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PLANO DE GOVERNO – CORONEL MIRANDA 

GOV. VALADARES/2020 

______________________________________________________________________ 

 

 

1. Valadares Acima de Tudo - Deus, Pátria e Família 

 

Temos como meta e princípio, acima de tudo, governar a cidade 
sob os pilares de Deus, Pátria e Família, praticando uma nova política, 
livre do manto da corrupção e dos interesses privados. 

2. Saúde 

Inicialmente e em caráter de urgência, trabalhar para concluir as 
obras do novo HOSPITAL REGIONAL, trazendo assim, uma nova 
estrutura física e maior número de leitos, com o objetivo de melhorar os 
serviços prestados e garantir um atendimento digno à população. 

Capacitar continuamente os profissionais da saúde visando a 
prevenção de doenças, o correto diagnóstico e o atendimento 
humanizado. 

   Promover cursos intensivos de capacitação para os agentes 
de saúde e de endemias. 

Levar aos Distritos e Povoados, campanhas itinerantes com a 
presença de médicos especialistas em oftalmologia, tratamento da 
diabetes, acompanhamento das gestantes e das pessoas com problemas 
cardíacos, dentre outros. 
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3. Educação 

 

Adesão imediata ao PROGRAMA NACIONAL DAS ESCOLAS 

CÍVICO-MILITARES, implantando nas escolas com altos índices de 
violência contra professores, com ocorrência de drogas lícitas e ilícitas 
em seu ambiente educacional, resgatando assim, os valores da pátria e 
da família. 

 
Valorização dos professores através de meta e desempenho. 
 
Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos 

das escolas e creches. 
 
Garantir transporte digno e eficiente aos estudantes que se 

deslocam dos Distritos para a sede do Município. 
 
Capacitação e treinamento dos profissionais da educação. 
 
Projetos de intensificação de melhoria da educação básica. 

 

Potencializar e melhorar a Escola em tempo integral. 
 
Buscar a alfabetização da totalidade das crianças egressas do 

ensino fundamental. 

Criação e implantação da Ouvidoria da Educação. 
 
 

4. Segurança 

 
Tornar Valadares pólo de excelência em segurança pública, 

estreitando o relacionamento com todas as esferas de segurança, tais 
como Polícia Federal, Policia Militar, Policia Civil, Ministério Público e 
Poder Judiciário. 

Apoiar o CONSEP reunindo as polícias e comunidade para 
juntos analisar, planejar e acompanhar a solução de problemas e a 
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proposição de medidas para garantir segurança de qualidade e 
consequentemente tranquilidade para os cidadãos valadarenses. 

 
Expandir a cobertura do “Olho Vivo” para toda a cidade, a 

começar pelas áreas de maior risco. 
 
Criar a Guarda Municipal para proteção de bens, serviços, 

logradouros públicos municipais e instalações do Município e firmar 
parcerias com órgãos de segurança pública da União e do Estado para 
colaboração na segurança pública 

 
 

5. IPREM 

 
Abrir caixa preta do IPREM e prestar contas aos servidores da 

ativa e aposentados, visando assegurar o pagamento dos benefícios. 
 
Fazer o levantamento dos créditos do Instituto com o Município 

e a Câmara Municipal contraídas pelas administrações passadas e 
buscar quitá-los, responsabilizando os administradores anteriores. 
 
 

 

6. Desenvolvimento Regional 

  
Cobrar do governo Estadual em especial CODENGE e 

CODEMIG as políticas de desenvolvimento que estão sendo implantadas 
no estado nas áreas de mineração e energia fotovoltaica. 

 

 

7. Trânsito e transporte público 

 

Abertura de Processo Licitatório para concessão a uma nova 
empresa de transporte coletivo com o consequente encerramento do 
atual contrato e garantia de redução imediata do valor da passagem com 
valor máximo de R$ 3,00 (três reais). 
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Exigir que 100% da frota de ônibus possua ar condicionado. 
 
7 

Investimento em mobilidade urbana e engenharia de trânsito, 
buscando garantir o melhor fluxo de veículos e pedestres, principalmente 
nos horários de pico. 

 
Fiscalização intensiva no cumprimento dos contratos de 

pavimentação e tapa buracos em toda a cidade, exigindo qualidade do 
mais alto padrão, aumentando a durabilidade do serviço prestado, bem 
como evitando o retrabalho e os gastos exorbitantes atualmente 
observados. 

 
 

8. Indústria e comércio 

 

Vocacionar a cidade para a Indústria da Saúde, com a oferta 
de serviços de transplantes, oncologia, nefrologia, faculdades da área de 
saúde e hospital escola. 

 
Buscar atrair novas indústrias e trabalhar para que não haja fuga 

das já instaladas. 
 
Aeroporto. Finalizar obra de modernização, atualmente 

paralisada e estudar a possibilidade de terceirização da administração 
através de empresa especializada. 

 

O comércio valadarense precisa de PUJANÇA. 
 
Reavaliar e reduzir o ISS adequando à realidade dos 

empresários que são os maiores geradores de emprego da cidade. 
VAMOS REDUZIR IMPOSTOS 

 
Apoiar as feiras do comércio e de agronegócios (Expoleste, 

Expoagro, Feneagro) para que se tornem referência em seus setores. 
 

 

9. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 
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Dar andamento à obra de revitalização do Centro de 
Convenções da Açucareira, há muito tempo paralisada. 

Nossa cidade tem maravilhas naturais com potencial turístico 
inexplorado. 

Fomentar o turismo sustentável no Pico da Ibituruna, atraindo 
investimento privado e criação de empregos. 

Apoiar a realização dos jogos estudantis, gerando em emprego 
e renda para o Município. 

Apoiar a realização dos campeonatos municipais, estaduais, 
nacionais e internacionais de vôo livre. 

 

10. Zona Rural 

Os Distritos terão independência administrativa para gerir suas 
necessidades de acordo com suas vocações. 

Manter as estradas transitáveis, garantindo o escoamento de 
nossa produção e o acesso dos alunos à escola. 

 

11. Regularização Fundiária 

Criaremos o Programa “MINHA CASA LEGAL” regularizando e 
fornecendo escrituras dos imóveis em situação irregular.  

 

12. BR 381 

Trabalhar junto ao Governo Federal, mobilizando toda a classe 
política, para que a duplicação chegue até Valadares e pleitear um 
pedágio compatível com a nossa realidade. 
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13. União 

Mobilização da bancada Federal para inserção de Valadares na 
região da SUDENE, que fomentará diretamente o desenvolvimento da 
agropecuária, prestação de serviços, construção civil e extração mineral. 

14. VALE/RENOVA 

 

Exigir da Vale e da Fundação Renova a retomada das obras de 
captação alternativa de água. 

 
Cobrar da Vale e da Fundação Renova investimentos na cidade 

com o objetivo de amenizar os prejuízos sofridos com o rompimento da 
barragem de Mariana 

 
 

15. Exterior/Imigrantes 

 

Estreitar as relações com o Ministério das Relações Exteriores 
visando apoiar os valadarenses que vivem nos Estados Unidos e em 
Portugal. 

 
Missão internacional com intuito de dar credibilidade a relação 

entre os imigrantes que residem fora do país e o ramo de construção civil 
em Valadares, onde estabeleceremos um canal direto e seguro de 
investimento para todos. 
 
 

16. Meio ambiente 

 
Interromper o corte indiscriminado de árvores. 
 
Funcionamento pleno do CODEMA com autonomia e parceria 

com todos os órgãos (SUPRAM, IEF, IBAMA, POLÍCIA DO MEIO 
AMBIENTE). 

 
. 

 


