade que é a administração de um
município, mas procuramos abranger de forma geral o município como um
todo nesse documento.
Nesta eleição firmamos uma grande união entre três partidos
diretamente PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Rede
Sustentabilidade e Patriota, temos também apoiadores informais vindos de
outras agremiações partidárias e de fração significativa da população, o que
nos fortaleceu e incentivou ainda mais nossa candidatura. Diante desta união
surgiu o slogan da coligação:

“Juntos pela Harmonia e Desenvolvimento do Município”
A gestão pública vem se modernizando e utilizando de ferramentas
tecnológicas de gestão cada vez mais eficientes e rápidas. Continuamos
motivados pelo slogan de nossa campanha em 2016: “Eficiência na Gestão:
Qualidade e Transformação”. Nossa proposta política ainda vislumbra, por
meio da Gestão da Qualidade, a transformação de nosso município através
do desenvolvimento social, econômico e organizacional, com projetos
inovadores voltados para todos os seguimentos de nossa população, de
forma isonômica, ética e moral.

Entretanto, há que se considerar e destacar que Coronel Xavier Chaves
necessita urgentemente da adoção de estratégias capazes de garantir, aos
jovens principalmente, o acesso a postos de trabalho.
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Pretendemos incitar as empresas locais, o comércio, as atividades
culturais, o artesanato, escultores em pedra, atividades turísticas, o
agronegócio, dentre outras, focando principalmente no fortalecimento
econômico destes setores.
Como a economia do município é predominantemente ligada a
agropecuária, desenvolveremos políticas públicas para estimular ainda mais
este seguimento.
Além das parcerias locais, buscaremos incansavelmente o apoio de
órgãos da administração pública nas duas esferas (federal e estadual), por
meio de projetos voltados ao desenvolvimento local em todas as áreas da
nossa administração municipal, que se encontram elencadas ao longo deste
documento.
Cabe destacar que este plano de Governo não se configura uma ideia
acabada ou imposta, apenas é um esboço das principais ações a serem
empreendidas, pois nosso grupo é flexível e aberto ao diálogo. Dessa forma,
estamos abertos a outras contribuições que possam surgir ao longo do
próximo mandato que poderá acontecer.
Com essa apresentação pedimos seu apoio para podermos continuar
nosso trabalho.

Um forte abraço a todos!

Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto
Fúvio do Chico Prefeito
Candidato a Prefeito
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ADMINISTRAÇÃO
1.1. Continuar Fazendo uma administração focada nos princípios da Administração
Pública:
L – Legalidade (Fazer tudo dentro da Lei);
I – Impessoalidade (Atender a todos igualitariamente);
M – Moralidade (Seguir sempre os princípios da Moral e da Ética);
P – Publicidade (Publicar todos os atos da administração de forma transparente) ;
E – Eficiência (Em síntese, “Fazer Muito com Pouco”, gerir bem os recursos disponíveis).

1.2. Continuar modernizando a administração em todos os setores, valorizando e
proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e
consequentemente a ampliação e a melhoria dos serviços prestados à população
Xavierense;
1.3. Proporcionar aos servidores o acesso a programas de qualificação e
motivação;
1.4. Reformar e organizar o Almoxarifado, o Pátio e o Prédio da Prefeitura de forma
a aproveitar melhor o espaço existente, proporcionando mais comodidade aos
servidores e aos cidadãos em geral;
1.5. Continuar com a manutenção e conservação do patrimônio Móvel e Imóvel do
Município:
Manutenção e conservação da frota de veículos, máquinas, equipamentos e bens
imóveis, prédios, praças, jardins, iluminação, sistemas de abastecimento de água e
esgoto, etc.

