
PLANO DE GOVERNO SOLIDARIEDADE 2020 
 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE GOVERNO  
DE MOZART NUNES COELHO NETO E ADRIELLE ANDRADE LEMOS 
 

“40 ANOS EM 4 ANOS (40/4)”  
     - COMPROMETIMENTO/UNIÃO/SOLIDARIEDADE – 
 
 
GESTÃO DEMOCRÁTICA  

Tratamento à comunicação digital, como uma das principais ferramentas para 
ampliar e fortalecer a Democracia Participativa; 

Criação de métodos eficientes para mapear a corrupção existente nas mais 
diferentes esferas de poder por meio da transparência dos serviços públicos; 

Estímulo ao amplo debate no meio jurídico e demais órgãos correlatos 
interessados, buscando promover a Reforma do Judiciário; 

Ampliação dos mecanismos para cumprimento e eficácia da “Lei da Ficha 
Limpa”, protegendo o ingresso de cidadãos isentos de processos judiciais em 
qualquer cargo público; 

Promoção da valorização dos servidores públicos por meio do desenvolvimento 
de políticas públicas que possibilitam a implementação de planos de carreiras 
em todas as esferas de governo, com salários dignos; 

Estímulo à implantação de processos de transparência na gestão das agências 
reguladoras nacional, diminuindo a pressão por interesses privados; 

Fortalecimento e estímulo à mobilização social para além da vida político-
partidária, por meio das entidades representativas dos movimentos sociais 
organizados; 

Melhorar o controle interno e a gestão financeira da administração direta e 
indireta do Município;  

Refazer todo os contratos de alugueis do município, adequando eles a valores 
reais e não especulativos permitido por várias administrações. Verificando a 
possibilidade de corrupção e supervalorização superfaturamento nos mesmos; 

Aprimorar o portal da Prefeitura para torná-lo mais ágil e compatível com 
dispositivos móveis;  

Dar mais visibilidade à central de transparência com as informações públicas 
municipais, detalhando informações, como custos de matérias de consumo, 
qualidade, quantidade, pesos, prestação de serviços, especificação de compras, 
balanços, históricos de compras em todas as entidades; 

Implementação e realização do Seminário Informativo dos Serviços Públicos em 
bairros e distritos do município;  

 



DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA  

Promover a instalação de Arranjos Produtivos Locais - APLs de acordo com a 
vocação econômica local e/ou regional, dependendo do caso; 

Criar mecanismos para implementação de Câmaras de Animação Econômica - 
CAEs no município, integrando a grande indústria local com as médias, 
pequenas e microempresas da região; 

Estimular e viabilizar o planejamento e instalação de parques, distritos, centros, 
zonas industriais municipal com o concomitante plano de mobilidade urbana, 
facilitando o deslocamento do trabalhador da sua moradia ao seu trabalho; 

Promover a criação de incubadoras de empresas, em parceria com as 
universidades locais, estaduais ou federais e Agências de Desenvolvimento 
Local do SEBRAE; 

Fomentar e apoiar a instalação de parques ou centros tecnológicos, em parceria 
com instituições de ensino superior de pesquisas avançadas, públicas e/ou 
privadas nacionais ou internacionais, para o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia no município e na região; 

Criar um polo tecnológico em nosso município; 

Fomentar a criação e desenvolvimento de aplicativos de alimentação, 
transportes urbanos, relacionamentos e todos os tipos comerciais possíveis, 
evitando assim a fuga de capital para empresas externas.  Evitando que (os 
Ifood, Uber, 99,badoo, tinders, etc..) carreguem uma boa parte de nosso dinheiro 
da cidade; 

Fomentar a busca de modelos de cidades inteligentes que contemplem sistemas 
de pessoas interagindo e usando energias renováveis, materiais e serviços para 
catalisar o desenvolvimento econômico sustentável e a melhoria da qualidade 
de vida;  

Promover o uso estratégico da infraestrutura e serviços e de informação e 
comunicação com planejamento e gestão urbana para dar resposta às 
necessidades sociais e econômicas da população valadarense; 

Criar e incentivar a criação de um grupo de investimentos de pessoas de 
Valadares, que queiram explorar todas as atividades econômicas dentro de 
nossa cidade e região, dentro das legalidades permitidas; 

Instituição de políticas de incentivo ao desenvolvimento de startups no município; 

Realização de consultoria (financeira, jurídica e gestão) para empresários, 
microempreendedores e trabalhadores informais em prol da reestruturação de 
seus negócios impactados pela pandemia do coronavírus; 

Construção de usina de energia solar fotovoltaica para gerar energia para a 
iluminação pública da cidade. 

 

 



CRIANÇA E JUVENTUDE  

Desenvolver e executar ações para promoção, formação técnica, valorização e 
reconhecimento público do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, em prol da importância do papel e do funcionamento e atuação do 
conselho, na luta pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes do 
município; 

Promover e apoiar ações no âmbito da municipalidade para a real integração dos 
órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com 
o Conselho Tutelar, com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, 
proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes do município; 

Implementar no município mecanismos de apoio e sustentação ao Sistema de 
Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente, para que por meio dos 
serviços de Saúde e da Assistência Social, demais órgãos públicos e entidades 
da sociedade civil afins, possam em parceria conferir máxima prioridade ao 
atendimento das crianças e adolescentes, com suspeita ou confirmação de 
violência de qualquer natureza; 

Apresentar projeto de lei que promova a oferta de espaços públicos para a 
prática de atividades esportivas em período noturno no município, em especial 
para atendimento aos jovens; 

