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PROPOSTA DO PLANO DE GOVERNO
PARA DIVINÓPOLIS-MG

INTRODUÇÃO, PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E NORTEADORES
DA GESTÃO

O presente plano apresenta as propostas do candidato a Prefeito e Vice
Prefeita Gleidson Azevedo e Janete Aparecida, pelo Partido Social Cristão
(PSC), para a administração municipal da cidade de Divinópolis-MG no
período 2021-2024. O conteúdo programático das propostas foi
desenvolvido a partir de estudos de campo realizados em todos os bairros
e setores da cidade, além das experiências adquiridas ao longo de suas
trajetórias de vida.
Este documento foi pensado de acordo com uma nova gestão pública,
com transparência, participação e colaboração.
Aqui temos propostas estrategicamente planejadas a serem executadas a
curto, médio e também a longo prazo.
Um dos principais entraves para o desenvolvimento da cidade é a
descontinuação político administrativa. Uma gestão que pensa no
desenvolvimento da cidade deve considerar os próximos 20 anos.
Assim, é interessante planejar projetos e programas transgovernos (de
longo prazo) para serem transformados em políticas públicas, aprovados
na câmara, mantidos e fiscalizados pelas entidades civis organizadas que
permanecem além dos governos transitórios.
É necessário privilegiar o interesse público e possibilitar maior eficiência
nos gastos públicos e mais transparência decorrente do envolvimento de
vários setores e instituições no processo de gestão do município.
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Imperioso se faz implantar em Divinópolis o lema da bandeira nacional:
“Ordem e Progresso”. A evolução e transformação do município em
cidade inteligente, com uma economia criativa e desenvolvimento
econômico nos elevará a um novo patamar.
Nós estudamos e buscamos nos inteirar das necessidades de Divinópolis,
por isso sabemos o que deve ser feito. Esse plano de governo foi
confeccionado com a participação de dezenas de pessoas tecnicamente
preparadas e que se dedicaram sem qualquer tipo de remuneração ou
promessa de cargos (porque não compactuamos com a política de troca
de favores), mas que decidiram contribuir com o projeto porque
acreditam em um futuro melhor para nossa cidade.
Além disso, contamos com a contribuição essencial de representantes de
instituições dos mais variados setores.
Esse plano foi construído de forma participativa, aberta para que todos
pudessem opinar, discutir e contribuir. Assim acreditamos que deve ser a
gestão pública. Não temos um projeto de “poder”. Nosso projeto é fazer o
melhor para a cidade de Divinópolis, combatendo a corrupção, acabando
com mordomias e vantagens indevidas e trazendo desenvolvimento e
melhor qualidade de vida para os moradores de Divinópolis.
O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão com aplicação de
governança, realmente comprometida com a população, com foco na
moralidade, transparência e desenvolvimento social e econômico da
cidade de Divinópolis-MG, prestando, com excelência, os serviços que são
de competência municipal.
Neste período, os candidatos pretendem implementar um novo modelo
de gestão na administração municipal, propondo e executando projetos
estruturantes em serviços críticos para a população, com resultados
altamente positivos nas diversas áreas de atuação do Governo Municipal.
Temos que realizar, imediatamente, uma reforma administrativa com a
redução do número de secretarias e estruturas internas, para diminuir o
número de cargos comissionados, culminando-se com a redução de gastos
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e, ainda, aumentando a eficiência da administração pública e os serviços
prestados aos munícipes.
É importante dizer que o planejamento traçado para médio e longo prazos
poderá ser reestruturado após a investidura no cargo, quando
pretendermos realizar uma auditoria séria para termos a noção real da
atual situação econômico-financeira do município.
Ainda, é relevante ressaltar que diante do cenário político-econômico que
o país atravessa, notadamente a crise instaurada pela pandemia do
COVID-19, que penaliza o momento histórico nacional, seria uma
irresponsabilidade assumir promessas ou compromissos, ou garantir
amplas mudanças no cenário municipal em curto prazo. O momento é de
revisão e prudência. Desta forma, ao conhecer a realidade, será possível
elaborar objetivos possíveis de se concretizarem a longo prazo e adequar
os já propostos.