1.6. Dar condições de trabalho aos servidores em geral, bem como estimular sua
capacitação.
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EDUCAÇÃO
2.1. Garantir o transporte de estudantes para Cursos Técnico e Superior;
2.2. Continuar com os programas de Bolsas de Estudo para participantes de
projetos desenvolvidos pelas escolas, com parceria Poder Público Municipal e
iniciativa privada;

2.3. Desenvolver programas de estímulo à prática de esportes entre os estudantes,
visando o desenvolvimento de práticas saudáveis, que possam se estender para
além do período estudantil e também como forma de integração social;
2.4. Incentivar e apoiar a participação dos alunos em programas de olimpíadas
escolares: OBMEP, Olimpíadas de Língua Portuguesa, Olimpíadas de História e
outros eventos;
2.5. Continuar com as melhorias no atendimento do transporte escolar,
principalmente com a manutenção preventiva dos veículos e aquisição de novos;
2.6. Aquisição de veículo específico para crianças de 04 e 05 anos, através de
recursos do FNDE/MEC via PAR (Plano de Ações Articuladas);
2.7. Manter o Transporte de alunos da zona urbana, conforme deliberação da
Secretária Municipal de Educação;
2.8. Desenvolver atividades extracurriculares para ampliação do conhecimento dos
alunos, para que estes possam buscar novos caminhos profissionais e vocacionais:
visitas técnicas, cursos, palestras, excursões voltadas a temas educacionais, etc.;
2.9. Continuar com a distribuição de materiais escolares de boa qualidade e
uniforme escolares para os alunos da Escola Municipal;
2.10. Estudar a possibilidade de implantação ou ajuda de custo para o transporte
de alunos que fazem cursinho preparatório para ENEM e Vestibular;
2.11. Manter os dispositivos constitucionais de aplicação em educação de forma
participativa;
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2.12. Continuar a execução do Plano Municipal de Educação (2015-2024),
seguindo suas etapas;
2.13. Fazer parceria com a Escola Estadual Coronel Xavier Chaves, para atendê-la
através de convênio;
2.14. Continuar dando apoio aos eventos previstos no Calendário Escolar, como
Festa Junina, Feira Cultural, 7 de setembro e Semana de Jogos Internos;
2.15. Estudar a possibilidade da contratação de Psicopedagogo e mais Professores
Apoio para acompanhamento dos alunos que necessitarem;
2.16. Construir sala para atendimento multidisciplinar, articulado com profissionais
das áreas de psicologia educacional, terapia educacional, psicopedagogia e
fonoaudiologia, para apoiar os professores da educação básica com alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação;
2.17. Criar nas escolas alternativas de estímulo à questões da moral, da ética, da
cidadania, das questões sociais e políticas, fazendo com que o cidadão sinta amor
e respeito pela cidade, estado, país e estimular o surgimento de novas lideranças
para o futuro de nossa cidade;
2.18. Fazer levantamento de pessoas analfabetas ou que não completaram as
séries iniciais do Ensino Fundamental e fazer um trabalho de conscientização para
que voltem aos estudos na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos),
oferecida pelo município;
2.19. Manter uma proximidade de forma cordial e amiga com os servidores da
educação, mantendo um diálogo constante, procurando formas de mantê-los
motivados e determinados a transformar a Educação Municipal em uma referência
cada vez melhor, buscando elevar sempre o índice intelectual de nossa população;
2.20. Incentivar a qualificação constante do corpo docente e demais servidores da
educação;
2.21. Oferecer formação continuada, de forma sistemática, e incluir os
profissionais da educação da Escola Estadual nos cursos de aperfeiçoamento ou
palestras oferecidos;
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2.22. Continuar trabalhando juntamente com a Secretaria Municipal de Educação
para consolidar a implantação da Educação Integral na escola municipal;
2.23. Plantio de horta escolar;
2.24. Adequação ou construção de sala com estrutura adequada para a Secretaria
Municipal de Educação e sala de arquivos, sala de reuniões e banheiros;
2.25. Informatização da Secretaria Municipal de Educação;
2.26. Revisão do Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério;
2.27. Elaboração de Plano de Carreira para Profissionais de Apoio;
2.28. Construção de Creche Escola compatível com a demanda do município com
recursos do FNDE/MEC via PAR (Plano de Ações Articuladas) ou recursos próprios;

2.29. Permanecer com a manutenção e conservação da Escola Municipal;
2.30. Manter a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar;
2.31. Continuar garantindo investimentos
equipamentos e recursos tecnológicos;

em

materiais

pedagógicos,

2.32. Estimular o uso de novas tecnologias e as novas linguagens de comunicação,
juntamente com a formação continuada dos educadores.