Promover ações para defender e apoiar a oferta de uma educação pública de 
qualidade para as crianças e adolescentes do município, em parceria de 
cooperação com outros órgãos e entidades afins; 

Desenvolver e implementar projetos políticos pedagógicos e um currículo escolar 
na rede municipal de ensino, alinhados com a Base Nacional Comum Curricular 
- BNCC, em que o jovem se sinta representado e que possibilite uma sintonia 
entre os conceitos escolares e a realidade desses jovens no território em que 
vivem; 

Promover uma atuação mais intensa e participativa da juventude local nas 
atividades e ações da municipalidade nas áreas da saúde, assistência social, 
esporte, lazer, meio ambiente, cultura entre outras; 

Desenvolver políticas públicas para incentivar a educação sobre a economia 
doméstica, que incentive o empreendedorismo juvenil, visando aumentar a 
qualificação profissional dos jovens do município; 

Implementar mecanismos e campanhas institucionais para apoiar, defender e 
combater quaisquer formas de violência contra a criança e o adolescente; 

Implementar mecanismos e campanhas institucionais pela erradicação do 
trabalho infantil no município; 

Reforçar a atenção às crianças e jovens em idade entre 7 e 17 anos, com 
atividades no contra turno escolar que os afugentem dos riscos de ficar na rua, 
além de propiciar a oportunidade de os pais estarem no mesmo horário 
trabalhando;  



Incentivar o ensino profissionalizante com a realização de cursos em diversas 
áreas; 

Promover a Conferência Municipal da Juventude; 

Criação de políticas integradas de elevação de escolaridade, formação 
profissional e colocação no mercado de trabalho para jovens em situação de 
vulnerabilidade social; 

Promoção de ações de combate ao racismo e prevenção à violência juvenil; 

Garantia da melhoria das condições de trabalho dos conselheiros tutelares para 
cumprimento da Lei 8069/1990; 

 

IDOSO 

Promover a instalação de “Academias ao Ar Livre”, com atividades físicas 
regulares e seguras, com o acompanhamento de profissionais multidisciplinares; 

Incentivar a implantação de políticas públicas que estimulem a realização de 
atividades de lazer, cultura e turismo para os idosos; 

Criar condições para implementação de mecanismos de Mobilidade Urbana que 
contemple as dificuldades e restrições físicas dos idosos com mobilidade 
reduzida; 

Incentivar o desenvolvimento e execução de projetos e programas público e 
privado que favoreçam a Inclusão Digital da população idosa; 

Implantar Centros de Convivência e Casas Dia para o idoso para realização de 
Programas de Promoção do Envelhecimento Ativo; palestras educativas sobre 
saúde, economia e bem-estar etc., em todos os eventos, projetos e programas 
que envolverem a população idosa; 

Estimular a realização de eventos em espaços públicos e/ou em escolas da rede 
pública de ensino, que promovam a convivência inter geracional com encontros 
de gerações para participarem de palestras e troca de experiências; 

Implantar assistência médica domiciliar ao Idoso no SUS e estimular a formação 
e capacitação de “Cuidadores de Idosos” entre a população mais jovem de 
trabalhadores; 

Criar programas de distribuição de medicamentos para a população idosa, que 
incluam a oferta de medicamentos hoje não contemplados na cesta básica do 
Programa Farmácia Popular, em convênio com os Governos Estadual e Federal; 

Propor meios para ampliar a participação da iniciativa privada, entidades de 
classes e organizações não governamentais voltadas ao idoso, estimulando 
repasses de benefícios e doações, tendo em vista a adoção de políticas públicas 
para a população idosa; 

Promover a implantação e manutenção das Instituições de Longa Permanência 
para Idosos - ILPI, com recursos da administração pública, por meio de 
convênios com instituições especializadas ou da administração direta; 



Incentivar o desenvolvimento e execução de parcerias e projetos, com 
instituições de ensino ou empresas com competência relacionada, visando 
oferecer cursos para Inclusão Digital (computadores, celulares, tabletes, etc.…) 
da população idosa do município; 

Desenvolver ações em parceria com o Ministério Público, Judiciário, Defensoria 
Pública e outros órgãos relacionados, para oferecer atendimento à população, 
em especial aos idosos, para regularização da situação documental e civil 
desses cidadãos; 

Diagnosticar o contingente da população idosa do município, que esteja com 
déficit educacional e de alfabetização, e realizar ações em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação e outras instituições públicas e privadas, para 
oferecer atendimento educacional adequado a essa população; 

Reestruturar e ampliar o atendimento ao idoso na cidade, tendo em vista o 
crescimento da expectativa de vida da população e da quantidade de pessoas 
nesta faixa etária. 