Não é o momento de onerarmos ainda mais as atividades econômicas. Os
recursos disponíveis devem ser utilizados com responsabilidade e
transparência, após conhecer as necessidades imediatas da população e
do município.
Importante esclarecer que este plano de governo não é um fim em si
mesmo, não sendo uma ideia acabada e que engessa a administração, mas
apenas um esboço das ações a serem empreendidas, estando aberto a
outras ideias e projetos que possam vir a surgir no decorrer da campanha
eleitoral e durante a própria gestão, já que pretende-se governar
Divinópolis juntamente com toda a população, sendo a administração
aberta à participação da comunidade. Pretende-se dar atenção ao Plano
diretor, agenda 21, lideranças comunitárias e representantes de todas as
instituições e setores da sociedade.
Ao longo de todo o mandato, a governança e a realização dos objetivos
almejados estarão atrelados a princípios e valores como trabalho,
transparência, responsabilidade, realismo, consistência, criatividade,
moralidade e, acima de tudo, planejamento. Esses são os princípios que
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deverão marcar uma administração verdadeiramente comprometida com
os anseios da população, motivo maior que fez com que esse projeto fosse
iniciado.
Importante mencionar, ainda, que a gestão será realizada em consonância
com a legislação (federal, estadual e municipal vigentes) e obedecerá ao
princípio da sustentabilidade econômica e socioambiental.
Uma gestão municipal eficiente tem que valorizar, acreditar e investir nos
servidores públicos.
Para isso, pretendemos reduzir o número de cargos comissionados e
contar com o trabalho dos servidores de carreira, pois sabemos que
existem muitos qualificados e com capacidade para colaborar muito com o
desenvolvimento da cidade.
Ou ponto importante é investir na qualificação e atualização dos nossos
servidores e, principalmente, propiciar boas condições para
desenvolverem um trabalho de qualidade.
Fazer uma gestão sem perseguição, valorizando a capacidade técnica de
cada um sem privilegiar ou prejudicar ninguém. Uma boa gestão, com a
colaboração dos servidores, precisa abrir diálogo com os sindicatos de
classe.
Teremos que fazer a reforma da previdência, em consonância com os
sindicatos, conselhos do DIVIPREV e com participação efetiva dos
servidores.
Fomentar a capacitação, cobrar produtividade dando condições de
trabalho e valorizando e reconhecendo o servidor como pilar de um bom
governo e uma gestão com governança.
Tratar da saúde do servidor de forma preventiva, evitando adoecimento e
diminuindo as licenças médicas.
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O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de
alto desempenho com participação cidadã e reflete simultaneamente o
pragmatismo e o idealismo dos candidatos.
Buscamos fugir do modelo convencional, em que são elencadas centenas
de propostas, muitas com a certeza da impossibilidade de realização, mas
que constam somente para ganhar votos.
Conforme já delineado, pretendemos realizar uma gestão transparente e
participativa. Assim, apresentamos o plano de governo com ideais e
princípios norteadores, sendo que o planejamento de ações a serem
executadas contará a participação de toda a sociedade Divinopolitana.
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SAÚDE
No momento atual observa-se que um dos maiores anseios da
comunidade está voltado para o setor da saúde.
Dessa forma, pretende-se aperfeiçoar os serviços já existentes no
município e implantar outros, que juntos irão garantir à comunidade uma
assistência digna e contínua.
A atenção primária é um programa em execução que merece maior
atenção, estendendo as equipes de estratégia de saúde da família.
Precisamos trabalhar a prevenção de doenças crônicas e providenciar a
extensão de atendimentos.
Outro ponto de extrema necessidade é otimizar a informatização.
Pretende-se ampliar o SAD (serviço de atendimento domiciliar) e investir
na prevenção da saúde dos idosos.
A cidade precisa melhorar a atenção farmacêutica, desburocratizando e
fiscalizando a distribuição de medicamentos para quem necessita.