EMPREGO E RENDA
3.1. Criar mecanismos para incentivar o turismo e a produção artesanal;
3.2. Criar programas de estímulo a indústria, através de isenção tributária e fiscal,
facilitando assim a instalação de empresas em nosso município, aproveitando
principalmente o terreno da antiga Semenge, adquirido pela prefeitura, sempre
observando os princípios da legalidade;
3.3. Buscar parcerias com empresas estimulando a criação de filiais em nosso
município, ou até mesmo terceirização de serviço;
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3.4. Buscar parcerias com organizações que exercem atividade econômica no
município, para que estas desenvolvam ou financiem projetos voltados para a
geração de emprego, renda e educação em nosso município. Exemplos: SICOOB,
Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Empresas e Comércio em geral;
3.5. Criação de um Programa Municipal de Qualificação Profissional, com ênfase
na Construção Civil, Eletricidade, Informática, Manutenção de Computadores,
Designer Gráfico, Cor e Criação, Produção Artesanal, etc.;
3.6. Apoiar o empreendedorismo em nosso município, incentivando novos
talentos, sempre buscando a geração de emprego, renda e de desenvolvimento
local;
3.7. Auxiliar na legalização da exploração mineral no município: pedra Gnaisse,
minério, cascalho, areia, entre outros.

SAÚDE
4.1. Continuar com o convênio com o Hospital de Resende Costa e outros hospitais
para ampliar o atendimento à população, principalmente no período noturno;
4.2. Fazer o controle eficiente do transporte de pacientes, normatizar e tornar
público as condições para transporte dos pacientes e trabalhar para criação do
plantão noturno com critérios específicos;
4.3. Fazer a manutenção periódica da frota de forma a não comprometer a
prestação do serviço de saúde;
4.4. Firmar convênio com o Estado e União, para aquisição de veículos e renovação
da frota;
4.5. Continuar ampliando o número de exames oferecidos, aperfeiçoando a oferta
de exames de diagnóstico por imagem para as urgências;
4.6. Ampliar a REMUME (Relação Municipal de Medicamentos) na qual uma
comissão formada por médico, enfermeira e farmacêutico terão objetivo de
.
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acompanhar e atualizar a lista de medicamentos, incorporando medicação de uso
contínuo e de urgência e emergência;
4.7. Gerenciar o sistema de marcação de consultas com o objetivo de atender
melhor o cidadão. Aprimorar ainda mais o sistema on-line de marcação de
consultas que foi um avanço importante, evitando filas durante as madrugadas;
4.8. Ampliar o convênio com o CISVER com objetivo de aumentar o número de
consultas com especialistas e exames de médio e alto custo. Além disso, aumentar
a cota de procedimentos cirúrgicos e promoção de mutirões de exames e cirurgias,
com objetivo de reduzir a fila de espera do município;
4.9. Implantação de uma Equipe Estratégia Saúde da Família Rural em um povoado
de fácil acesso para as comunidades em seu entorno, com objetivo de melhorar o
atendimento e assistência à saúde nas áreas rurais proporcionando todo apoio
técnico e logístico necessário;
4.10. Ampliar e reformar a Unidade Básica de Saúde com o aproveitamento da
área física da atual odontologia, que está sendo transferida para nova área anexa à
Escola Municipal, para que possa ser ofertado um atendimento de qualidade ao
cidadão, inclusive com espaço para sala de observação. Promover a manutenção
de todos os locais onde há atendimento médico;
4.11. Ampliar convênio com as Universidades para mantermos, não só os
estagiários de Medicina, como também de Psicologia, Fisioterapia, Nutrição,
Odontologia, Educação Física e outras especialidades necessárias para a melhoria
do atendimento e assistência à saúde da população;
4.12. Firmar convênios com as Universidades de nossa região para implantar o
Programa de Médicos Residentes.
4.13. Buscar em parceria com a equipe de saúde formas de prevenção de doenças,
incentivando a cultura de hábitos saudáveis e programas de Medicina Preventiva.
Incentivar os programas de prevenção das doenças crônicas através de ações com grupos
específicos. Implementar ações preventivas que interfira no cotidiano das famílias
(planejamento familiar, violência doméstica, alienação moral etc...). Integração da rede
assistencial (Saúde, Assistência Social, Educação, Meio Ambiente).
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4.14. Continuar melhorando os sistemas de abastecimento de água das
comunidades rurais, para ter uma água de boa qualidade;
4.15. Estudar alternativas que viabilizem o atendimento médico à noite.
Ampliação do horário de funcionamento da UBS com a implantação do Programa Saúde na
Hora, que foi lançado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde
(Saps/MS). O programa viabiliza o custeio aos municípios e Distrito Federal para
implantação do horário estendido de funcionamento das Unidades de Saúde da Família
(USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o território brasileiro. Dessa forma, o
programa Saúde na Hora conta agora com a possibilidade de adesão em quatro tipos de
formato de funcionamento em horário estendido: USF com 60 horas semanais, USF com 60
semanais horas com Saúde Bucal, USF com 75 horas semanais com Saúde Bucal e USF ou
UBS com 60 horas semanais Simplificado.)