 

SAÚDE  

Implantar em todos os equipamentos de saúde do município a Política de 
Acolhimento do SUS, em especial nas Unidades Básicas de Saúde – UBS com 
reciclagem dos funcionários, principalmente para os que trabalham no serviço 
da recepção; 

Implantar a campanha “PLANO MAIS-SAÚDE: O SUS QUE FUNCIONA” no 
nível Municipal, tendo como substrato legal a Lei Federal nº 8.08021, 
19/09/1990, e na Lei Federal nº 8.14222, de 29/12/1990, bem como os demais 
decretos e leis de regulamentação do setor, disponíveis nas esferas Federal, 
Estadual e Municipal; 

Desenvolver estudos para identificar a necessidade e viabilidade de celebrar 
contratos de gestão com Organizações Sociais - OS, cujas atividades estão 
dirigidas à Saúde, conforme disposto na Lei Federal nº 9.637, de 15/05/1998, 
para fomento e execução das atividades de atendimento do Sistema Único de 
Saúde - SUS, nas unidades de saúde do município, com a interveniência da 
Secretaria Municipal de Saúde, devendo ficar sob o controle social da população 
local, por meio do Conselho Municipal de Saúde, com a realização rotineira de 
auditorias nos serviços contratados; 

Buscar estabelecer convênios com hospitais particulares do município 
"comprando" determinado número de leitos com valor fixo por leito/dia, 
considerando hotelaria, tratamento e intervenção médica. Tais leitos deverão ser 
administrados e gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde; 

Implantar programas de promoção, proteção e educação em saúde por meio das 
"Academias ao Ar livre", em praças, parques públicos, equipamentos esportivos, 
escolas e outros. (Obs.: vide documentos de discussões temáticas da área da 
saúde na Plataforma Systemica da Fundação 1º de Maio); 

Implantar o Plano de Carreira Municipal para os funcionários públicos da Saúde, 
no âmbito do município, dando especialmente aos Médicos e aos Técnicos da 



área, condições técnicas, recursos e insumos suficientes e de qualidade, bem 
como salários dignos para a valorização e reconhecimento dos serviços 
oferecidos a população; 

Avaliar e recompor as unidades de saúde pública municipal de Governador 
Valadares; 

Reativar o Hospital Municipal e conveniados em sua capacidade plena 
novamente, com a reabertura de leitos desativados e a realização de exames 
que estão suspensos, bem como operações e intervenções cirúrgicas 
necessária; 

Criar e melhorar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde da Família 
(UBSFs) e no Programa Saúde da Família (PSF); 

Implantar ou ativar um sistema informatizado, com software específico para 
todas as unidades de saúde operarem em rede. Dessa forma, os históricos dos 
prontuários de atendimentos de todos os pacientes ficarão acessíveis em 
qualquer unidade; 

Retomar o plano diretor de atenção primária, com a classificação de risco de 
saúde da população e o reforço de medidas da medicina preventiva;  

Ser pontual nas prioridades e nos diagnósticos/avaliações da saúde, com 
proatividade e investigação, antecipando as necessidades de investimentos e 
alternativas em casos de pandemias; 

Adoção de estratégias de combate à mortalidade materna, neonatal e infantil; 
 
Busca ativa da gestante ou puérpera que não iniciar ou que abandonar as 
consultas de pré-natal e de pós-parto, bem como possibilidade de acesso 
integral aos serviços de pré-natal humanizado para essas mulheres; 

Promoção de ações para o combate ao suicídio, inclusive com realização de 
campanhas educativas e palestras com a participação de instituições que 
realizem trabalhos para esse fim; 

Promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das 
desigualdades étnico-raciais e o enfrentamento ao racismo e à discriminação 
nas instituições e nos serviços de saúde municipal; 
 
Promoção de ações de formação e educação permanente para trabalhadores da 
Saúde, visando à promoção da equidade em saúde da população negra e ao 
enfrentamento ao racismo institucional; 
 
Promoção de ações para a implantação e a expansão do Protocolo de 
Humanização no Atendimento às Vítimas de Violência Sexual; 
 
Promoção de ações informativas dos locais de atendimento de saúde 
relacionados a complexidade de cada caso, com vistas a reduzir a procura de 
atendimentos de baixa complexidade em upas e hospitais; 
 
Garantia de equipamentos auxiliares de locomoção para pessoas com 
deficiência física e neuropsicomotoras dentro de suas especificidades; 



 
Garantia contínua de testes da Covid-19 para a população e servidores 
municipais, bem como o fornecimento de EPIs para os trabalhadores da saúde; 
 
Implantação do Centro Especializado em Reabilitação – CER II; 

Agendamento por telefone de consultas e atendimentos médicos; 
 
Ampliação da garantia de transporte para tratamento ambulatorial, habilitação, 
reabilitação e outros; 

Garantia da presença de doulas nas maternidades e hospitais de Governador 
Valadares, em conformidade com a Lei nº 6.829/2017; 
 
Garantia da presença de  ascensorista em elevadores de prédios com 
consultórios médicos e serviços de saúde; 

 

EDUCAÇÃO  

Garantir os recursos orçamentários e financeiros necessários aos investimentos 
para superação do déficit educacional no município, com a construção de novas 
unidades ou reformas de escolas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, 
como também investimentos para implantação de novas tecnologias 
educacionais digitais nas escolas da rede municipal de ensino; 

Valorizar e implementar o plano de carreira de professores e demais 
profissionais da rede municipal de ensino, melhorando os salários pagos à todos 
os profissionais da educação; 

Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior local e/ou regional, 
com o objetivo de oferecer capacitação para profissionalização dos servidores 
da educação na área de gestão escolar, desde a direção até as demais áreas 
operacionais das escolas da rede municipal de ensino; 

Defender e propor o estabelecimento de parcerias com empresas, igrejas e 
ONGS, com funcionários contratados por concurso público do município, para 
implantar um sistema de creches 24 h em benefício de pais que trabalham em 
horários não comerciais e não tem com quem, comprovadamente, deixar seus 
filhos durante a jornada de trabalho desses pais; 

Realizar o levantamento da população adulta do município que não concluiu o 
ensino regular na idade escolar, estimular e promover a oferta da Educação de 
Jovens e Adultos – EJA na rede municipal de ensino em horários alternativos, 
propiciando gratificação salarial diferenciada aos professores que ministrarem 
aulas na EJA, fora do horário da jornada regular de trabalho; 