Mais uma alternativa válida para a saúde é trabalhar em rede com
esporte, assistência social, educação e prevenção de acidentes no trânsito.
Ainda, é de suma importância a capacitação dos servidores de saúde, para
propiciar melhores condições de trabalho para os mesmos.
É essencial ampliar, ter firmeza e austeridade na fiscalização dos contratos
da saúde.
Indispensável dar manutenção nos espaços físicos, tais como postos de
saúde e policlínica bem como adequar estes locais que ainda não possuem
acessibilidade.
Alternativa excelente e primordial para melhorar os serviços de saúde
prestados pelo município é trabalhar em parceria com as instituições de
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ensino superior, notadamente pelo fato da sede da UFSJ em Divinópolis
contar com inúmeros cursos na área biológica e de saúde.
Promover campanhas de conscientização, trabalhar de forma preventiva
para diminuir demandas na saúde.
Articular recursos, junto aos deputados e senadores, para aumentar a
cobertura das cirurgias eletivas.
É fundamental estreitar os laços com o governo do Estado para que as
obras do Hospital Público Regional sejam concluídas e, o mais importante,
conjuntamente com as cidades que serão beneficiadas, buscar caminhos
para mantê-lo e, para isso, também realizar parcerias com as instituições
de ensino superior, notadamente a UFSJ.
Resgatar o conceito de saúde como "bem estar biopsicossocial", de forma
a cuidar das pessoas de modo mais amplo, não só de sua saúde orgânica,
mas também de sua parte psíquica e das relações humanas com a
sociedade de forma plena e segura.
A saúde mental precisa de atendimento de urgência 24h.
Precisamos buscar recursos para manutenção do CAPSi. Criar um fluxo de
saída para atendimento contínuo de nossas crianças e adolescentes.
Aumentar a cobertura da rede de esgoto da cidade. Cobrar ação da
Copasa no início da captação e tratamento do esgota e não negociar e
aumentar o prazo para que a empresa cumpra o contrato.
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EDUCAÇÃO
Há que se considerar que Divinópolis assiste à expansão do ensino
superior nas mais variadas áreas de formação acadêmica e diversas
unidades de ensino – públicas e particulares - realidade que demanda a
adoção de estratégias capazes de garantir aos alunos o acesso a postos de
trabalho e condições de aplicarem o conhecimento na cidade, mediante
projetos de extensão, aumentando as parcerias e valorizando o corpo
docente e discente universitário, sendo necessário abrir um diálogo e
valorizar os estagiários.
O poder público municipal precisa abrir as portas para as instituições de
ensino, reconhecendo a importância de Divinópolis ser um polo
universitário.
Nessa perspectiva, as estratégias voltadas para parcerias entre o
município e as Universidades, trazendo inúmeros benefícios para os
moradores da cidade e também para os estudantes, a geração de
emprego para os jovens, o estímulo à implantação de empreendimentos
industriais em Divinópolis.
Isso também passa a ser uma prioridade bem como implantação de
programas de capacitação e formação empreendedora com o intuito de
criar um ambiente de empregabilidade e oportunidades para os
estudantes.
Temos, ainda, que ter um olhar diferenciado para Educação Infantil, que é
nossa principal obrigação constitucional e que, infelizmente, não vem
sendo cumprida com excelência.
Para isso, vamos expandir a educação infantil voltando a atender,
imediatamente, crianças na faixa etária de 02 anos.
Ainda, é primordial o cumprimento do plano decenal de educação e a
ampliação dos CMEIs.
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Precisamos priorizar a manutenção e reformas nos prédios das escolas e,
para isso, podemos até mesmo buscar parcerias com o setor privado.
Temos que otimizar o transporte escolar e melhorar a alimentação dos
alunos de comunidades mais vulneráveis.
Trabalhar o contra turno escolar em parceria com instituições, empresas e
a sociedade civil.
É primordial implantar um trabalho em rede com o esporte, cultura, saúde
e segurança.
