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Carta aberta ao povo valadarense

Mi2nhas amigas e meus amigos, a escolha do governo de uma cidade deve acontecer com um

sentido de resolução dos problemas da cidade. Os municípios são parte do corpo federativo do

país. Atuam também, com tarefas distintas, complementares e vitais, os governos estaduais e o

Governo Federal. Teriam a União e os estados, capacidade para ajudar a cumprir o seu papel no

pacto federativo?

Como resposta, devemos fazer a nossa parte e apresentar propostas para um novo pacto com a

sociedade,  um  reaproximar  com  as  pessoas,  com  os  trabalhadores  e  trabalhadoras;  com  as

famílias,  as crianças e adolescentes,  os jovens,  as mulheres,  os idosos.  Uma ideia  e ação na

cidade que possa se contrapor a essa insatisfação, esse mal estar generalizado, o individualismo e

a apatia.

Governador Valadares, em sua origem chamada de Figueira do Rio Doce, sempre teve a sua

história e cultura política, marcadas pela participação, espírito comunitário e a vontade de lutar

pelo bem comum. Demos nossa contribuição decisiva nos esforços de oferecer suprimentos para

a vitória da liberdade e do mundo democrático com nossas reservas de madeira, mica e minério,

nos anos de 1940. 

Agora,  nossa  luta  e  nosso  projeto,  é  para  valorizarmos  a  vida,  trazermos  de  volta  as

oportunidades e o nosso futuro. Sabemos o caminho, porque ao longo de 30 anos de vida pública,

provamos com trabalho sério e honesto. Lideramos parcerias, coordenamos esforços para fazer

de Valadares a cidade polo de saúde e da educação. 

Vamos fazer de novo, mas de maneira diferente! Vamos abrir frentes de obras, retomando as que

estão paradas e propondo mutirões como o Fassarella fazia. Um grande esforço para recuperar a

situação econômica do município, com geração de trabalho e renda, com a força do orçamento

próprio da prefeitura e sem medo de fazer os investimentos e as parcerias necessárias, assumir

nossa missão de ser uma cidade educadora. 

Conto com o seu apoio e confiança. Para a “Valadares de todos nós”, vida, oportunidades e nosso

futuro de volta!

Um abraço afetuoso do

Leonardo Monteiro
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INTRODUÇÃO

A  crise  económica  que  assola  países  do  centro  do  capitalismo,  apresenta  consequências
desastrosas  para  os  países  periféricos  como  os  da  América  Latina,  entre  eles  o  Brasil.  Os
municípios, onde as pessoas vivem, sofrem diretamente o drama do desemprego, subemprego,
informalidade, além do desmonte das políticas de proteção social e seguridade, dos últimos anos.

O advento da pandemia do novo Coronavírus apresentou-nos o desafio de revitalizar o nosso
Sistema Único de Saúde (SUS). É preciso acessar os recursos do estado de bem estar social,
garantidos em nossa Constituição Federal de 1988, que estão cerceados de maneira genocida,
através da PEC 95 (Teto de Gastos) e seus acessórios igualmente nocivos à vida humana como a
terceirização, Reforma Trabalhista e Reforma da Previdência.

É urgente repactuar a capacidade dos estados e, em especial, dos municípios para que tenham
capacidade  de  dar  conta  de  organizar  as  cidades,  zelar  pela  democracia,  a  justiça  social,
desenvolver-se com distribuição de renda, colaborando, assim, para uma vida digna na cidade,
para todos.

Para os recursos direcionados a Cidadania, aumentamos os investimentos em 32% no período
2009/2012  em  relação  ao  período  anterior.  Dobramos  esse  mesmo  percentual  no  período
seguinte.  Agora,  vemos retrocessos e  ajustes  fiscais,  com aumento  de arrecadação recorde e
pouca ou nenhuma participação popular e democrática.

Sabemos dar valor as políticas sociais, as ações que promovem a cidadania em suas variadas
frentes. Fizemos muito, mas iremos fazer muito mais.

Para demonstrar que sabemos valorizar a vida, construir oportunidades e liderar a busca legítima
do nosso futuro de volta,  para a “Valadares de Todos Nós” , vamos investir  em cidadania e
participação popular.



Diretrizes Programáticas

Todo governo precisa ser pautado por diretrizes que serão sua marca e horizonte. No nosso
governo  trabalharemos  para  alcançar  a  eficiência  na  gestão  e  nos  serviços  públicos.
Apostaremos  em  um  trabalho  integrado  e  participativo,  daremos  transparência  aos
investimentos  e  ações do governo,  ampliando a participação popular,  inovando o jeito  de
trabalhar e tendo criatividade para resolver os problemas.

 Políticas Sociais como garantia de Direitos; 

Estabelecer parâmetros e protocolos de ações entre as várias políticas públicas sociais, numa
estratégia intersetorial com esforço coordenado do governo.

 Uma Cidade melhor e com qualidade de vida;

Cuidar das pessoas num ambiente de cidade educadora, potencializando a convivência com
segurança, respeito a vida e oportunidades.