Regularizar e oferecer o transporte escolar de qualidade a todos os alunos que 
residem e estudam nas áreas de abrangência das escolas da rede municipal de 
ensino, em especial aos que residem nas áreas da zona rural; 

Promover e fortalecer a educação midiática, digital e informacional integrada ao 
currículo escolar, alinhado à Base Nacional Comum Curricular - BNCC, como 
forma do aluno apropriar-se de técnicas de educação e comunicação, para atuar 



como cidadão que possa interagir e ressignificar o espaço territorial geopolítico 
onde vive; 

Requalificar e regularizar a oferta da merenda escolar e a logística de 
suprimentos, como material de limpeza e outros itens básicos para o 
funcionamento das unidades educacionais;   

Formular políticas motivacionais para a equipe de educadores municipais; 

Fortalecer os vínculos do trabalho da Secretaria de Educação com as unidades 
escolares e as entidades civis e outras dentro da própria administração pública; 

Oferecer cursos com qualidade para sistematizar e uniformizar o material 
pedagógico e a grade curricular do ensino municipal; 

Aprimorar o atendimento em creches e na educação infantil;  

Implantação de escolas em tempo integral , nos moldes dos CIEPEs, facilitando 
o trabalho da família; 

Criação de cursinhos públicos para preparação do ENEM, usando de todos os 
meios tecnológicos;  

Ampliação da equipe técnica do CRAEDI para otimizar o atendimento; 
 
Garantia de monitores individuais para crianças conforme seu comportamento 
psicomotor; 
 
Viabilização de diagnóstico de evasão escolar na faixa etária de 14 a 17 anos 
para direcionar a criação de políticas públicas afirmativas; 
 

 

SEGURANÇA 

Realizar diagnóstico das condições de vulnerabilidade, criminalidade e da 
violência presentes no município, a partir das fontes de dados pré-existentes, ou 
por meio de pesquisas locais a campo no município, para fortalecer as parcerias 
com outras instâncias da Segurança Pública; 

Assegurar o direito dos munícipes à Segurança Pública, estabelecendo 
parcerias e ações em conjunto com os governos Estadual e Federal, para 
combate ao crime, em especial nos municípios de maior incidência de 
criminalidade; 

Fomentar ações e parcerias intersetoriais no município, para o desenvolvimento 
e execução de projetos de prevenção à delinquência, vandalismo e criminalidade 
contra a pessoa e ao patrimônio público e privado no território municipal;  

Envidar esforços juntos aos entes federados competentes, para garantir o efetivo 
policiamento ostensivo e o aparelhamento técnico, operacional e de inteligência 
policial no município, visando o combate eficaz ao narcotráfico, tráfico de 
pessoas e de órgãos humanos e contrabando de produtos e armas; 



Apoiar e promover parcerias com instituições públicas e privadas locais, para 
execução de projetos de acolhimento, reeducação e reinserção de presos 
domiciliados no município, quando do cumprimento das suas penas e retorno à 
sociedade; 

Promoção de ações que visem ao combate a qualquer forma de violência contra 
a mulher, criança, adolescente e idoso; 

Desenvolvimento de políticas que visem ao enfrentamento à violência e à 
redução dos homicídios em territórios de maior vulnerabilidade juvenil; 

Manutenção do programa de videomonitoramento da cidade, em vias públicas e 
próprios públicos, como forma de levar ao cidadão uma percepção de melhoria 
na qualidade da segurança; 

Parceria com o Governo Estadual para garantir a ampliação de patrulha policial 
nos bairros do município. 

 

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 

Propor, apoiar e incentivar projetos e programas locais de construção, ampliação 
e manutenção de vias alternativas de locomoção urbana como, por exemplo, as 
ciclovias e também aos projetos de desenvolvimento de novas tecnologias 
sustentáveis, com o uso de energia limpa, para o transporte público coletivo 
urbano; 

Promover e apoiar os projetos e programas que visem a melhoria da mobilidade 
e da acessibilidade na cidade para a inclusão de todos os cidadãos, incluindo 
essas medidas nas políticas públicas do município com propostas legislativas 
competentes para a execução de projetos específicos destinados à promoção 
gradativa da acessibilidade, da mobilidade urbana e da construção, urbanização, 
arborização e manutenção das calçadas, tornando as cidades mais acessíveis e 
humanizadas; 

Investir nos servidores da administração pública de nossa cidade, qualificando-
os para melhor atender os transportes em geral. Não tendo assim necessidade 
de contratação de empresas de outras cidades; 

Fazer novos estudos sobre a mobilidade urbana para melhorar o trânsito da 
cidade, reduzindo acidentes e congestionamentos;  

Tornar mais eficiente a fiscalização das concessionárias públicas, visando 
melhor atendimento aos usuários do Sistema Integrado de Transporte; 

Formar uma equipe de juristas e ver a possibilidade de rompimento do contrato 
com a atual concessionária, e como proceder diante de todas a possibilidades, 
inclusive de ter outra empresa em nossa cidade, ou de criar uma nova alternativa 
de transporte para atender a população com melhor qualidade e preço; 

Incentivo à mobilidade ativa, também conhecida como não motorizada, em 
detrimento do transporte individual motorizado, por meio de adoção de medidas 
sistêmicas para a priorização da bicicleta em toda a cidade; 



Instalação de cobertura em pontos de embarque e desembarque de passageiros 
nos serviços de transporte público coletivo; 