4.16. Implantação da Equipe Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família para
melhoria da cobertura do serviço de odontologia no município e manutenção do
apoio a Equipe de Saúde Bucal existente;
4.17. Estudar, juntamente com a Secretaria de Saúde e Assistência Social, a criação
de um projeto de assistência à população idosa: Lar Dia.
É uma necessidade da nossa população. Temos em nossa comunidade diversos casos de
idosos em situação de vulnerabilidade social necessitando desse serviço. Trabalho integrado
Inter setorial;

4.18. Fortalecer o Programa de Castração para o controle de animais soltos nas
ruas;

4.19. Aquisição de uma ambulância maior, tipo “Van”, ambulância semi-intensiva,
para dar suporte nas transferências de pacientes, bem como nos atendimentos de
urgência e emergência;
4.20. Melhorar e equipar o serviço de epidemiologia, controle de zoonoses e
vigilância Sanitária. Estruturar o serviço das vigilâncias no município criando a
equipe das Endemias - Modelo (GRS);
4.21. Política de combate, apoio e desenvolvimento aos grupos de dependentes
químicos, tabagistas e etilistas;
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4.22. Fortalecer o Programa Saúde na Escola através de um monitoramento dos
alunos com o objetivo de antecipar diagnósticos de doenças que interfiram na
qualidade de vida e no aprendizado. Promoção da saúde e prevenção de doenças
através de palestras e rodas de conversas;
4.23. Programa saúde no trabalho.
Monitoramento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves
com o objetivo de antecipar diagnósticos de doenças que interfiram na qualidade de vida e
no desempenho das atividades, contribuindo para o desenvolvimento e aprendizado
constante do indivíduo. Implantação do Programa Saúde de Trabalhador;

4.24. Continuar com a política de valorização dos servidores de todos os setores
com a correção salarial com ganho real como ocorreu nos últimos anos;
4.25. Implantação de um programa de valorização de servidores públicos do
município, de acordo com seus cargos e salários, incentivando a capacitação
técnica de cada um;
4.26. Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde em todas as
respectivas áreas de atuação, a fim de garantir a melhoria e a humanização do
atendimento à população;
4.27. Fortalecer e apoiar as oficinas terapêuticas e de Saúde Mental junto ao
programa Bem Viver através de convênio com Instituições de nível superior para
estagiários de psicologia;
4.28. Implantar o Programa de Saúde do Homem para sensibilizar e promover
ações que contribuam significativamente para a compreensão e adesão do homem
à necessidade dos cuidados com a saúde.
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OBRAS
5.1. Organização do espaço de trabalho e gerenciamento eficiente dos
equipamentos;
5.2. Buscar recursos juntamente aos entes do Governo Federal e Estadual para
desenvolver obras de infraestrutura de nosso Município, como Construção de ETE
– Estação de Tratamento de Esgoto, Pavimentação de Estradas Rurais e
Manutenção de ruas e praças na Zona Urbana;
5.3. Trabalhar com muita determinação na busca de recursos para realização da
pavimentação da estrada de acesso à cidade de Resende Costa;
5.4. Continuar com o melhoramento e conservação das estradas vicinais e
adjacentes, realizando manutenção e conservação;
5.5. Fazer uma gestão eficiente do sistema de esgotamento sanitário. Estender o
serviço as comunidades rurais, com a construção de fossas sépticas e até mesmo a
limpeza das existentes;
5.6. Fazer o alargamento e limpeza (roçar) as estradas, desobstrução de bueiros,
limpeza de mata burros, cacimbas e corte de enxurradas;