 Gestão eficiente e serviços públicos de qualidade

Um bom gestor precisa cuidar da saúde financeira do município, e é isso que vamos fazer.
Realizaremos mais, com os mesmos recursos disponíveis, eliminaremos despesas supérfluas e
desperdícios. E, para isso, iremos implantar processos mais eficientes na gestão, investir em
serviços de mais qualidade com menor custo, trabalhar com responsabilidade e apostar no
treinamento e qualificação dos nossos colaboradores. 

 Transparência nas ações e nos investimentos públicos

Implantaremos um governo transparente, que estimule a participação das pessoas e que não
tem medo de dizer  à população onde está  investido o dinheiro público.  Um governo que
trabalhe  de  portas  abertas  e  permita  que  o  cidadão  tenha  acesso  àquilo  que  está  sendo
discutido, planejado e decidido. 

Iremos inovar nas tradicionais formas de prestação de contas à população e apostaremos em
mecanismos tecnológicos fáceis que permitam com que todos possam acompanhar como o
dinheiro público está sendo utilizado e também ajudar a fiscalizá-lo.

 Inovação e criatividade na resolução dos problemas

O mundo mudou e a pandemia exigiu de nós mais inovação e criatividade. E é dessa forma
que vamos sair da crise que impera hoje no nosso município. Sem emprego, sem renda, sem
investimentos, a nossa cidade pede mudança. 

A nossa cidade precisa de uma gestão que tenha experiência  política,  mas também tenha
ousadia, trânsito entre os poderes; que saiba onde conseguir os recursos e apoios necessários



para o desenvolvimento da nossa cidade. Iremos inovar no jeito de fazer política, incluídos
também os saberes intelectuais, culturais e sociais da nossa cidade.

 Democracia e Participação Popular 

Democratizar a participação na gestão é trazer o cidadão para o centro do governo. É permitir
que  ele  acompanhe,  avalie  e  proponha  as  ações  e  políticas  públicas.  Construímos  esse
programa ouvindo as pessoas e é assim que governaremos: ouvindo e em sintonia com as
necessidades da nossa população. 

Governaremos com respeito e dividindo a responsabilidade da gestão com a população por
meio  dos  conselhos  e  instituições,  resgatando  e  incentivando  as  diversas  formar  de
participação.



1 SAÚDE

O nosso povo paga impostos muito altos para não receber os serviços de saúde que merece.
Os atendimentos são precários e desumanizados. O sistema de saúde em Valadares demora
meses para agendar uma cirurgia; atualmente faltam medicamentos e materiais básicos para
realização de procedimentos simples. Esses são alguns dos problemas que nossa população
enfrenta todos os dias.

Vamos  enfrentar  e  mudar  essa  realidade,  com  muita  responsabilidade,  planejamento  e
eficiência, investindo os recursos de forma inteligente, e garantindo que mais pessoas sejam
atendidas, gastando menos dinheiro público. Investiremos tempo, recurso e pessoas para que
nossa  população  receba  serviços  de  excelência,  assim  como  acontecem  nos  hospitais
particulares. Repensaremos a saúde municipal, reorganizando setores e serviços, aderindo a
protocolos  mais  eficientes,  com  foco  na  resolutividade,  qualidade  dos  serviços  e
atendimento humanizado.

Nosso compromisso:

1 Encarar com rigor a pandemia do novo Coronavírus, investindo na testagem da população,
na compra de EPIs para os servidores, equipamentos e insumos e na ampliação de números de
leitos UTI Covid.

2 Ampliar a cobertura da Atenção Básica, melhorando a qualidade dos serviços já ofertados,
integrando ações de promoção à saúde.

2.1 Estender o horário de atendimento à população e investir na melhoria das unidades de
saúde.

3  Integrar  os  serviços  da  Atenção  Secundária  e  trabalhar  para  ampliar  as  especialidades
médicas disponíveis a população;

3.1 Ampliar o número de exames, procedimentos clínicos e cirúrgicos realizados na Atenção
Secundária, priorizando as especialidades de acordo demanda.

4 Liderar a articulação pela abertura do Hospital Regional, desafogando os atendimentos no
Hospital Municipal 

5 Ampliar a rede de parcerias hospitalares como forma de aumentar os serviços disponíveis à
população;

6 Enfrentar com rigor as Endemias (Dengue, Zica, Chikungunya e H1N1).

7 Investir na valorização e qualificação constante dos trabalhadores da saúde;  

8 Estabelecer uma nova modalidade de gestão que integre e inclua todos os trabalhadores.



9  Implantar  o  Programa  de  Saúde  nas  Escolas  (EPS),  com  o  objetivo  de  enfrentar  as
vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede
municipal de ensino;

10  Ampliar  as  parcerias  com  as  instituições  de  ensino  superior  locais,  principalmente  a
universidade federal, para fortalecer a rede de saúde, o aprimoramento das Políticas Públicas
de Saúde e garantir estrutura para a oferta de serviços gratuitos à população

2 EDUCAÇÃO

A Educação é a porta de entrada das oportunidades, da igualdade e é fundamental para o
desenvolvimento do nosso município e do nosso povo. É um investimento valioso para o
nosso futuro.