Instalação de semáforos com sinal sonoro; 

Garantia de rebaixamento de guias em calçadas e junto às faixas de travessia 
de pedestres e instalação de piso tátil nas calçadas para melhor acessibilidade; 

Instalação de guard-rails (defensas metálicas) em canais de córregos da cidade; 

Manutenção da estrada de acesso ao Pico da Ibituruna; 

Implantação de locais nas diversas regiões do município para que a população 
descarte corretamente materiais inservíveis, como entulho, móveis, pneus e 
podas de jardins; 

Execução de limpeza de áreas verdes e institucionais municipais a cada três 
meses; 

Implantação do programa “Bueiros Inteligentes; 

Execução de obras preventivas a alagamentos e enchentes; 

Ampliação das ações de fiscalização do transporte público municipal para 
garantia do cumprimento das normas dispostas na legislação vigente; 

Construção de capela velório em bairros e distritos do município; 

Garantia da manutenção preventiva a acidentes nos veículos que realizam o 
transporte de passageiros da linha especial de ônibus Pico do Ibituruna.     

 

HABITAÇÃO URBANA  

Elaborar, implementar e executar o Plano Municipal de Habitação de Interesse 
Social do município, bem como desenvolver planejamento e ações para 
realização de programas e projetos específicos que possibilitem a oferta de 
moradia digna e sustentável e que permitam o enfrentamento dos reais 
problemas e necessidades habitacionais da cidade; 

Instruir processo e diretrizes para garantir que o Plano Municipal de Habitação 
de Interesse Social do município seja coerente e integrado ao planejamento das 
demais políticas setoriais no território, especialmente quanto às questões de 
infraestrutura, mobilidade urbana, saúde e educação, mas também em relação 
às políticas de meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento local, trabalho 
e geração de renda, ou ainda outras políticas que sejam aderentes e eficazes no 
atendimento da política pública local na área da habitação; 

Prover e garantir recurso orçamentário para realização de diagnósticos 
frequentes no município, com o uso da tecnologia de georreferenciamento, para 
identificar a real necessidade habitacional local, espacializando o território com 
os pontos de concentração demográfica e os limites das áreas com infraestrutura 
urbana, sem prejuízo dos aspectos da mobilidade urbana e em respeito às áreas 
de preservação ambiental e ao Plano Diretor do Município; 



Definir um conjunto de diretrizes e estratégias no município, visando o 
estabelecimento de critérios para a priorização e articulação das políticas 
públicas, das ações e dos investimentos públicos no território, para mitigar os 
déficits habitacionais da moradia digna no município; 

Estabelecer mecanismos de articulação entre os programas habitacionais 
existentes nas 3 (três) esferas de governo, para um esforço conjunto na 
ampliação das estratégias de financiamento, gestão e expansão da cobertura de 
atendimento das necessidades habitacionais do município, alinhados à Política 
Nacional de Habitação de Interesse Social - PNHIS; 

Promover ações na administração municipal para o fortalecimento e execução 
de uma política de habitação que possa enfrentar o problema da precariedade 
habitacional urbana no município, principalmente para a população de baixa 
renda, de acordo com os parâmetros do perfil de demanda por habitação de 
interesse social; 

Envidar esforços no âmbito do município para aprimoramento dos processos de 
transparência, divulgação, participação e controle social no uso dos recursos 
públicos para a efetivação da Política Nacional de Habitação de Interesse Social 
- PNHIS, bem como para a melhoria da qualidade dos mecanismos de 
monitoramento e de avaliação da política habitacional no município; 

Criação de um programa municipal de habitação;  

Implantar programas de habitação popular em parceria com os governos federal 
e estadual e a iniciativa privada.  

Dotar os programas habitacionais a serem desenvolvidos com infraestrutura de 
saúde, educação (inclusive ambiental), esportes, lazer, cultura, arborização 
frutíferas e proteção ao meio ambiente; 

Garantia de mobilidade para pessoas usuárias de cadeiras de rodas nos imóveis 
construídos com recursos provenientes da política habitacional. 

 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE  

Propor e apoiar projetos que obriguem as áreas comuns de condomínios 
residenciais ou comerciais no município, que tenham porcentagem de energia 
de fontes limpas, como painéis solares etc., e que reutilizem a água; 

Participar ativamente do Comitê de Bacias Hidrográficas, prezando os interesses 
da sociedade e defendendo um manejo sustentável no município; 

Estimular a apoiar a realização de projeto que incentive construção de usinas e 
centros de reciclagem no município; 

Implantar estrutura municipal para o exercício das ações ambientais; 

Desenvolver e implementar o Programa Municipal de Educação Ambiental; 

Desenvolver e implementar um programa de proteção e defesa dos animais; 

Preservar as nascentes dos mananciais que abastecem Governador Valadares; 



Implementar todas as boas práticas de proteção ao meio ambiente; 

Arborização completa de nossa cidade, selecionando áreas especificas para 
árvores frutíferas; 

Gestão do Fundo Municipal de Recuperação do Rio Doce; 

Desenvolvimento de ações de recuperação e nascentes; 

Desenvolvimento de ações de desassoreamento do rio Doce como medidas 
preventivas a enchentes; 

Criação de viveiros de mudas dentro das escolas da rede municipal de ensino; 

Promoção de campanha de conscientização pública à proteção animal, através 
de parcerias com instituições civis; 

Criar ou retomar a eficiência do Serviço de Informação Municipal (SIM) e o 
recebimento de reclamações, sugestões e denúncias de problemas como 
barulho e mau cheiro, reativando com eficácia a Patrulha Ambiental. 