Não podemos nos esquecer do olhar sensível e humano para com a
educação inclusiva e acessível.
Fortalecer a gestão participativa da sociedade nas escolas, desenvolver
ações conjuntas com o Estado, a União e o setor privado para a promoção
do ensino.
É de suma importância melhorar e reconhecer nossos índices de
crescimento em cada ponto alcançado.
Promover a educação continuada aos profissionais da educação e
melhorar as condições de trabalho destes servidores.
Fomentar o uso de tecnologia digital para a promoção do ensino público,
instituindo cursos para os alunos que irão prestar provas para o CEFET e,
principalmente, o ENEM, em parceria com outras instituições e
profissionais da educação.
O poder público municipal precisa reconhecer as escolas, profissionais da
educação e alunos e pais que se destacam em projetos educacionais,
esportivos e culturais a nível municipal, estadual, nacional e internacional,
fazendo com que toda rede de educação seja valorizada e que toda
sociedade tenha conhecimento das riquezas acadêmicas, científicas,
empreendedoras, esportivas e artísticas que Divinópolis possui.
Valorizar e fomentar a alfabetização dos adultos, além de ampliar a escola
em tempo integral.
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Abrir o diálogo com a rede de educação, através de simpósios, congressos
e fóruns, para participação efetiva da comunidade e de toda rede de
educação.
Trabalhar o novo plano decenal da educação, que vencerá no final do
próximo mandato, abrindo discussões para a sociedade e instituições para
que tenham uma participação efetiva na educação municipal.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA
Sendo a vocação do município de Divinópolis a geração de emprego por
meio da confecção e diversos setores empresariais, não se concebe pensar
o desenvolvimento local sem fortalecer os laços e desenvolver um diálogo
entre a administração municipal e os empresários.
Por essa razão, pretende-se estreitar a relação com instituições que atuam
no âmbito municipal/regional para a implantação projetos que incentivem
a atividade empresarial na cidade. Tal medida mostra-se necessária tanto
para manter as empresas que já estão no município quanto para atrair
novos empreendimentos.
Para isso vamos valorizar nossos empresários, tanto os pequenos quanto
os médios e grandes, fazendo com que cada um sinta-se parte do governo,
sendo respeitado, com uma gestão aberta para o diálogo.
É necessário diminuir a burocracia nas aberturas de novas empresas e
melhorar o setor de aprovação de projetos criando um fluxo único.
Ainda, precisamos revisar, para adequar socialmente, algumas leis tais
como Código de Posturas, legislação ambiental, Leis de uso e ocupação de
solo, dentre outras.
Vamos incentivar e promover cursos técnicos profissionalizantes, de
acordo com a demanda reprimida e novos parceiros a serem buscados,
estimular a economia criativa, além de posicionar Divinópolis como polo
universitário e incubadora de ideias a serem investidas, fazendo parceria
com as universidades públicas e privadas para implantação de centros de
pesquisas tecnológicas.
Criar, também, feiras e amostras dos diversos cursos que oferecemos e o
grande capital cientifico que merece financiamento.
A implantação do georreferenciamento - que já forma despendidos gastos
- se faz urgente para facilitar algumas ações e informações, possibilitando
tomada rápida de decisões, além de estudar dentro da legalidade quais
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benefícios poderemos oferecer para os empresários dispostos a investir
em Divinópolis.
Reverter ao Município os terrenos doados de forma onerosa que não
tiveram sua finalidade concluída no tempo determinado em lei e que não
tenham justificativa para prorrogação.
Melhorar a parceria com sistema “S”, notadamente com o SESC, SESI,
SENAC, SENAI e SEBRAE.
Incentivar e promover a criação dos MEIs, melhorando o tempo de
abertura, informatizando o sistema e gerando fluxo.
Implantar rede de acesso à internet (mediante wifi) nos espaços públicos,
melhorando o acesso para todos, explorando a capacidade do APP
Divinópolis e facilitando a interação entre o cidadão e o serviço público.