Assegurar o desenvolvimento pleno de nossas crianças e adolescentes é levar educação de
qualidade, garantindo uma alimentação saudável, um ambiente seguro e acolhedor. E, para
isso,  é  importante  investir  na  valorização  e  na  qualificação  dos  nossos  educadores,  na
infraestrutura adequada e garantir que a escola seja um ambiente que traga segurança física e
psicológica, sem perseguições ou assédio.

O nosso município precisa voltar ao rumo do desenvolvimento educacional e será nossa meta
transformar nossa Valadares em um território educador, fazendo com que o conhecimento
transponha os muros da escola, dando oportunidade aos munícipes aprenderem em núcleos de
saberes,  no  campo  e  da  cidade,  com  circuitos  interativos  e  alinhados  às  propostas
educacionais do município.

Durante  toda  a  construção  desse  programa,  nós  abrimos  um  canal  de  escuta  com  a
comunidade educacional, um canal de respeito e igualdade, e esse canal não irá se fechar. Nós
continuaremos ouvindo nossos educadores e construiremos, juntos, uma cidade Educadora.

Nosso compromisso:

1 Implantar o Projeto Cidade Educadora, com o objetivo de trazer a educação para o centro do
debate e torná-la o elemento norteador das ações e políticas de todas as áreas do governo,
desenvolvendo todas as potencialidades educativas que o município contém.

1.1 Investir na criação de circuitos tecnológicos, espaços de formação coletiva, projetos de
pré-incubação, incubação e aceleração do aprendizado;

2  Retomar  o  projeto  Escola  de  Tempo  Integral,  investindo  na  recuperação  dos  espaços
educacionais e ampliando a oferta de atendimento de forma gradual.

2.1 Implantar as Escolas Modelos, com atendimento em horário integral e conteúdo específico
em observância com fatores sociais de cada localidade;

2.2  Ampliar  gradativamente  a  oferta  da  Educação  Infantil,  através  de  investimentos  na
construção de espaços próprios ou parcerias com entidades conveniadas.



2.3 Garantir a completa e rica alimentação escolar das nossas crianças, com alimentos seguros
e de boa qualidade; 

3 Investir em ações que aumentem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
no município e reduzam a desigualdades educacionais; 

4 Investir na valorização, capacitação e formação permanente dos nossos educadores. 

4.1 Implantar o Projeto Minha Escola Meu Lar, que oferta assistência e apoio à saúde mental
e emocional dos professores e estudantes da rede municipal, com foco no acolhimento  e na
orientação relativa à educação socioemocional e inclusiva. 

5 Promover ações que permitam uma gestão democrática e participativa, e que contribua para
a melhor interação da secretaria municipal de educação com as unidades educacionais e as
comunidades;

5.1 Inovar na metodologia de escolha dos diretores municipais, permitindo a construção de
um espaço democrático, que respeite a opinião dos professores, alunos e pais, com autonomia,
mas também com compromisso com a melhoria da educação municipal.

3 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Promover o desenvolvimento social não é tarefa apenas dos governos, mas o resultado de
ações conjuntas entre governo e sociedade. A implantação das políticas sociais, a melhoria da
infra-estrutura  urbana  e  das  condições  ambientais  são  a  base  para  a  construção  do
desenvolvimento humano.

Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Emprego e Renda

Desenvolver as condições necessárias para que a economia cresça de forma sustentável, por
meio de melhoria da infraestrutura, organização dos arranjos produtivos locais, identificação e
atração de novos investimentos, fortalecimento da agricultura familiar e economia solidária,
promovendo  qualificação,  gerando  emprego  e  renda  com  impactos  diretos  no
desenvolvimento econômico e na redução das desigualdades.

Nosso compromisso:

1  Redinamizar  e  contribuir  para  recuperação  da  economia  de  Valadares,  no  período  pós
pandemia, baseada na geração de trabalho e renda, inclusive regional através das parcerias;

2  Criação de um Programa Sócio Econômico Emergencial;

3  Constituir  um  Programa  Governamental  centralizado  e  coordenado  de  compras
governamentais, transformando em políticas públicas;



4  Constituir  um programa intensivo  e  de  grande  escala  de  fomento  à  economia  Popular
solidária;

5  Criar  mecanismos  econômicos  e  regulatórios  para  induzir  a  geração  de  trabalho,  a
formalização de mão de obra e impulsionamento de renda;

6 Criar ações específicas para mulheres e juventudes em situação de vulnerabilidade focado
no emprego e na renda. 

7  Favorecer  as  condições  para  transformar  o  município  em polo  produtor  de  alimento  e
produção de tecnologia, em parceria com as instituições federais.

8 Dar continuidade às articulações políticas para efetivar o projeto da extensão da Sudene,
incluindo Governador Valadares e Vale do Rio Doce.