 

ESPORTE E LAZER  

Realizar ação de mapeamento das modalidades esportivas e dos espaços para 
prática de esportes e lazer existentes no município, bem como da presença de 
federações ou associações esportivas na cidade;  
 
Desenvolver Política e Plano Municipal do Esporte, com foco nas necessidades 
e potencialidades locais do Esporte Educacional, Esporte Escolar e Esporte 
Lazer, com destinação de recursos públicos. 
 
Promover e buscar parcerias nas esferas estadual e federal, e/ou com outras 
instituições públicas ou privadas local, para a adequação e construção de 
equipamentos esportivos no município, bem como para o desenvolvimento de 
projetos esportivos educacionais e de lazer, envolvendo a iniciativa privada 
através da destinação de percentual de tributos municipal definidos em lei;  
 
Envidar esforços para que a administração municipal possa garantir o direito ao 
esporte e lazer como elementos formadores de cidadania;  
 

Promover e apoiar a realização de competições esportivas estudantis na rede 
municipal de ensino, como forma de contribuir para o desenvolvimento do 
esporte-escolar, sempre que possível articulando com as entidades do esporte 
institucionalizado. 

Ampliação de construção, iluminação e manutenção de quadras esportivas nos 
bairros e distritos;  

Construir quadras em praças notoriamente abandonadas, incentivando a 
frequência e a prática esportiva; 

Reativar o funcionamento das quadras poliesportivas no período noturno;  



Retomar a prioridade do uso às modalidades esportivas na praça de esportes de 
nosso município, e também nos bairros;  

Dar a devida destinação aos campos esportivos dos bairros e distritos; 

Implementar parcerias com clubes e associações para a prática esportiva, como 
o programa Craques do Futuro; 

Garantia de monitor para atividades de hidroginástica na Praça de Esportes para 
pessoas com deficiência (criança e adultos) 

 

FUNCIONALISMO PÚBLICO  

Desenvolver e implementar Planos de Carreira das categorias de servidores 
públicos do município;  
 
Oferecer e executar formação e capacitação continuada aos servidores públicos 
municipal, com foco na qualificação profissional e no atendimento humanizado, 
dos serviços públicos do município prestados aos cidadãos;  
 
Implantar ou aprimorar os processos de Avaliação de Desempenho individual e 
institucional nos órgãos públicos do município, e fortalecer suas Comissões de 
Acompanhamento da Avaliação de Desempenho – CAD;  
 
Implantar ou fortalecer a pesquisa de clima organizacional nos órgãos públicos 
do município;  
 
Combater a precarização dos serviços públicos municipal, resultante da 
terceirização; 

Reinserir quadros efetivos em funções de chefia, direção e assessoramento;   

Implantação da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema 
Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS) como medida de valorização dos 
trabalhadores do SUAS. 
 

DIREITOS HUMANOS  

Desenvolver mecanismos para garantia da participação e do controle social nas 
políticas públicas de direitos humanos, assegurando o monitoramento e a 
transparência das ações governamentais no nível municipal; 

Implementar e defender políticas públicas estruturantes que garantam o acesso 
e a segurança alimentar e nutricional de mulheres e de crianças em situação de 
vulnerabilidade social, no âmbito do município; 

Facilitar o acesso da população à informação sobre seus direitos e sobre como 
garanti-los, no âmbito municipal; 

Incluir a temática de educação e cultura em direitos humanos nas escolas da 
rede municipal de ensino, nas instituições formadoras e na educação não formal, 
no âmbito da administração municipal; 



Estabelecer os meios e garantir a formação e capacitação continuada dos 
servidores públicos municipal em direitos humanos; 

Garantir o direito da sociedade local à comunicação democrática e o acesso à 
informação. 

 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Criar legislação municipal e fazer cumprir as legislações já existentes nas esferas 
estadual e federal, para execução de projetos de acessibilidade das pessoas 
com deficiência, eliminando barreiras urbanísticas, arquitetônicas e tecnológicas 
nos transportes, nas comunicações e na informação, no âmbito do município;  
 
Realizar campanhas e ações no âmbito do município para eliminação das 
barreiras atitudinais dos servidores públicos municipal e da população em geral, 
em prol da inclusão das pessoas com deficiência;  
 
Garantir a oferta do serviço de acolhimento no âmbito municipal, do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS, para atendimento das pessoas com 
deficiência;  
 
Garantir o atendimento prioritário das pessoas com deficiência, nos 
equipamentos e serviços públicos prestados no âmbito municipal;  
 
Capacitar os profissionais da educação da rede municipal de ensino, para 
atendimento às crianças com deficiência em período escolar, a fim de garantir 
vaga na escola mais próxima às suas residências, como também para oferecer 
uma educação inclusiva de qualidade a essas crianças;  
 
Garantir a oferta de moradia adequada nos programas habitacionais do 
município, para a vida independente e autônoma de pessoas com deficiência;  
 
Ofertar programas e serviços de habilitação e de reabilitação da pessoa com 
deficiência nos equipamentos de saúde do município, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS, promovendo a capacitação continuada dos profissionais 
da área para o atendimento;  
 

Promover ações articuladas entre o Sistema Único de Saúde - SUS e o Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS oferecidos no âmbito municipal, para 
garantir à pessoa com deficiência e sua família, as informações, orientações e 
formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar 
sua plena participação social; 

Promover e oferecer formação e capacitação continuada aos servidores públicos 
municipal para atendimento adequado às pessoas com deficiência; 

