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HUMANIZAR A CIDADE, CUIDAR DAS PESSOAS. 

É nosso compromisso repactuar a relação do poder público com a 

população. Abrir a prefeitura, fazer dela transparente, próxima, parceira do 

cidadão e entidades. Fazer da política o instrumento para humanizar a cidade e 

o campo, com direitos assegurados e serviços dignos para todos. Melhorar o 

cotidiano das pessoas, criar uma cidade funcional, capaz de dar oportunidades 

a todos. 

É nosso objetivo principal governar dialogando com a sociedade de forma 

transparente com ações voltadas primordialmente as pessoas que mais 

precisam buscando a igualdade social e o desenvolvimento do Municipio. 

Governar com responsabilidade fiscal. 

Estabelecer políticas públicas de caráter social de forma inclusiva para 

todos os cidadãos. 

Potencializar a economia e trabalho com visão no desenvolvimento 

sustentável. 

Há uma percepção de que a gestão municipal não foi capaz de 

acompanhar o dinamismo da cidade e, ainda, a administração pública não 

entendeu que a cidade é uma construção coletiva que exige contrapartidas de 

todos. 

Vamos construir o governo em uma gestão profissional, responsável e 

competente, pautada pela adoção periódica de medidas que estabeleçam as 

melhores práticas e modelo em todos os níveis e atuação do governo, e 

sempre, falando a verdade. Quando o líder é transparente e íntegro, a 

população se mobiliza e a mudança acontece. 

Estamos apresentando um Plano de Governo para a cidade e zona rural, 

onde nossas ações transcorreram em um curto e médio espaço temporal, de 

forma que, estabeleceremos políticas sólidas em todas as áreas de atuação, 

preparando a cidade para desafios cada vez maiores, visando um município 

forte, organizado e, sobretudo respeitado, sempre buscando uma permanente 

melhoria na qualidade de vida das pessoas, amparando, atendendo e apoiando 

primordialmente as pessoas em situação de vulnerabilidade, crianças, 

mulheres, idosos,   deficientes e com transtorno do Espectro Autista, 

assegurando políticas públicas e cidadania, a ter acesso a serviços de saúde, 

educação, ensino profissionalizante, à moradia, ao mercado de trabalho e 

previdência e assistencial social.  
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Por fim, estabeleceremos políticas públicas para uma gestão responsável 

e eficaz voltadas as pessoas, promoveremos a qualificação e o 

aperfeiçoamento da máquina administrativa, valorizando e reestruturando, 

sempre que possível, os quadros de servidores da administração municipal.  

O que agora apresentamos, é o Plano de Governo que me comprometo a 

implementar, caso seja escolhida pelos eleitores de Governador Valadares. 

 

A cada um de vocês dedico essas ações. 

 

Vamos Juntos! 

 

 

Rosemary Mafra Nunes Leite 

Gilson Geraldo Figueiredo Terra 

  



 
 
 

4 
 

 

 

 

O Plano de Saúde é o instrumento central de planejamento do SUS 

que reflete as necessidades de saúde da população e apresenta as intenções e 

os resultados a serem buscados no período de quatro anos. 

A Constituição Federal de 1988, no seu Art. 6º, estabelece como 

direitos sociais fundamentais  entre outros, a saúde.  Por sua vez, o seu art. 

196 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Com efeito, a implementação da saúde pública é de responsabilidade 

de todos os entes federativos, ou seja, da União, dos Estados e dos municípios 

e, promover uma saúde humanizada para todos com dignidade e respeito, 

promovendo a melhoria das estruturas físicas, humanas, farmacêutica, e na 

aquisição de novos equipamentos para melhor atender um maior número de 

pessoas. 

No âmbito do município de Governador Valadares a saúde pública não 

atende os anseios da população. Há superlotação do hospital municipal, 

ausência de medicamentos, estrutura e aparelhos mais modernos, falta de 

condições de realização de procedimentos de alta complexidade, além do que 

o atendimento em geral do SUS é demorado e nem sempre de qualidade. 

As obras do hospital regional estão paralisadas há mais de cinco anos, 

inacabadas, e a cidade conta com só uma UPA no bairro Vila Isa. 

O sistema de agendamento de consultas, exames e outros serviços, é 

uma das nossas metas para a saúde. 