4 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS e SANEAMENTO BÁSICO

O crime ambiental  da Samarco/Vale contra o nosso Rio Doce só aumentou a insegurança
hídrica,  a contaminação das águas, a degradação da orla, a morte de diversas espécies da
fauna  e  da  flora,  além  do  incalculável  prejuízo  financeiro,  ao  nosso  município  e  aos
munícipes.  

De nada adianta uma política de desenvolvimento se a cidade não está preparada para crescer.
Por isso, nós nos encarregaremos de cuidar e preparar a nossa cidade para o desenvolvimento.
Vamos  levar  dignidade  e  melhorar  as  condições  de  vida  da  nossa  população,  através  de
serviços  essenciais:  uma  água  de  qualidade,  serviços  de  esgoto,  luz  elétrica,  ruas  bem
pavimentadas. 

Governador Valadares hoje têm diversos desafios, incluindo tratar o esgoto coletado; garantir
o  acesso  universal  à  água  potável  e  de  qualidade;  aumentar  a  coleta  seletiva;  proteger  e
recuperar a vegetação; garantir o acesso a moradias adequadas; recuperar as áreas degradadas,
principalmente na periferia; investir na criação de espaços verdes; melhorar o planejamento
urbano; recuperar e ampliar a arborização nas vias públicas, dentre outros. 

Nosso compromisso:

OBRAS

1 Empenhar esforços para instalação de uma usina municipal de asfalto para produção de
PMF ou CBUQ;

2 Implantar  uma nova  metodologia  para  resolução  dos  problemas  de  buracos  por  toda  a
cidade;

2.1  Restaurar  o  pavimento  das  principais  vias  e  corredores  de  acesso  e  cuidar  para  que
estejam sempre em boas condições de trafegabilidade;



2.2 Ampliar as parcerias e aperfeiçoar os serviços de fabricação de calçamento Inter travado e
manilhas de concreto, através do sistema prisional; 

3 Realizar a urbanização gradativa das áreas periféricas, levando serviços de infraestrutura,
iluminação, paisagismo e saneamento;

4 Recuperar e ampliar os espaços públicos de lazer e esporte, nos bairros e distritos da cidade;

5 Liderar a articulação para a duplicação da ponte no trecho urbano da BR 116, acesso a
Região do Ibituruna.

6 Recuperar a capacidade de produzir projetos e atrair recursos públicos e privados para o
desenvolvimento do município; 

SERVIÇOS URBANOS

1  Realizar  estudo  para  implantação  do  Semáforo  Inteligente,  visando  reduzir  os
engarrafamentos e permitindo uma maior fluidez e segurança no trânsito; 

2  Manter  a  cidade  limpa  e  realizar  serviços  de  manutenção  na  iluminação  pública,  na
sinalização horizontal e vertical e conservação dos locais públicos.

SANEAMENTO BÁSICO

1 Acompanhar  a execução da obra e colocar  em funcionamento a captação alternativa de
água, através do Rio Corrente;

2 Viabilizar as condições para a implantação de um laboratório autônomo para avaliação da
qualidade da água, em parceria com as instituições educacionais federais; 

3 Ampliar o fornecimento dos serviços de água e esgoto da população, na cidade e distritos; 

4  Concluir  a  construção  da  Estações  de  Tratamento  de  Esgoto  (ETE)  Santos  Dumont  e
retomar os projetos das ETE’s Elvamar e Santa Rita, permitindo que  os resíduos sanitários
sejam tratados antes de serem despejados no Rio Doce; 

5 Construir o Aterro Sanitário, visando a destinação final dos resíduos da microrregião e a
redução dos gastos municipais, via consorcio regional.

6 Ampliar a instalação de  Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s) para receber os resíduos
domésticos da construção civil e garantir a correta destinação; 

7 Ampliar a coleta seletiva nos bairros e iniciar nos distritos, com a inclusão sócio produtiva
dos catadores de materiais recicláveis.



8 Implantar  ferramentas  tecnológicas  para ampliar  a  fiscalização e  denúncias  referentes  à
infraestrutura da cidade;

9 Atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico e as legislações vigentes.

5 TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE URBANA

Pensar em mobilidade urbana é pensar em ações estratégicas para melhoria do deslocamento
das  pessoas  dentro  da  cidade,  contribuindo para  o  desenvolvimento  de  relações  sociais  e
econômicas.

Investir na melhoria da mobilidade urbana é pensar também na qualidade e na melhoria do
trânsito para os idosos, as pessoas com deficiências, o cadeirante, a gestante, a mulher com
carrinho de bebê ou criança de colo. Precisamos pensar a cidade para todas as pessoas.

Para se pensar em ações eficientes de mobilidade urbana é preciso considerar alguns fatores
importantes,  como a  extensão de  aproximadamente  2.342,3 km² do município.  O fato  de
Valadares ser uma cidade polo em saúde e educação para 80 outros municípios; possuir 3
rodovias  federais  importantes  passando  pela  cidade,  tendo  uma  frota  de  diversos  outros
veículos não emplacados no município, mas que residem em Valadares; ser um município
economicamente comercial e prestador de serviços. 