As estratégias voltadas para parcerias entre o município e as
Universidades também se fazem importantes no cenário de
desenvolvimento econômico, uma vez que podem trazer inúmeros
benefícios para os munícipes e, também, para os estudantes, tais como a
geração de emprego para os jovens.
Ainda, precisamos investir em parcerias público privadas e com o terceiro
setor, para implantação de programas de capacitação e formação
empreendedora com o intuito de criar um ambiente de empregabilidade e
oportunidades, valorizando as empresas da cidade ouvindo os setores,
sem esquecer da vocação do município de Divinópolis como polo da
confecção em diversas modalidades.
Por essa razão, mais uma vez ressaltamos que é preciso estreitar a relação
com instituições que atuam no âmbito municipal/regional para a
implantação projetos que incentivem a atividade empresarial na cidade,
fomentando mostras e rodas de negócios.
Não podemos esquecer que temos um novo campo para empreender e
investir, que é o turismo e precisamos buscar recursos estaduais e federais
para, a partir daí, preparar a cidade para um novo fomento econômico,
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em que ofereceremos belezas naturais, espaços religiosos, culturais e
artístico. Com isso, vamos fomentar também o comercio, eventos diversos
e festas temáticas.
Para isso precisaremos de infraestrutura e reformas em diversos espaços
públicos, valorizando nossos artistas reconhecidos nacional e
internacionalmente, tais como GTO e Adélia Prado dentre outros.
Nesse sentido, a retomada do funcionamento do aeroporto municipal é
essencial, inicialmente com voos para os principais polos econômicos do
pais e, posteriormente, com voos para fomentar o turismo.
Vamos promover e valorizar nosso comércio com ações conjuntas. Criar
um portal eletrônico para promoção da economia da cidade, propagando
tudo que temos a oferecer dentro da cultura, saúde, educação, esporte,
lazer e turismo. Temos que promover campanhas publicitárias nas
principais entradas da cidade, implantando portais, fazendo com que os
munícipes tenham amor e orgulho da cidade e os visitantes e turistas
tenham vontade de voltar.
Além das ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas locais a
assumirem uma postura proativa em relação à conservação dos bens
municipais, à exemplo das praças e quadras de esportes, e ao apoio a
ações de cunho cultural e desportivo.
Ademais, deve ser buscado, incansavelmente, o apoio de órgãos da
administração pública nas duas esferas (federal e estadual), por meio de
projetos voltados ao desenvolvimento local nas áreas prioritárias
(emprego e renda, infraestrutura, saúde, educação, lazer, segurança e
habitação) da nossa gestão e que se encontram elencadas ao longo deste
documento.
É preciso buscar mais investimentos, mais infraestrutura e mais inovação
para a cidade. Em razão disso, a proposta de implementar a Cidade
Inteligente, com projetos feitos no arranjo de parcerias com o setor
privado (PPPs), mostra-se adequado para o desenvolvimento de
Divinópolis.
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A escassez de recursos não pode impedir o município de avançar em
infraestrutura. Em razão disso, vamos buscar uma solução sólida e segura,
estabelecendo parcerias com deputados estaduais, federais e senadores
para conseguir investimentos e implementar as mudanças desejadas, tais
como pavimentação do maior número de ruas, inclusive nos bairros mais
periféricos.
Nessa esteira, as parcerias público-privadas também buscam unir o
investimento do setor privado às demandas do poder público.
Atraindo investimentos para a infraestrutura mediante as PPPs e também
mediante relações com as esferas do poder estadual e federal, vamos
proporcionar à população melhorias nas condições das vias e espaços
públicos. Iluminação pública, geração de energia e telecomunicações são
exemplos de projetos que podem ser executados através de uma PPP e
que trarão benefícios duradouros para Divinópolis.
Neste ponto entram as cidades inteligentes, que buscam a união de
diferentes projetos de iluminação, segurança e extensão de rede em uma
única concessão administrativa, que estaremos implementando em
Divinópolis.