Nosso objetivo é criar um sistema unificado de atendimento, tratando o 

cidadão de forma única e integral, atuando desde a preservação ao tratamento, 

ajudando ao mesmo a dispor de uma melhor qualidade de vida 

Tais problemas são apenas alguns entre vários que diariamente se 

verifica na área da saúde no município. 



 
 
 

5 
 

Nestes termos, na área da saúde, entre outras, pretende-se implementar 

as seguintes ações de governo para a saúde: 

 Implantação do sistema de consulta virtual -  possibilidade do cidadão 

consultar o médico da rede pública sem sair de casa por chamada de 

vídeo em casos mais simples; 

 Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo 

adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das 

necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, 

definindo-a como eixo estruturante e reordenador da atenção à saúde; 

 Aumentar o percentual de cobertura populacional das equipes de 

atenção básica garantindo a presença de especialidades; 

 Aumentar o percentual de cobertura populacional das equipes básicas 

de saúde bucal, ampliando os Programas Federal e Estadual, atendendo 

com serviço de especialidade odontológica. 

 Promover e melhorar as ações e competências do Hospital Municipal 

com uma gestão administrativa moderna, sistema de controle e 

auditoria, melhorando e ampliando o Pronto Socorro com o atendimento 

de urgência e emergência, e humanização do atendimento geral;  

 Garantir atuação junto ao Governo do Estado para concluir a construção 

do Hospital Regional e garantir a gestão junto aos mais de 85 Municípios 

para colocar em pleno funcionamento; 

 Implementar através de credenciamento junto ao SUS novos 

procedimentos/cirurgias de alta complexidade.  

 Manter a rede permanentemente abastecida dos materiais e serviços 

essenciais necessários à consecução das atividades assistenciais; 

 Implantação do núcleo de práticas integrativas e complementares dos 

SUS Municipal. 

 Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, 

adolescente, jovem, adulto, idoso), considerando as situações de 

vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade, na atenção básica e 

nas redes de atenção á saúde. 

 Ampliar o acesso da população a medicamentos e produtos pra saúde, 

promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no 

âmbito do SUS. 

 Buscar a melhoria da qualidade de vida da população, por meio da 

promoção e proteção à saúde, mediante ações integradas das 

vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental. 

 Reorganizar as Unidades de Saúde da Família, estruturando-as com 

infraestrutura humana, material, equipamentos e insumos, capazes de 

estabelecer a garantia de um funcionamento eficaz; 
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 Implantar Projeto Piloto e garantir o atendimento em uma unidade de 

saúde no horário de 7h30 as 22h; 

 Investir cada dia mais na informatização e integração de toda Rede de 

Atendimento à Saúde. 

 Melhorar, adequar, e ampliar a estrutura física  e o atendimento do 

Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) 

 Criar o Centro de Atenção ao Idoso; 

 Instituir um Programa Integrado de atendimento aos dependentes (e 

familiares) de álcool e outras drogas, que envolva ações de atenção nas 

áreas de saúde, educação, formação profissional, assistência jurídica e 

parceria com o terceiro setor. 

 Reorganizar, ampliar e adequar o programa Saúde da Mulher, ofertando 

consultas de ginecologia, mastologia, pré-natal de risco, 

ultrassonografia, mamografia, citologia e coposcopia. 

 Estabelecer um modelo de gestão na saúde, fundamentado em 

diretrizes, controles e metas gerenciais, baseando-se em indicadores de 

resultado estabelecidos entre gestor, profissionais da saúde e cidadãos. 

 Valorizar capacitar e aperfeiçoar os planos de cargos e salários dos 

servidores públicos da área da saúde sempre que possível. 

 Investir na capacitação da rede de serviços de saúde para a execução 

das ações de vigilância em saúde; 

 Implantar no município, uma política voltada ao combate dos maus 

tratos aos animais, estímulo e posse responsável; 

 Reorganizar, ampliar e melhorar o Centro de Controle de Zoonoses; 

 Buscar implantar o programa “Remédio em Casa”, para diabéticos e 

hipertensos cadastrados na rede municipal e que tenham residência fixa 

na cidade de Gov. Valadares; 

 Implantar o gerenciamento de documentos eletrônicos e integrado com 

gerenciamento de processos. 