A falta  de políticas e ações voltadas para a mobilidade urbana gera acidentes no trânsito,
congestionamentos, limitação do fluxo, poluição ambiental e sonora, dentre outros problemas.

Nos próximos 4 anos,  criaremos as condições  necessárias  para que a  população possa se
locomover com facilidade,  garantindo a acessibilidade,  segurança,  eficiência,  qualidade no
trânsito, dinamismo econômico, além de inclusão social e preservação do meio ambiente.

Nosso compromisso

TRANSPORTE PÚBLICO

1 Realizar estudo sobre a redução da tarifa e sobre transporte gratuito aos domingos, para que
o trabalhador tenha acesso aos locais de lazer e turismo da cidade;

2 Aumentar os pontos de revalidação do Bilhete Único, permitindo que os usuários utilizem
mais de um ônibus com uma única passagem.

3 Realizar  melhorias  e  revisar  os  pontos  de espera dos  ônibus,  investido  em sinalização,
iluminação e proteção;  

4 Reestruturar o Conselho Municipal de Transporte, ampliando o poder decisório e garantindo
a participação popular;



5 Trabalhar  para garantir  a ampliação das linhas de transporte público e investimentos na
melhoria  dos  serviços  prestados  à  população,  incluindo  o  atendimento,  a  higienização,
acessibilidade e o conforto.

5 Rever o sistema de cobrança do Zona Azul, visando a redução da tarifa, e trabalhar para que
os recursos sejam revertidos para entidades de assistência social e na melhoria da mobilidade
urbana;

6 Trabalhar para ampliar o desconto dado aos estudantes, revendo a cláusula que os impedem
de utilizar todas as linhas de ônibus e em qualquer horário.

7 Rever o sistema de tarifação abusiva cobrado aos moradores dos distritos;

MOBILIDADE URBANA

1  Realizar  estudos  para  modernização  e  revitalização  da  área  central  da  cidade,  com  o
objetivo de ter ambientes mais agradáveis, humanizados e acessíveis. 

2  Investir  em ações  e  serviços  que  permitam  garantir  o  acesso  e  a  fluidez  de  veículos,
pedestres, ciclistas e outros;

3  Restaurar  e  ampliar  as  ciclovias  da  cidade,  incentivando  que  mais  pessoas  utilizem  a
bicicleta como meio de transporte. 

5 Realizar  a constante manutenção da sinalização vertical  e horizontal  das ruas, incluindo
placas de sinalização, faixar de pedestre, passagem elevadas, semáforos, etc. 

6 Fomentar ações que promovam Educação no trânsito, em parceria com órgãos Estaduais e
Federais.

7  Realizar  estudo sobre pontos  de aglomeração e  maior  incidência  de acidentes  e  propor
soluções,  incluindo  pontos  de  cargas  de  áreas  e  descargas,  pontos  cegos  ou  de  difícil
visibilidade, etc. 

6 MEIO AMBIENTE

O  Município  de  Governador  Valadares  está  situado  no  Vale  do  Rio  Doce,  uma  região
historicamente  degradada  e  explorada.  A  vegetação  florestal  foi  retirada  e  deu  lugar  à
pastagem e à atividade pecuária; os topos de morros não possuem mais cobertura vegetal, o
leito  do  rio  está  assoreado,  houve  a  extinção  de  córregos,  pequenos  riachos  e  redução
significativa da quantidade de água. Tudo agravado pelos rejeitos da barragem da Samarco
que contaminaram o Rio Doce;

Pensar no meio ambiente municipal é pensar na recuperação da nossa cidade e região e em
ações comprometidas com o desenvolvimento sustentável da cidade, incluindo projetos que



visem melhorar a qualidade do solo, da água e do ar, preservação e recuperação dos rios,
lagoas  e  nascentes,  que promovam e incentivem práticas  agroecológicas,  coleta  seletiva  e
educação ambiental.

Cuidar do meio ambiente é respeitar e conviver com a flora, a fauna, os rios e lagos, de forma
harmônica,  é  preservar  e  recuperar  as  áreas  verdes,  imprimir  uma  política  contra  o
desmatamento e queimadas, trabalhando de forma coletiva e integrada com outros órgãos.

Nosso compromisso:

1 Cobrar da Samarco/Val, o cumprimento de ações para recuperação do Rio Doce, incluindo a
preservação e recuperação da orla, nascentes, afluentes e matas; desassoreamento, limpeza do
rio e garantia da despoluição através do tratamento do esgoto.

2 Implantar  o Projeto Valadares  MAIS VERDE com o objetivo de incentivar  o plantio e
preservação das árvores existentes e padronizar os serviços de poda e corte de árvores;

3 Implantar o Programa de Agroecologia e de fortalecimento da Agricultura Familiar, com o
objetivo de fortalecer  o programa nacional de alimentação escolar (PNAE) e o programa de
aquisição de alimentos (PAA) no município; 

4 Implantar o Programa de Educação Ambiental Municipal, integrando as ações municipais
em parceria com as instituições ambientais, educacionais, privadas e órgãos públicos;

4.1 Fomentar o circuito ecológico,  incluindo diferentes pontos naturais  da cidade, como o
Parque Natural Municipal e o Monumento Natural Estadual Pico da Ibituruna.