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ESPORTE – CULTURA - TURISMO
Divinópolis é uma cidade de grande expansão territorial, com diversos
bairros distantes e muita desigualdade social. É preciso trabalhar de forma
integral o esporte e a cultura em parceria com a educação.
Assim, vamos promover o lazer, fomentar políticas públicas da assistência
social, garantir melhorias na educação, na promoção à saúde e diminuição
das desigualdades, buscando alcançar toda a população, principalmente
nossas crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades
especiais.
Para isso, será necessário descentralizar os eventos, fazendo com que
cheguem à todas as regiões da cidade podendo usufruir da utilização das
academias ao ar livre com aulas supervisionadas, utilizar as praças dos
bairros bem como os campos, quadras e salões comunitários. Nesse
interim, a participação do terceiro setor será essencial.
Acreditamos que trabalhar em rede o esporte, a cultura, a educação, a
saúde e a segurança pública, junto às políticas públicas da assistência
social na promoção do lazer, irá garantir melhorias em todas as áreas e
qualidade de vida aos munícipes, diminuindo as desigualdades sociais,
buscando atender toda população.
Precisamos valorizar projetos parceiros, tais como o “Fazendo arte” e o
GEEC dentre outros, garantindo aos alunos da rede municipal acesso e
familiarização com a cultura e o esporte em contra turno escolar e
trabalhando a promoção de eventos culturais e campeonatos esportivos,
buscando parceria com as instituições, associações, empresas, clubes,
organizações esportivas e universidades.
Assim, poderemos pleitear um aumento da arrecadação do ICMS
esportivo e cultural voltando benefícios para toda comunidade. Para isso,
é necessário ouvir entidades, associações, clubes, agentes culturais,
esportivos e respeita-los como parceiros.
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Os espaços públicos de uso comum como campos, quadras,
poliesportivos, teatros, praças e todos os demais devem ter sua agenda de
utilização feita por chamamento público, garantindo o princípio da
isonomia e acesso à todos os interessados.
Será fundamental potencializar a utilização dos espaços públicos, como o
Parque Ecológico Doutro Sebastião Gomes Guimarães, conhecido
popularmente como Parque da Ilha. Um espaço valioso que pode ser
utilizado para o esporte, lazer, eventos culturais, economia criativa e
turismo.
Para isso, buscaremos parcerias através do adote um bem público. Com
essas PPPs iremos viabilizar a reforma das praças e outros espaços de uso
comum.
Precisamos também estabelecer uma parceria com o sistema prisional e o
Judiciário, promovendo a manutenção e conservação dos campos e
espaços esportivos, utilizando a mão de obra de detentos. Além de cuidar
dos bens públicos, estaremos colaborando na ressocialização e
reintegração digna dessas pessoas na sociedade.
Buscaremos incentivar os jogos, como o JIM e o JEMG, além dos
campeonatos em geral em todas as modalidades e também valorizar os
nossos esportistas, reconhecidos a nível estadual, nacional e internacional.
Fomentar o esporte em todas as categorias, quais sejam: futebol, vôlei,
artes marciais, corridas, ciclismo, handebol etc., apoiando as organizações
privadas e buscando parceria.
É importante retomar nossos desfiles cívicos e respeitar nosso calendário
esportivo cultural. Abrir diálogo com nossos esportistas e agentes
culturais, valorizando nosso rico patrimônio artístico e cultural.
Divinópolis é uma cidade com importantes aspectos culturais e que,
merecem a atenção necessária do poder público. Para isso, vamos renovar
a lei municipal de incentivo à cultura com todos os setores, de forma
democrática e com participação da sociedade, com gerenciamento dos
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serviços e programas culturais e elaboração e execução das políticas
culturais.
Construir um plano municipal de cultura para o fortalecimento cultural
continuado na nossa cidade, com maior participação do Conselho
municipal da cultura levando democracia para os processos.
Precisamos elaborar projetos para captação de recursos em editais dos
governos estadual e federal.
Realizar o censo cultural, que servirá para dimensionar a economia criativa
na cidade, com o número de pessoas que trabalham na área exercendo
atividades artísticas e culturais bem como a quantidade de
empreendimentos existentes em Divinópolis.
