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APRESENTAÇÃO 

Construindo uma nova história  

 

“Nossa filosofia é surpreender e não decepcionar, 

por isso não vamos prometer e sim realizar, pois 

os brasileiros estão cansados de ouvir promessas 

que não são cumpridas”   

 

“Nossa administração será pautada nos três 

pilares de uma cidade desejável: ser boa para 

morar, boa para trabalhar e boa para criar os 

filhos.” 

 

 

PLANO DE GOVERNO  

Projeto de Governo  
  

  Os candidatos eleitos do Partido Patriota GV governarão a cidade consultando o 

“Conselho informal de Cidadãos Valadarenses”; 

 O Prefeito e o vice-prefeito serão assessorados por um “Conselho Gestor informal 

e consultivo”; 

 Os eleitos receberão os salários, segundo a lei, uma vez descontados os encargos 

legais, o restando será doado para melhoria da cidade; 

 Incentivaremos  projetos  para redução de salários dos eleitos; 

 Combater a Corrupção e governar com transparência; 



 Nas contratações, de funcionários e nomeações, serão utilizados critérios de 

capacidade técnica e meritocracia; 
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Propostas de Governo – Eixos temáticos  

 

O Plano de Governo do candidato Urbano Santos para gestão da Prefeitura de 

Governador Valadares no período 2021 – 2024, foi elaborado com a participação 

dos cidadãos valadarense que discutiram, por meio de encontros virtuais, 

reuniões presenciais, sobre os desafios e potencialidades da cidade, a partir da 

realização de eixos temáticos para buscar as soluções para o atendimento das 

expectativas de nossa população.  

 

EIXO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO  

 Trabalharemos para promover o ensino municipal ao nível das escolas 

particulares e militares. 

EIXO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

 Apoiar  os programas sociais já existentes e implementar novos projetos 

de assistência social. Essa é uma área na qual o Candidato Urbano Santos 

é especialista. 

EIXO TEMÁTICO – SAÚDE  

 Conjugaremos esforços para a conclusão e funcionamento do Hospital 

Regional; 

 Viabilizar políticas públicas para melhoria da saúde do Valadarense; 



 

 

EIXO TEMÁTICO – SANEAMENTO BÁSICO  

 Concluir  a construção da nova captação para abastecimento de água; 

 Tirar Valadares do mapa de 0% de tratamento de esgoto com a 

Instalação de  estações de  tratamento do esgoto.  

 

EIXO TEMÁTICO – CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER   

 Transformar  Governador Valadares em referência nacional  nas áreas de 

cultura,  esporte e lazer ; 

 Incentivar projetos para transformar a cidade em polo turístico  de 

excelência. 

 

 

EIXO TEMÁTICO – INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO  

 

 Viabilizar o acesso urbano para desafogar o centro da cidade e da ponte 

do Bairro São Raimundo;  

 Atrair grandes empresas e investimentos para o município; 

 Implementar projetos de habitação, trabalho e renda;  

 

 EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA    

 

  Reflorestamento das nascentes, lagos e rios da cidade; 

 Política para fiscalizar desmatamento e ocupações desordenadas as 

margens do Rio Doce. 
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Eixos Estruturantes                       

 
 

 

 Buscar excelência no tratamento dos funcionários municipais para com 

os cidadãos; 

 Desenvolver a cultura de manutenção dos bens públicos; 

 Desenvolver conceito de respeito e cumprimentos de contratos; 

 Administrar pautados pela Ética e a moral. 

 

Governador Valadares, 22 de setembro de 2020. 

 

Prefeito: Urbano de Almeida Santos  
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