5 Implantar ações de monitoramento das cheias, visando a segurança hídrica e o ininterrupto
abastecimento do município;

6 Implantar o Programa de Recuperação, Preservação e Aproveitamento Turístico do Pico da
Ibituruna,  articulando  parcerias  e  preparando  a  cidade  para  se  beneficiar  com  o  ICMS
ecológico;

7 Implantar Programa de Paisagismo e Revitalização das praças, jardins e áreas verdes, na
cidade e distritos, com a participação das comunidades na manutenção dos espaços públicos. 

8 Revitalizar lagoas, especialmente a Lagoa Mutuã, no Bairro Ipê.

7 MORADIA/ HABITAÇÃO

O direito à cidade é conquistado quando existe a unificação dessas políticas, com a garantia
de moradia nas áreas dotadas de boa infraestrutura urbana e a estruturação das áreas com
predominância  de  população de baixa  renda,  promovendo o máximo de  funcionalidade  e
conforto em toda a cidade, não só nas áreas economicamente mais privilegiadas.



No Governo Fassarella  foram construídas  aproximadamente  1.000 moradias;  mil  famílias
passaram a possuir sua moradia própria. Importante salientar que naquela época não havia o
Programa Minha Casa Minha Vida. No Governo Elisa, foi aprovado junto à CEF o Plano
Municipal de Habitação de Interesse Social e o Plano Municipal de Redução de Risco e a
partir de um planejamento muito bem elaborado foram construídas na faixa 1: 4.406 unidades,
na faixa 2: 6.834 unidades e na faixa 3: 551 unidades.

Nosso compromisso: 

1 Melhorar a atuação do Conselho Municipal de Habitação, com a participação da sociedade
nos vários territórios;

2 Promover a integração da política de Habitação com as secretarias de políticas sociais, em
especial,  a  Secretaria  de Assistência  social,  com atendimento  in  loco dos  ‘sem casa’  nas
regiões, bem como promover reuniões, encontros, formação e capacitação dos mesmos.

3 Garantir a elaboração e empenho pela aprovação de um Projeto Lei que garanta a destinação
por parte dos loteadores ao implantar loteamento em áreas de Interesse Social de, no mínimo,
2% das unidades para famílias de baixa renda.

4 Assegurar a implantação de Equipamentos Públicos nos empreendimentos do Minha Casa
Minha Vida já entregues.

5 Estabelecer parcerias com o Governo Federal para a produção de moradias nas diversas
faixas de renda, atraindo investimentos para o município;

6 Ampliar a política de Regularização Fundiária no município através de parcerias com o
Governo Federal;

7  Articular  parcerias  para  reformas  de  casas  e  moradias  em faixas  de  baixa  renda  e  de
ocupações em assentamentos precários;

8 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nosso projeto é avançar na Política de Assistência Social, rearticular a rede do município com
ações concretas entre a União, Estado e Município, buscando maior alcance dos serviços nos
diferentes  territórios,  em especial  naqueles  que se encontram em situação de desproteção
social. Para mudar essa realidade, é preciso fazer a gestão adequada dos recursos, coordenar
esforços e articular parcerias!

Nosso compromisso:

1  Ampliar  a  proteção  social  às  famílias  mais  vulneráveis,  aumentando  a  "base  do
CADÚNICO" - "O Suas para quem Precisa "! 



2 Aprimorar o Serviço de Atendimento Especializado às pessoas vítimas de violência.

3.Aperfeiçoar  a  oferta  da  política  pública  de  Assistência  Social  que  integra  a  Rede  de
Enfrentamento à violência contra a Mulher no município.

4.Implantar o Serviço de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial no domicílio para
pessoas com deficiência e idosos e suas famílias;

5.  Estabelecer  relação  de  articulação  e  coordenação  com  entidades  socioassistenciais,
parceiras integrantes da 'Rede Suas";

6.  Estabelecer  padrão  humanizado  e  reorganizar  a  política  pública  para  a  população  em
situação de rua.

9 DIREITOS HUMANOS

A Política de Direitos Humanos é uma conquista das democracias  que inseriram em suas
estruturas  legais  a  compreensão de diversidade  e  respeito  pela  pessoa humana.  É preciso
avançar e garantir direitos e a qualidade das relações sociais em áreas e territórios da vida em
comum.

Para mudar  essa realidade,  nosso projeto prevê uma forte  integração da rede de proteção
social, com a organização de protocolos de atuação intersetorial e integração de programas e
projetos em um ambiente de Cidade Educadora e que respeita a vida, promove a cidadania e
aponta o futuro.