5.7. Permanecer com a construção de cacimbas as margens das estradas vicinais
do município, sempre em parceria com os produtores rurais;
5.8. Destinar recursos para construção de pontes de concreto armado nas
localidades do Sumidouro e Ouro Fino;
5.9. Construir a rede de esgoto no bairro Vila Mendes, nos fundos das casas do
lado de baixo;
5.10. Estudar e elaborar um projeto de contenção ou destinação da água pluvial
que corre nos fundos das casas do bairro Vila Mendes, no terreno da antiga
SEMENGE;

5.11. Continuar a reformar as praças, passeios e canteiros nas ruas da Vila de
Fátima melhorando assim a limpeza do bairro;
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5.12. Reformar e fazer serviço paisagístico no Cruzeiro da Vila de Fátima;
5.13. Estender às comunidades rurais a qualidade dos serviços prestados na Zona
Urbana: Limpeza de Ruas, Praças, Jardins, Iluminação, Esgotamento Sanitário, etc.;
5.14. Buscar recursos junto ao Estado e União para construção de um anexo ao
Centro de Tradições Afrodescendentes (COSNEC), para implantação de
empreendimentos de geração de emprego e renda;
5.15. Buscar recursos para a realização de recapeamento asfáltico nos bairros Vila
de Fátima, Vila Mendes, localidades rurais e sede;
5.16. Reforma e manutenção das Escolas do Planalto de Fátima, São Caetano e
Brumado, Salões da Água Limpa, Olhos D’água, Planalto de Fátima, Barreiro e
Pinheiros com a implantação de academia ao ar livre em todas as comunidades;

5.17. Reforma e manutenção do Posto de Saúde de São Caetano;
5.18. Reforma da quadra e dos vestiários do Planalto de Fátima e instalação de
Academia ao Ar Livre;
5.19. Buscar recursos para a construção de Poços Artesianos e Rede de
Distribuição de Água nas comunidades rurais;
5.20. Construção de um anexo à Prefeitura para guardar e organizar os arquivos;
5.21. Executar permanentemente a sinalização viária urbana;
5.22. Construção de um ponto de ônibus, no centro da cidade;

5.23. Estudar a possibilidade de implantação de bueiro hármico na passagem de
acesso à localidade do Baú;
5.24. Construção de infraestrutura para instalação de loteamento popular no
terreno da antiga Semenge;
5.25. Construção de praça e área de esportes e lazer no Bairro Vila Mendes;
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LIMPEZA URBANA
6.1. Continuar com o objetivo de tornar a cidade de Coronel Xavier Chaves uma
referência em limpeza urbana e destinação de resíduos sólidos;
6.2. Participar sempre do Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento
Ambiental Sustentável das Vertentes (CIGEDAS VERTENTES);
6.3. Criação de mecanismos que auxiliem na melhoria do recolhimento dos
resíduos domésticos (lixo) na sede e comunidades rurais;

6.4. Promover sempre a capacitação e motivação dos Servidores lotados nos
setores de Limpeza. Além de adquirir uniformes e EPI’s para os mesmos.