 

 

 

 

 

A educação pública deve ser prioridade em qualquer esfera de governo. 

Atualmente, O Brasil ocupa o 53º lugar em educação, entre 65 países 

avaliados (PISA). A Prova Brasil realizada em 2015 indicou que mais de 65% 
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dos alunos brasileiros no 5º ano da escola pública não sabem reconhecer um 

quadrado, um triângulo ou um círculo. Cerca de 60% não conseguem localizar 

informações explícitas numa história de conto de fadas ou em reportagens. 

Entre os maiores, no 9º ano, cerca de 90% não aprenderam a converter uma 

medida dada em metros para centímetros, e 88% não conseguem apontar a 

ideia principal de uma crônica ou de um poema.  

 

A má formação das crianças reflete em vários segmentos, pois, além de 

prejudicar sua formação como ser humano e cidadão, lhe retira a 

empregabilidade e contribui com a criminalidade, em última esfera. 

 

Nestes termos, na área de Educação, entre outras, pretende-se 

implementar as seguintes ações de governo: 

 Educação Infantil é prioridade: A meta é zerar o déficit de vagas hoje 

existe, universalizando o acesso da população à rede municipal de 

ensino e à pré-escola, por meio da expansão da rede e parcerias com as 

creches comunitárias, sobretudo no que se refere ás vagas em creches. 

 Estimular participação e acompanhamento da gestão escolar, criar rede 

apoio à formação de professores, inserir conteúdos de formação 

continuada, como empreendedorismo e cultura digital, tendo por meta 

melhorar os índices no IDEB para os anos iniciais e para os anos finais; 

 Reorganizar a volta de 100% das escolas com ensino de tempo integral. 

 Rever todas as diretrizes de ensino tendo como meta a valorização do 

educador bem como a qualidade do ensino. 

 Ampliar o horário de funcionamento das creches, de forma a permitir que 

o acolhimento seja correspondente ao horário de trabalho dos pais;  

 Ampliar a rede de Escolas Municipais e as vagas de educação em 

tempo integral; 

 Implementar gestão junto ao governo estadual para construção de mais 

escolas estaduais no Municipio; 

 Expansão e modernização dos laboratórios de computação e bibliotecas 

públicas nas Escolas; 

 Expandir as noções básicas de inglês e espanhol e melhorar a 

capacitação dos professores; 

 Humanizar, capacitar e valorizar todo os profissionais da educação para 

que tenhamos o melhor ensino considerando ainda que a educação é à 

base da vida, e consequentemente garantir as metas e o atendimento 

exigido na Legislação; 

 Repensar  o modelo atual de contratação por edital, ou implementar 

concurso público para preenchimento de vacâncias. 
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 Implementar novas tecnologias e metodologias de ensino a 

correspondência com os tempos atuais. 

 Parcerias com Universidades para alfabetização de jovens e adultos; 

 Fazer da Escola um espaço de formação do cidadão com programas de 

inclusão profissional de jovens e adultos da comunidade local; 

 Garantir o fornecimento de uniformes e materiais escolares, 

assegurando sua qualidade e prazos de entrega. 

 Garantir o fornecimento de merenda com qualidade e com 

acompanhamento de nutricionistas; 

 Garantir a inclusão de crianças com deficiência e necessidades 

especiais, assegurando acessibilidade, equipamentos e formação para 

os profissionais da rede municipal de ensino para este fim; 

 Incentivar à cultura, teatro, cinema, música e a dança nas escolas 

municipais; 

 Fomentar parcerias com instituições de ensinos superior, com intuito de 

estabelecer troca de conhecimento e fortalecimento na capacitação 

profissional e execução de cursos preparatórios para o ENEM aos 

jovens e adultos do município de Gov. Valadares; 

 Potencializar o Projeto de Educação no Trânsito nas escolas municipais; 

 Valorizar o Magistério; Estimulando a implementação de novas 

tecnologias e linguagens de comunicação, investindo sempre na 

formação permanente e a valorização dos educadores e demais 

profissionais que atuam em outros serviços da educação.  