Nosso compromisso:

1 Instituir amplo Programa de Protagonismo para as Juventudes e Mulheres contribuindo para
a redução dos índices de violência na juventude, buscando a sua redução, inclusão cultural e
tecnológica e digital;

2 Fortalecimento do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial com adesão ao
Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, instituindo plano e fundo municipal;

3  Criação  do Conselho Municipal  de  Direitos  Humanos  da População LGBT, instituindo
plano e fundo;

4  Implantar  protocolo  de  ações  integradas  entre  as  várias  políticas  já  estruturadas  como
educação,  saúde e assistência  social  através  de comitês  intersetoriais.  Estes comitês  serão
responsáveis  por  apresentar  diagnósticos,  formular  políticas,  contribuir  na  execução  e
avaliação das políticas públicas nas temáticas dos Idosos, Mulheres, Crianças e Adolescentes,
PCD’s, LGBT e Igualdade Racial;

5  As  medidas  protetivas  para  as  Mulheres  vítimas  de  violência,  serão  acompanhadas  no
âmbito dos serviços de proteção social especial, com prioridade;"



6 Ampliar e aperfeiçoar  a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil  e seu respectivo
plano de ação;

10 CULTURA, ESPORTE E LAZER

Ampliar  as  ofertas  de  espaços  para  o  desenvolvimento  da  cultura,  esporte  e  lazer  e
democratizar  o  acesso  a  eles,  são  condição  fundamental  para  a  construção  do
desenvolvimento  para  todos  e  todas.  Campo  e  cidade  dialogam  em  uma  relação  de
completude  identitária,  pertencimento  e  evolução  das  possibilidades,  no  avanço  da
participação e inclusão democrática.

Governador Valadares, assim como 92,7% dos municípios de Minas, dispunha de biblioteca
e,  juntamente  com  31,9%  dos  municípios  de  Minas,  apresentava  uma  pluralidade  de
equipamentos  culturais.  Acrescenta  o  estudo,  que  Valadares  está  entres  os  10,2%  dos
municípios  de  Minas,  que  apresentava  alta  pluralidade  de  grupos  artísticos.  Em 2007,  o
esforço orçamentário em relação ao total das despesas de Governador Valadares foi de 0,16%,
passando a 0,01% em 2017. 

 Participação em Programas Governamentais de Esporte

Em relação ao indicador Participação em Programas Governamentais de Esporte, que mostra
a  participação  do  governo  municipal  na  execução  de  ações,  projetos  e/ou  programas
relacionados com o esporte e o lazer, Governador Valadares, com pontuação de 380,00 em
2017, situava-se entre os 369 municípios mineiros que implementaram ações voltadas para o
desenvolvimento  do  esporte  e  lazer  em 2017.  Em 2009,  quando  o  critério  “Esporte”  foi
inserido no rol de critérios da Lei No 18.030/2009, Governador Valadares com pontuação de
55,50  situava-se  entre  os  94  municípios  de  Minas  com  participação  em  programas
governamentais de esporte;

 Percentual de alunos em escolas com quadra de esporte

O percentual  de alunos em escolas  com quadra de esporte  é  um importante  indicador  da
disponibilidade de estruturas físicas para o exercício de atividades físicas e esportivas por
alunos do ensino regular em escolas da educação básica dos municípios.

Entre 2009 e 2017, o percentual de alunos em escolas com quadra de esporte em Governador
Valadares passou de 76,84% para 77,21%.



Nosso compromisso:

CULTURA

1 Disseminar  centros  de  arte  e  cultura  e  outros  mecanismos  que  facilitem o  acesso  e  a
participação popular no processo cultural, ocupando espaços de convivência e de exercícios
de cidadania, facilitando a troca e o aprendizado nas mais diferentes manifestações culturais;

2 Atualizar a Lei Municipal de Incentivo a Cultura e a Lei que criou o Fundo Municipal de
Cultura visando proporcionar maior acesso aos recursos de projetos culturais e de interesse
social;

3 Estimular e apoiar o intercâmbio técnico, artístico e cultural com outros centros produtores
de arte e cultura;

4 Promover a rearticulação e o fortalecimento da relação com os diversos segmentos da classe
cultural sobre a retomada do Conselho Municipal de Cultura,para democratizar, incentivar e
estimular a participação da sociedade.

5  Revisar  o  projeto  da  Açucareira  discutindo  com o Conselho Municipal  de  Cultura,  de
Patrimônio histórico e a sociedade.

6 Implantar Escola Artes e Música em parceria com a Escola de Tempo Integral;

7 Reabrir o Teatro Atiaia, inaugurando como espaço cultural da cidade.

ESPORTE E LAZER

1 Transformar Valadares em cidade polo esportivo regional;

2 Incentivar parcerias entre o poder público e o setor privado naquelas ações que visem o
desenvolvimento do esporte e a ampliação das opções de lazer; incentivar a participação das
comunidades através de seus representantes, nas diversas modalidades;

3 Incentivar a prática de atividades coletivas como passeios ciclísticos, caminhadas, esportes
radicais e eventos populares;

4 Potencializar pontos de apoio a praticantes dessas modalidades esportivas, dentre eles, o
Parque Municipal e o Pico do Ibituruna;

5  Programas  de  Esportes  e  Lazer  estruturados  a  partir  da  ligação  com os  equipamentos
existentes  e  iniciados  a  construção:  Vila  Olímpica  e  Centro  de  Iniciação  Esportiva  no
Turmalina.