PRAÇAS E JARDINS
7.1. Conservar as praças e jardins, tornando-os um ambiente mais agradável aos
cidadãos e visitantes;
7.2. Estudar a possibilidade da construção de praças, jardins e instalação de
aparelhos de ginástica (Academias ao Ar Livre) nos bairros da sede e nas
comunidades rurais;
7.3. Continuar melhorando a iluminação das praças e ruas do município.
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AGROPECUÁRIA
8.1. Estimular o agronegócio em todos os níveis, tomando como exemplo o
potencial de alguns empreendedores do ramo que já atuam em nosso município;
8.2. Continuar a trabalhar em parceria com o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável;
8.3. Continuar a promover e apoiar encontros de produtores, palestras e
encontros de campo, estimulando assim a troca de conhecimento como forma de
desenvolvimento do setor;
8.4. Regulamentar, em forma de programa municipal de estímulo à produção rural,
o custeio do transporte de adubo e calcário. Desenvolver atividades que facilitem
a compra conjunta de insumos agrícolas, divulgando largamente a realização dessa
compra;
8.5. Continuar a promover o desenvolvimento das entidades do terceiro setor
ligadas ao seguimento agrícola: APLEI, ARCEL, Associação de Apicultores e outras;
8.6. Continuar a apoiar programas para melhorar a qualidade do leite;
8.7. Auxiliar o desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável de produtores
rurais, em especial os produtores de Cachaça, hortifrutigranjeiro, avicultores,
artesãos, apicultores, fabricantes de Queijo Minas Artesanal e outras atividades
econômicas desenvolvidas no meio rural;
8.8. Continuar com o programa de calçamento e pavimentação de estradas
vicinais e adjacentes;
8.9. Promover ainda mais, juntamente com a EMATER e EMBRAPA, o
melhoramento genético do rebanho de nosso Município;
8.10. Buscar recursos, através do Ministério da Agricultura, para aquisição de
maquinário, equipamentos e implementos para a PREFEITURA, ARCEL E APLEI,
para melhorar ainda mais o atendimento à sociedade, em especial ao setor
agrícola;
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8.11. Ampliar a parceria com a EMATER, contribuindo assim para o
desenvolvimento rural do município, através das atividades já desenvolvidas e
buscando inovação constante;
8.12. Participar ativamente da organização da Exposição Agropecuária e a
promoção de Feiras de Agronegócios, de modo a atrair não só o pecuarista, mas
também os produtores rurais em geral;
8.13. Criar programa para subsidiar a aquisição de Calcário através do
acompanhamento da EMATER – MG e em parceria com a APLEI e ARCEL;
8.14. Atualizar e cumprir o Calendário Agrícola Municipal;
8.15. Estimular o turismo rural, (proporcionar visitas técnicas, através do SEBRAE, a
cases de sucesso como: Venda Nova do Imigrante/ES e Cabaceiras/PA;

8.16. Desenvolver Programas de desenvolvimento agropecuário de baixa emissão
de carbono, sistemas agrossilvipastoril e plantio direto, em suas modalidades;
8.17. Estimular a agricultura familiar e horta comunitária;
8.18. Absorver os produtos da agricultura familiar para merenda escolar;
8.19. Criar um programa de revitalização de áreas e pastagens degradadas de
pequenos produtores;
8.20. Produção de mudas de hortaliças em parceria com a EMATER para a
distribuição para a população de maior vulnerabilidade alimentar, aproveitando a
estufa da Usina de Triagem e Compostagem;
8.21. Trabalhar para construção de um programa para preservação de nascentes
com cercamento, plantio de mudas e corte de enxurradas.
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MEIO AMBIENTE
9.1. Ampliar e promover ações de preservação do Meio Ambiente, em parceria
com a Flona, Instituto Chico Mendes - Fazenda do Pombal (ICM BIO), EMATER –
MG, CEMIG, Setor Municipal de Meio Ambiente, Escolas Municipal e Estadual,
funcionários da Usina de Triagem e Compostagem e sociedade em geral;
9.2. Incentivar a preservação das margens das rodovias;
9.3. Preservar, limpar e melhorar as rotas de caminhada;

9.4. Preservar e buscar alternativas que auxiliem na despoluição do Rio do
Mosquito, o Riacho, córregos e seus afluentes;
9.5. Criar o Programa municipal de preservação e recuperação de nascentes;
9.6. Buscar parcerias junto as empresas MRS, CEMIG, AMG, para financiar
programas de preservação ambiental e outras atividades;
9.7. Nas comunidades rurais, desenvolver um projeto de despoluição de córregos,
fazendo a retirada, principalmente, do esgoto;
9.8. Fazer um programa de conscientização quanto a realização de queimadas e
queima de lixo, ciscos, folhas e podas de árvores, principalmente na Zona Urbana;
9.9. Apoiar as atividades desenvolvidas nas escolas em relação a preservação do
meio ambiente;
9.10. Continuar e ampliar o programa municipal de conscientização ambiental em
parceria com a escola estadual;
9.11. Continuar dando apoio e auxilio na formalização da brigada voluntaria,
dando a ela subsídios para aquisição de materiais, EPI’s e equipamentos;
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.1. Manter e ampliar as atividades do setor, dando suporte e capacitação aos
funcionários;
10.2. Dar suporte ao CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) em todas
as suas atividades. Manter os programas Sociais do Governo Federal,
Transferências de Renda, Bolsa Família, Sistema Único de Assistência Social –
SUAS, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, entre outros, inclusive os
do Estado;
a. Ajudar na gestão e aplicação dos recursos Federais e Estaduais da Assistência Social,
Federal - PAIF (Piso Básico Fixo), SCFV (Piso Básico Variável), IGD-SUAS (Índice de Gestão
Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social), IGD-M do bolsa Família (Índice de
Gestão Descentralizada Municipal) e Piso Mineiro;
b. Estudar e desenvolver o Programa Municipal de Melhoria Habitacional, para executar
reformas e até mesmo construção de moradias;
c. Buscar recursos e firmar convênio para a construção de casas populares;
d. Apoiar o Conselho Tutelar em suas atividades, dando suporte técnico, logístico e
valorizando o Conselheiro;
e. Buscar convênio para aquisição de um veículo automotor para 05 passageiros para ser
utilizado pelo Conselho Tutelar;
f. Garantir às ONG’s municipais o auxílio técnico necessário a instauração do Novo Marco
Regulatório das ONG’s, instituído pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