Fortalecer o Conselho Municipal dos Diretos da Pessoa com Deficiência, como 
meio de garantir a participação social das pessoas com deficiência na definição, 
planejamento e avaliação das políticas públicas a elas destinadas; 



Promover e proteger os direitos das pessoas com deficiência e garantir a 
acessibilidade e mobilidade igualitária nos equipamentos, locais e serviços 
públicos do município;  
 
Oferecer atendimento adequado às pessoas com transtorno mental ou 
deficiência intelectual nos equipamentos, locais e serviços públicos do município;  
 

Promover campanhas para qualificação, valorização e geração de oportunidades 
às pessoas com deficiência no mercado de trabalho no âmbito do município; 

Garantir o passe livre permanente às pessoas com deficiência intelectual; 

capacitação de no mínimo 5% dos servidores municipais para exercer as funções 
de tradução e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); 
 
Garantia de sistema para chamada de senha numérica de espera por emissão 
de sinal de voz em agências bancárias, órgãos e entidades públicas instaladas 
no município. 

 
IGUALDADE SOCIAL  
 
Combater o racismo e a opressão aos negros e índios residentes no município;  
 
Criar e implantar Centro Municipal de Referência e Proteção pela Igualdade 
Social no município, com atendimento especializado emergencial nas áreas da 
saúde, segurança pública, assistência social, entre outros serviços públicos 
oferecidos no âmbito municipal;  
 
Criar Comissão Municipal de Proteção da Igualdade Social, com representantes 
dos grupos de pessoas em situação de discriminação social residentes no 
município, representantes das polícias civil e militar, das igrejas, instituições de 
assistência social, da prefeitura e demais instituições de interesse existentes no 
município;  
 
Promover e apoiar as ações, programas, projetos e parcerias propostas pela 
Comissão Municipal de Proteção da Igualdade Social, em defesa da diversidade 
humana existente no município, incentivando a realização de palestras nas 
instituições públicas, como: escolas, batalhões, delegacias, igrejas etc; 
 
Garantir o ensino da “História e Cultura Afro-Brasileira” e da cultura dos povos 
indígenas do Brasil, nas escolas da rede municipal de ensino;  
 
Implementar programa social para resgate da cidadania das pessoas em 
situação de discriminação social residentes no município, em especial os 
usuários de drogas e os envolvidos com a prostituição, por meio da articulação 
de uma ação intersetorial dos diversos órgãos públicos e da sociedade civil do 
município; 
 
Revitalizar espaços públicos degradados pela presença fixa de usuários de 
drogas ou da prática de prostituição, implementando um modelo de prevenção, 
recuperação e reinserção dessas pessoas na sociedade local; 



 
Garantir o respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero da população 
LGBT residente no município; 
 
Implantação legal do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município; 
 
Garantia de recursos para a manutenção das atividades das instituições de 
acolhimento colaboradoras do Município. 
 
CULTURA  
 
Implementar o Plano Municipal de Cultural - PMC, com participação popular para 
definição de estratégias, diretrizes e metas do plano;  
 
Integrar as políticas públicas de cultura do município às políticas de 
desenvolvimento local; 
 
Estabelecer uma política de economia criativa no município, atuando como 
fomentador e agente de apoio da produção cultural e artística local 
autossustentável, envolvendo várias secretarias da administração municipal e a 
sociedade civil, em especial os grupos, associações e coletivos de cultura da 
cidade;  
 
Estimular e viabilizar a utilização das escolas da rede municipal de ensino, aos 
finais de semana, para realização de mostras de cultura, teatro, música, dança, 
esportes e lazer etc;  
 
Implantar no município bibliotecas itinerantes incluindo a modalidade digital, 
desenvolvendo projetos comunitários de estímulo à leitura e de contação de 
histórias; 
 
Empreender, por meio de políticas articuladas com os governos federal e 
estadual, a construção de teatros e salas de cinema nas periferias das cidades, 
promovendo a democratização do acesso à cultura, sobretudo para difusão da 
produção cultural e artística local e regional;  
 
Fomentar a criação de fundações de arte e cultura no município;  
 
Fortalecer os Pontos de Cultura no município, garantindo fundos para a 
estruturação e produção cultural e artística local e regional;  
 
Organizar e promover as Conferências Municipais de Cultura e demais 
mecanismos de participação popular na definição das políticas públicas de 
cultura do município;  
 
Participar ativamente nas Conferências Estadual e Nacional de Cultura; 
 
Reformar, manter e preservar os equipamentos públicos culturais, sobretudo o 
Teatro Atiaia; 
  
Valorizar o patrimônio histórico, cultural, material e imaterial de Governador 
Valadares; 



 
Fortalecer o Programa Municipal de Incentivo à Cultura; 
 
Criar e fomentar as festas populares culturais e tradicionais em nossa cidade; 
 
Investir e qualificar os cidadãos para desenvolvimento cultural em nossa cidade; 
 
Garantia de recursos para o fomento e apoio a projetos culturais propostos pela 
sociedade civil; 
 
Gestão do Fundo Municipal de Cultura. 
 