 

 

 

 
 

 

O município de Governador Valadares apresenta vários problemas 

graves de  Infraestrutura. Ruas esburacadas, trânsito caótico em alguns pontos 

e falta de estruturas básicas que impedem o crescimento da cidade.  Há, 

contudo, dois pontos primordiais a serem enfrentados pela Administração 

Municipal  com coragem e ousadia e que merecem destaque, pois 

categoricamente inviabilizam o desenvolvimento da cidade e tornam a vida dos 

moradores em verdadeiro calvário.  

O primeiro, é necessidade de construção de uma nova ponte de 

travessia sobre o Rio Doce e o segundo  é tornar realidade com ações 
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concretas para a construção de um novo terminal de embarque e desembarque 

no aeroporto. 

Até o presente momento, a administração municipal tratou a questão da 

construção de uma nova ponte no Rio Doce como um problema a nível federal. 

De fato, recentemente foi anunciado um projeto federal de duplicação da BR 

116, que poderia levar a construção de uma nova ponte na região do Vila Isa. 

Contudo, em um cenário, realista, tal construção não se dará nos próximos 20 

anos. Até lá, a cidade não pode continuar dividida ao meio e as pessoas 

vivendo um verdadeiro martírio para ir de um lado para o outro. 

Assim, surge o desafio de, no âmbito municipal, ser viabilizada a 

construção de uma nova ponte de travessia do Rio Doce.  A administração 

municipal não pode mais se abster, sob a alegação de que se trata de questão 

a ser resolvida exclusivamente no âmbito federal. 

Através de projeto bem elaborado, é possível executar uma intervenção 

e tratamento adequado de mobilidade urbana para garantir maior segurança e 

fluidez do fluxo de veículos que acessam a BR-116, oriundos das vias paralelas 

(alça) no perímetro da avenida JK até a as proximidades da Ponte do Rio 

Doce. 

Sem prejuízo de tais intervenções, a construção da ponte sobre o Rio 

Doce poderia se dar com a criação do Programa Cidade do Futuro que 

consistiria em uma Parceria Público Privada que viabilizaria a construção de 

uma ponte ligando a área central da cidade à região após o atual Parque 

Municipal. A área após ao parque municipal seria urbanizada, loteada e ligada 

através de uma grande avenida ao bairro Vila Isa. Seria criado um fundo 

específico e utilizados instrumentos do Estatuto das Cidades, como a 

Operação Urbana Consorciada e a Outorga Onerosa do Direito de Construir, 

para obtenção dos recursos necessários para viabilizar a construção da ponte 

e das demais estruturas urbanas necessárias.           

A concretização da construção de novo terminal de embarque e 

desembarque no aeroporto é outra prioridade, pois a facilidade de acesso ao 

município e viabiliza o desenvolvimento comercial, empresário, turístico e social 

da cidade. Governador Valadares está há mais de 300 quilômetros da capital, a 

estrada é perigosa e sem um aeroporto há dificuldades para todos os setores 

citados. Para tanto, há de se efetivar os esforços e implementar os convênios 

já celebrados para realização da obra.  

Nestes termos, na área de infra estrutura, entre outras, pretende-se 

implementar as seguintes ações de governo: 
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 Criação do Projeto Cidade do Futuro, viabilizando a construção de uma 

nova ponte de travessia do Rio Doce. 

 Construção de novo terminal de embarque e desembarque no aeroporto. 

 Expansão do sistema de bilhete único, com construção de terminais 

climatizados de embarque e desembarque de passageiros em pontos de 

confluências entre as linhas de ônibus.  

 Projeto de ampliação da área do centro comercial, delimitando 

geograficamente a área central num quadrante entre as Ruas Ver. João 

Dornelas no bairro de Lourdes até a Rua Eduardo Carlos Pereira no 

bairro Esplanada, e entre as Rua Sá Carvalho até a Rua Sete de 

Setembro, com a finalidade de valorizar as empresas inseridas nesta 

área, bem como projetar a mobilidade urbana da cidade, com a definição 

de estacionamento em 45 graus, ciclovias e corredor de ônibus. 

 Ampliar e agilizar o programa de regularização fundiária dos bairros em 

que o terreno ainda pertence à municipalidade, e em especial os distritos 

da sede do Município. 

 Definir área e local com toda infraestrutura necessária, para a instalação 

do Distrito Industrial Municipal, tendo como objetivo garantir a instalação 

e a permanência de novas empresas no município visto às dificuldades 

hoje encontradas para abertura, tanto no âmbito municipal quanto 

estadual, e isto tem facilitado a instalação de empresas em cidades com 

maior oferta de benefícios. 