10.3. Buscar recursos aos entes superiores da federação para construção de um
Centro de Referência em Assistência Social amplo, onde se possa fazer e acolher
todas as demandas do setor;
10.4. Buscar recursos para equipar o Centro de Referência em Assistência Social;
10.5. Buscar parceria entes superiores da federação para a Equipagem de
Conselhos Tutelares;
10.6. Realização de oficinas profissionalizantes;

10.7. Trabalhar para tentativa de implementação do Programa Menor Aprendiz;
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10.8. Realização de cursos profissionalizantes para jovens;
10.9. Implementação do Lar Dia para idosos em parceria com a Secretária de
Saúde (Ação Integrada);
10.10. Trabalhar para implementação de cursinho popular;
10.11. Implementação da Lei do SUAS no município, para valorização e otimização
dos serviços do setor de assistência social;
10.12. Trabalhar programas de incentivo à geração de renda para o público da
política pública da Assistência Social.

CULTURA E TURISMO
11.1. Incentivar cada vez mais o turismo em geral, tendo como objetivo principal a
geração de emprego e renda;

11.2. Fortalecer os grupos culturais de nosso município: Grupo de Teatro,
Artesãos, Congado, Grupo de Consciência Negra, Grupo de Terceira Idade, entre
outros;
11.3. Desenvolver um Programa de transporte para os grupos culturais, COSNEC,
Congado, Quadrilhas, Corais, Banda de Música e Grupo de Terceira Idade, entre
outros;
11.4. Juntamente com o Conselho Municipal de Cultura, fazer o acompanhamento
da utilização dos recursos do Fundo Municipal de Cultura, como forma de
melhorar a arrecadação de ICMS Cultural;

11.5. Apoiar as festividades religiosas referendadas pelo Conselho Municipal de
Cultura com a contratação de som, bandas, palco e transportes;
11.6. Programar as apresentações artísticas e culturais, fazendo um calendário de
eventos deste gênero ao longo do ano;
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11.7. Promover eventos como Encontro Regional de Músicos e Encontro de
Bandas, incentivando artistas locais, Roda de Viola, Músicos e Corais Municipais;
11.8. Apoiar as baterias existentes em nosso município: Bateria Unidos do Sapo
Caiu e Bateria Chapa Quente;
11.9. Continuar dando apoio a Banda de Música Santa Cecília;
11.10. Estudar a possibilidade de instalação de pontos de Wi-Fi nos bairros da
cidade, inclusive Zona Rural;
11.11. Continuar a promover o carnaval e o Carnaxachaça de forma planejada, em
conformidade com deliberação do Conselho Municipal de Cultura e os anseios da
população;
11.12. Continuar a apoiar iniciativas do terceiro setor: associações, grupos
culturais, artesãos independentes, corais, movimento Afro-brasileiro, etc.;
11.13. Apoiar os escultores em pedra e estudar a possibilidade do retorno Festival
Internacional de Escultura em Pedra;
11.14; Continuar a apoiar os movimentos Afro Brasileiros, em especial a Semana
da Consciência Negra e garantir a manutenção do Centro de Tradições
Afrodescendentes;
11.15. Buscar formas de desenvolver e aprimorar a produção artesanal como
forma de melhorar a renda da população;
11.16. Ampliar a relação entre os órgãos de desenvolvimento turístico de nossa
região, em especial o Circuito Trilha dos Inconfidentes;
11.17. Fortalecer as atividades do Conselho Municipal de Turismo, proporcionando
apoio técnico para suas atividades;
11.18. Sinalizar as estradas rurais que ligam os pontos turísticos do município;
11.19. Incentivar o turismo rural, atividade em ascensão no Brasil, proporcionando
viagens técnicas para motivar e despertar o interesse na população;
11.20. Auxiliar a participação de artesãos em feiras regionais, estaduais e
nacionais;
11.21. Buscar o desenvolvimento turístico e artesanal do município, bem como
apoiar iniciativas de empreendedores desse ramo em âmbito municipal;
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11.22. Continuar a apoiar eventos de Motocross, Encontro de Jeep, Mountain Bike,
Down Hill, Eventos Ciclísticos e outros deste seguimento;
11.23. Adquirir um palco em tamanho médio para atender os pequenos eventos
da sede e Zona Rural;
11.24. Desenvolver cada vez mais o MOSCOXAVES (Mostra Cultural e de
Desenvolvimento Econômico de Coronel Xavier Chaves) para que este evento se
afirme definitivamente no calendário cultural de nossa cidade e também ajude a
despertar, principalmente, espirito empreendedor nas pessoas de nosso
município.