11 SERVIDORES PÚBLICOS

Avançar na contínua melhoria dos serviços públicos com a participação e envolvimento dos
servidores,  é  resgatar  o  papel  dos  servidores  públicos  como  agentes  e  partícipes  do
desenvolvimento e do processo de gestão pública, democrática e participativa. Para isso, é
necessário reconhecer o papel estratégico e vital dos servidores em um estado-município que
eleva a vida, as oportunidades e o futuro. A relação com os servidores deve ter a dimensão e
patamar de política pública prioritária.

Alguns  “nós  críticos”  a  considerar  para  uma  relação  com  os  servidores,  podem  ser
enumerados:

1 Situação financeira do IPREM/GV II Passivos no Plano de Carreira;’

2 Buscar equacionar o ítem “pagamento dos vencimentos” até o quinto dia útil de cada mês;

Para mudar essa conjuntura e melhorar a relação governo municipal e servidores públicos,
medidas  efetivas  de  vontade  política,  soluções  compartilhadas  e  realismo  orçamentário  e
financeiro, serão necessárias.

Nosso compromisso:

1 Valorizar e respeitar  o Servidor Público,  interna e externamente,  criando campanhas de
valorização do servidor junto à comunidade e sua segurança em período de pandemia e pós
pandemia;

2 Garantir  que os servidores efetivos tenham prioridade em cargos de direção, gerência  e
coordenação, conforme sua experiência, competência, dedicação e formação acadêmica;

3 Implantar Programa de Formação e Capacitação Permanente, contribuindo para a elevação
do nível profissional, intelectual e cultural  dos servidores. Para isso, parcerias importantes
com o IFMG, UFJF, UAB, dentre outros, será uma das metas prioritárias;

4 Implementar estudos para uma nova fase de projeto habitacional para servidores de baixa
renda,  atendendo  os  princípios  já  exitosos  e  em  parceria  e  complemento  com  entes
federativos.

5 Realizar um estudo técnico imediato que possibilite  medidas para sanar gradualmente e
equilibrar os débitos existentes com o Instituto de Previdência-IPREM;

6  Procurar  estabelecer  estudos  para  o  Plano  de  Assistência  Médica  (PAM)  e  sua
sustentabilidade para dar segurança à saúde dos servidores;

7  Estabelecer  medidas  para  fortalecer  as  ações  da Casa do Servidor  e  suas  estruturas  de
funcionamento;

8  Trabalhar  na gestão  administrativa,  considerando  o quadro  de  grave  crise  financeira,  a
manutenção do pagamento dos servidores no 5° dia útil.



12 DISTRITOS

Viver no campo e fazer dessa experiência um aprendizado compartilhado de fazeres e saberes,
buscando a descoberta  e o fortalecimento da nossa identidade cultural  e pertencimento,  é
integrar a cidade e o campo sem perder a dimensão das diferenças e permanências. Por isso, a
vida nos 13 distritos de Valadares povoados e comunidades, merecem a atenção do poder
público do município como parte integrante do seu território.

Para mudar essa realidade, vamos priorizar a relação com o campo e os distritos para efetivar
políticas públicas integradas ao território.

Nosso compromisso:

1  Fortalecer  o  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  (PNAE),  observando  a
sazonalidade da região com o objetivo de garantir a aquisição dos alimentos por parte da rede
municipal de ensino;

2 Implantar uma Escola Modelo da educação do campo baseada na pedagogia da alternância;

3 Elaboração de projetos para o esgotamento sanitário na zona rural, coleta de lixo, água e
resíduos sólidos, conforme o PMSB; 

4 Garantir o abastecimento e tratamento de água no campo, de maneira gradativa;

5 Apoiar as variadas manifestações culturais, em especial,  o Festival de Folclore, o teatro,
música nos distritos e os campeonatos de futebol distrital.

6  Cuidar  da  manutenção  das  estradas  dos  distritos  contemplando  em  especial  as  rotas
escolares e de escoamento da produção agrícola e da agricultura familiar;

7 Fazer a integração das políticas sociais entre campo e cidade, a partir da ideia de uma cidade
educadora, garantindo deliberação das ações em nível de gabinete. 

13 DEFESA SOCIAL

1 Contribuir  para uma cultura  de paz nos diversos territórios  que compõem o município,
articulando as políticas sociais e de prevenção a violência;

2  Atualizar  o  Plano  Municipal  de  Segurança  Cidadã  para  dar  concretude  às  diretrizes
deliberadas pelo Gabinete do GGIM.

3  Reestruturar  o  Gabinete  de  Gestão  Integrada  de  Segurança  Cidadã  -  GGIM  –  com  a
presença de representantes das instituições da rede e dos órgãos estaduais e federais, em sua



função de coletar e reunir dados e informações, em especial às questões ligadas à violência
letal contra a adolescentes e jovens, mulheres, LGBT e Idosos; 

4 Fortalecer as parcerias e a relação institucional com o Conselho de Segurança Pública -
CONSEP e o envolvimento com a comunidade e instituições da cidade.
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