Além do mapeamento, será possível criar políticas públicas ligadas à área,
fortalecendo os diversos setores e segmentos que compõem a cadeira
cultural.
Criar uma rede de informação cultural, contemplando todos os aspectos
culturais, produção, espaços, eventos, economia cultural, para facilitar a
execução das políticas públicas nesse setor.
Fomentar a produção e o consumo de bens culturais em toda e cidade,
estimular as manifestações populares nos espaços públicos, promover o
acesso ao nosso patrimônio material, imaterial e natural, provocar o
resgate da memória do cidadão Divinopolitano para o sentimento de
pertença na história de sua cidade. Fomentar a educação patrimonial.
Divinópolis tem pela frente grandes oportunidades de se destacar no
cenário nacional e até mundial no setor do turismo. O complexo da Cruz
de Todos os Povos certamente irá fomentar a economia da cidade e, por
essa razão, precisamos apoiar e incentivar sua construção. Para isso,
precisamos garantir infraestrutura, acesso ao local, regulamentação legal
da região para hotéis, restaurantes e similares e, ao mesmo tempo,
resguardar o meio ambiente daquela região, proporcionando a construção
de jardins e parques ambientais.
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MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA
O poder público deve garantir acessibilidade, segurança, eficiência,
qualidade de vida e dinamismo econômico, além da inclusão social e
preservação do meio ambiente.
Para isso, é necessário maior comprometimento para a execução do
plano de mobilidade urbana, com um espaço público pensado para a
qualidade de vida à luz da sustentabilidade.
Entendemos que é necessário revisar a legislação pertinente ao
transporte coletivo e dar maior rigidez às fiscalizações dos contratos
com as empresas concessionárias, gerando maior respeito aos usuários,
principalmente portadores de necessidades especiais, idosos e de
mobilidade reduzida.
As empresas que prestam os serviços também devem ser responsáveis
por melhorar as informações nos pontos dos coletivos, reestruturando
as placas indicativas.
Um serviço de transporte de qualidade é essencial para que as pessoas
deixem seus veículos em casa e façam uso do transporte público, o que
irá colaborar com um transito menos intenso e mais organizado no
centro da cidade.
Pretende-se implantar projetos educacionais para a prevenção e
redução de acidentes de transito, para o uso consciente de motocicleta
e adotar medidas de sinalização adequada.
Precisamos pensar na readequação e modernização do terminal
rodoviário.
Reestruturar a pista de caminhada e ciclismo que existe ao longo da Rua
Pitangui.
Modernizar e informatizar o estacionamento rotativo no centro da
cidade.
Ainda, é extremamente necessário estabelecer proximidade com o
governo estadual e federal, para reivindicar ações que não são de
competência municipal, mas que podem impactar diretamente na
mobilidade urbana de Divinópolis, tal como duplicação de algumas
rodovias e manutenção de todas elas.
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Como muitos municípios, Divinópolis enfrenta carências fundamentais na
segurança pública. O gestor público municipal deve assumir seu
protagonismo na segurança e definir políticas públicas com metas claras e
eficientes com compromisso solidário com a sociedade e as forças de
segurança pública.
Para isso, se faz necessário fortalecer os projetos da rede de vizinhos
protegidos e comunidade rural protegida, implementar o monitoramento
com portal eletrônico nas entradas da cidade.
Reivindicar a ampliação, em parceria com o Estado, de unidades móveis
de base da Polícia Militar.
Expandir a iluminação nas vias públicas, praças e parques. Nesse ponto, a
implementação da cidade inteligente, mediante concessão, poderá
iluminar toda a cidade com LED, fazendo com que Divinópolis entre no
conceito de Smart City.
Criar programas de educação e proteção às crianças e jovens,
principalmente de conscientização, para que não se envolvam com
drogas, o que irá culminar com a prevenção à criminalidade nas escolas e
combater a violência.