 
 
TURISMO  

Realizar diagnóstico com levantamento dos possíveis atrativos turísticos 
existentes no município, para traçar estratégias que visem potencializar esse 
recurso como uma cadeia produtiva para o desenvolvimento local;  
 
Estruturar a base de dados do setor de turismo do município, de modo a manter 
dados e indicadores atualizados sobre a procura por turistas, por tipo de visita, 
condições de hospedagem, acesso ao município e aos atrativos, 
estabelecimentos e atividades diretamente relacionadas ao turismo, estudo de 
impacto do turismo na receita municipal, entre outros;  
 
Apoiar o combate efetivo da exploração sexual de crianças e adolescentes nos 
locais turísticos do município e, dependendo do caso, articular com outros 
municípios da região para um esforço conjunto no combate ao crime, em parceria 
com as polícias civil e militar do estado; 

Integrar o setor de turismo nas políticas públicas de desenvolvimento local, com 
a criação de polos turísticos, incentivando a implantação de empreendimentos 
de turismo local ou regional; 
 
Promover a diversidade natural, cultural, artística, gastronômica local etc, em 
rotas de turismo no município ou na região, em parceria com os órgãos públicos 
do setor estadual e federal, instituições privadas de interesse e representantes 
das comunidades impactadas localmente pela atividade turística; 

Promover políticas públicas de formação e qualificação profissional para os 
trabalhadores do setor de turismo no município, em parceria com instituições de 
ensino, associações e sindicados relacionados com o setor. 

Criar o roteiro de turismo explorando todas os pontos turísticos de GV, inclusive 
as cachoeiras nos distritos; 

Criar o roteiro de turismo em todos os finais de semana (sextas-feiras, sábados, 
vésperas de feriados e feriados prolongados) das casas noturnas, restaurantes, 
bares de GV e Ibituruna;  

Fomentar o turismo para que cerca de 2.000 a 3000 pessoas visite a cidade a 
cada final de semana, contribuindo para a geração um grande número de 



emprego na vida noturna de Governador Valadares, que sempre foi referência 
em nossa região;  

Fomentar a construção do maior parque aquático da região; 

Incentivar o turismo rural em nossa região; 

 
 
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA PESCA E DA 
AGRICULTURA FAMILIAR  
 
Incentivar a criação de cooperativas agrícolas, por meio da cooperação entre os 
pequenos proprietários local e da região;  
 

Estabelecer no âmbito da administração municipal, parceria com a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER, para fornecer assessorias e 
consultorias à Agricultura Familiar e instruir a criação de Câmaras de Animação 
Econômica Rural. 

 

MULHER  

Realizar campanhas, mobilizações e ações educativas, no âmbito municipal, 
sobre a “Lei Maria da Penha”;  
 
Ampliar e fortalecer os serviços especializados das redes de atendimento, 
proteção, acolhimento e abrigamento à mulher em situação de violência no 
município;  
 

Implantar no município unidades móveis de atendimento às mulheres em 
situação de violência para atender as mulheres do campo e da floresta e dos 
territórios de cidadania, dependendo do caso, no âmbito do programa “Mulher, 
Viver sem Violência”; 

Apoiar e articular junto aos setores de serviços de saúde público e privado do 
município, para cumprirem a notificação compulsória dos casos de violência 
doméstica, sexual e /ou outras violências, conforme estabelece a Lei Federal nº 
10.778, de 24/11/2003; 
 
Realizar eventos de formação destinados aos profissionais das áreas de 
segurança pública, saúde, educação, assistência social e do direito, no âmbito 
municipal, com palestras sobre as questões referentes às relações de gênero, 
da violência contra as mulheres e “Lei Maria da Penha”;  
 
Implementar e estimular as campanhas e ações educativas permanentes, no 
âmbito do município, que favoreçam a desconstrução dos mitos e dos 
estereótipos relacionados à sexualidade das mulheres e da naturalização da 
violência contra as mulheres, e que promovam seus direitos sexuais, o 
enfrentamento à exploração sexual e o combate ao tráfico de pessoas, 



especialmente em municípios dos territórios da cidadania, territórios da paz, 
municípios-polo e em regiões de fronteira; 
 
Promover o atendimento qualificado às mulheres em situação de violência nos 
Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e nos Centros 
Especializados de Assistência Social – CREAS do município;  
 
Apoiar e ampliar a rede de atendimentos às mulheres, através da integração de 
iniciativas de cooperação entre as mulheres participantes do Projeto Mulheres 
da Paz, criado no âmbito do Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI, que foi instituído pela Lei Federal nº 11.530 , 
24/10/2007, bem como com os Centros de Referência de Atendimento à Mulher 
em situação de violência, no âmbito do município, para a promoção e defesa dos 
direitos da mulher, em especial para o enfrentamento a quaisquer tipos de 
violência;  
 
Apoiar os mecanismos de garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos 
das mulheres, com levantamento e adesão, quando for o caso, e implementação 
de planos, programas e projetos a serem executados pela administração 
municipal, em parceria com outras esferas de governo e organizações da 
sociedade civil relacionada às áreas da saúde, educação e reconhecimento de 
direitos das mulheres e das questões de gênero; 
 
Promover a autonomia econômica e financeira das mulheres, considerando as 
dimensões étnico-raciais, geracionais, regionais, deficiências física e nas 
relações de trabalho no âmbito do município, dando especial ênfase para 
aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
buscando reduzir a pobreza e a pobreza extrema;  
 
Garantir a inserção das mulheres em situação de violência nos programas 
sociais do município, com destaque para a inserção no mercado de trabalho, 
geração de renda, economia solidária e/ou capacitação profissional;  
 
Garantir acesso a bens e serviços às mulheres em situação de violência, tais 
como: habitação, creche, lavanderia coletiva e equipamentos sociais, incidindo 
na política de enfrentamento à pobreza e à miséria, para a inclusão dessas 
mulheres na sociedade. 
 
 