ESPORTE E LAZER
12.1. Continuar a revitalização da Praça de Esportes Capitão José Anselmo,
tornando-a um espaço multiuso para a prática de esportes e atividades físicas e de
convívio social:
• Cobertura do restante das arquibancadas;
• Melhorar o acesso ao campo, para entrada de Ambulância;
• Construção de Poço Artesiano para melhorar a irrigação do Campo;
• Reforma Geral dos vestiários;
• Criar a Sala de Memórias do Esporte Municipal, com acervo de troféus, objetos e fotos;
• Reforma total do gramado do campo;
• Garantir a manutenção e preservação das instalações deste espaço.

12.2. Garantir o cumprimento do Calendário Esportivo já consolidado;
12.3. Incentivar a prática de novas modalidades esportivas;
12.4. Desenvolver o projeto e buscar recursos para construção de vestiários e
iluminação nos campos de São Caetano e Invernada;
12.5. Buscar recursos para cobrir e iluminar a quadra de Olhos d’Água;
12.6. Apoiar a entidade que trabalha no setor, Associação Atlética Coroense e
outras que por ventura possam surgir;
12.7. Incentivar a prática de esportes na Zona Rural, viabilizando a integração de
atletas da Zona Rural com a Sede;
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12.8. Criação do Parque Itinerante: Lazer na Sede e Zona Rural (Rua de Lazer);
12.9. Continuar a montagem das Academias ao ar livre na Zona Rural e outros
bairros da Sede;
12.10. Reforma da Quadra e dos Vestiários do Planalto de Fátima;
12.11. Continuar com o projeto “FÉRIAS NA PRAÇA” como forma de proporcionar
atividades de lazer, entretenimento e socialização para todas as crianças do
município.

SEGURANÇA PÚBLICA
13.1. Manter e aprimorar os convênios com a Polícia Militar e Polícia Civil;
13.2. Instalar em alguns pontos estratégicos do perímetro urbano e rural, um
sistema de monitoramento de câmeras de vigilância de alto desempenho
tecnológico
13.3. Estimular e dar apoio aos programas desenvolvidos pela Polícia Militar de
Minas Gerais, o PROERD e o PROGEA;
13.4. Realizar a construção de um novo Destacamento da Polícia Militar de Minas
Gerais, que acolha dignamente a população e que suas dependências acomodem
confortavelmente os policiais militares durante o turno de serviço;
13.5. Modernização dos equipamentos e aparelhos eletrônicos do Destacamento
Policial, bem como dos mobiliários;
13.6. Investir na parceria com a Polícia Militar, visando cada vez mais propor à
população uma maior sensação de segurança nos períodos de grandes eventos,
em especial a Exposição Agropecuária, o Carnaval antecipado (Carnaxachaça) e o
MOSCOXAVES;
13.7. Realizar parcerias com a Polícia Militar no desenvolvimento de projetos que
busquem orientar a população quanto à responsabilidade de cada cidadão na
execução da segurança pública, conforme previsto na Constituição Federal,
principalmente no quesito preventivo e de participação social.
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