Trabalhar em rede, junto à saúde, assistência social, polícia civil e militar
no combate à violência familiar, contra a mulher, idoso, criança e
adolescente.
Fortalecer e trabalhar em conjunto com a ACASP (Associação Comunitária
para Assuntos de Segurança Pública).
É certo que as drogas são responsáveis e desencadeadoras de violência e
aumento de criminalidade. Em razão disso, precisamos desenvolver um
programa de prevenção e também de tratamento, junto ao Comitê
integrado inter setorial antidroga, vinculado à saúde.
Com relação à segurança pública, é fundamental um diálogo com o
governo estadual e federal, para reivindicar que garantam estrutura
física e pessoal, além de condições de trabalho das polícias militar, civil e
federal.
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MEIO AMBIENTE
É importante ressaltarmos que é impossível falar sobre meio ambiente
sem falar do lixo.
Temos um sério problema para transformar nossa cidade em pioneira em
reciclagem e para isso precisamos colocar em prática a lei vigente e
trabalhar em parceria com as entidades, associações e cooperativas de
catadores.
Colocar em prática um novo planejamento para solução dos resíduos
sólidos.
É salutar que seja desenvolvido programas de conscientização, junto à
toda população.
Imperioso se faz exigir que a Copasa cumpra os prazos, termine as obras
das ETEs e inicie quanto antes o tratamento de esgoto. Vamos exigir, sob
as penas da lei, que a empresa cumpra o contrato e, ainda, que não deixe
faltar água na cidade.
Precisamos revitalizar vários pontos da cidade para zelar do meio
ambiente. Proteger as nascentes, cuidar das podas das árvores,
providenciar uma análise das árvores em risco e suprimir as necessárias,
replantando outras no lugar.
Importante também exercer uma fiscalização ativa nas áreas de
preservação permanente.
Revisar a lei ambiental, para que sejam socialmente adequadas.
Vamos desenvolver campanhas sérias contra queimadas.
Pretende-se promover, mediante parcerias, parques ambientes em vários
espaços da cidade, envolvendo a população no cuidado desses locais,
além de hortas comunitárias.
É extremamente necessário revitalizar o nosso Horto Florestal e articular
com a União o cuidado com o Parque do Gafanhoto.
Promover o cuidado e zelo da Mata do Noé, mediante parcerias com
empresas e também com as universidades, escolas ambientalistas,
conselhos e Fórum Lixo e Cidadania.
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Cuidar do meio ambiente é também desenvolver um paisagismo na
cidade.
Precisamos resgatar na população o amor pela cidade e, para isso, é
essencial manter a cidade limpa, os canteiros bem cuidados, as ruas
arborizadas, com podas rotineiras.
Vamos aproveitar as manifestações culturais e artísticas para deixar a
cidade mais alegre e bonita, resgatando o bem estar de todos que nela
vivem.
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CONCLUSÃO
Este plano de governo vem apenas pincelar o que nossa querida
Divinópolis precisa, de forma sucinta e resumida, sem vender sonho ou
com propostas mirabolantes.
Construindo juntos, priorizando os bairros e fazendo uma gestão de fora
para dentro, com diálogo e transparência, almejando aumento de
emprego e renda.
Vamos cuidar da nossa gente, fazendo com que as pessoas sejam
prioridade nesta gestão.
Divinópolis está estagnada há aproximadamente 30 anos em razão de
uma mentalidade burocrática e um jeito de fazer política para atender a
interesses pessoais. Infelizmente, é uma triste realidade. Chegou o
momento em que todos devemos nos unir e tomar as rédeas do poder de
volta para a população.
Falar menos e FAZER MAIS!
O povo está cansado de promessas.
Vamos juntos, cuidar de toda DIVINÓPOLIS, resgatar o amor pela cidade e
dar DIGNIDADE AO POVO.
Sem negociatas, sem apadrinhamento, diminuindo cargos e quebrando o
sistema.
Quem vai governar DIVINÓPOLIS será o Gleidson, a Janete, o Cleitinho e
VOCÊ.
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