 Definir área necessária e os devidos licenciamentos nos órgãos 

competentes para a Construção do Aterro Sanitário Municipal, para 

evitar despesas com transbordo e transporte, e possivelmente auferir 

receitas advindas de convênios com outros municípios. 

 Definir e regularizar área com licenciamentos para a desova/descarte de 

entulhos e/ou restos de material de construção. 

 Construção de Praças e Jardins com academias de terceira idade nos 

bairros e distritos para o bem estar da comunidade.  

 Revitalizar espaços ociosos e incentivar a criação de corredores 

culturais, de modo a estimular o uso dos espaços públicos, sobretudo à 

noite. 

 Replanejar a ocupação do território, a partir do mapeamento de 

equipamentos e serviços públicos disponíveis, infraestrutura urbana e 

linhas de transporte, de modo a garantir, nos bairros, oferta de serviços 

e oportunidades de emprego, reduzindo a atração do centro da cidade; 

 Ampliar o programa para o fornecimento de internet gratuita e de 

qualidade em vilas, favelas, parques municipais e praças, com a criação 

de pontos de energia para carregamento de celulares, tablets e 

notebooks; 
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 Adequação do plano diretor conforme a visão mais moderna e a partir da 

noção de cidade para as pessoas, com a priorização da ocupação do 

espaço público, a revitalização de áreas degradadas e a oferta completa 

de serviços nos bairros. 

 

 

 

 

 

 

A estrutura administrativa da prefeitura precisa permitir uma maior 

participação da população na vida da cidade. A gestão pública do município de 

Governador Valadares é também um grande desafio para qualquer 

administrador.   Temos muito mais que o dobro de servidores efetivos 

estatutários, ocupando cargos de recrutamento amplo, em regime de 

contratação precária e várias distorções que devem se corrigidas. 

Reduzir a máquina administrativa e melhorar os processos de 

atendimento ao público, além de aperfeiçoar a gestão de pessoas no sentido 

de humanização e profissionalização dos serviços, e fazer uma gestão mais 

aberta e participativa, com a criação de novos mecanismos de aproximação 

dos cidadãos.  

Nestes termos, na área de gestão pública, entre outras, pretende-se 

implementar as seguintes ações de governo: 

 Realizar ao longo da gestão os concursos públicos necessários para 

preencher cargos que hoje são ocupados por servidores com contrato 

precário; 

 A prefeita irá dedicar um dia da semana a visitar equipamentos públicos 

de determinada região, para acompanhar o desempenho dos serviços 

prestados. Ao final das visitas, será realizada reunião aberta em local 

que abrange a região, em que a população poderá discutir e deliberar 

com a prefeita sobre questões regionais; 

 Anualmente a prefeitura realizará avaliação das regiões, na qual será 

aferida a atuação da prefeitura em todos os serviços públicos prestados 

aos cidadãos. A avaliação será divulgada e servirá de base para a 

discussão transparente de prioridades para os anos seguintes; 
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 Implantação do SIMPLIFICA VALADARES, para revisão de processos 

internos da prefeitura, buscando simplificar as relações prefeitura-

cidadão, prefeitura-empresa e prefeitura-prefeitura; 

 Criação do Aplicativo MINHA VALADARES, que reunirá, de forma rápida 

e simples, todos os sistemas da prefeitura, permitindo ao cidadão 

marcar consultar, solicitar vagas em escolas, consultar as linhas e 

horários de transporte público, acessar os serviços hoje disponíveis, 

realizar consultas ao portal da transparência, entre outros;   

 Criar a guarda municipal para proteção e segurança de prédios públicos 

e áreas de especial proteção ambiental, como o Pico da Ibituruna; 

 Revisão da estrutura administrativa e do número de cargos em comissão 

de recrutamento amplo; 

 Revitalizar e Implantar programa de valorização dos servidores, com 

ações de melhoria do ambiente de trabalho, saúde ocupacional e 

mentoria; 

 Proceder auditoria e revisão de todos os contratos firmados pelo 

município, cancelando e corrigindo os que se verifique alguma 

irregularidade. 

 Implementar métodos e técnicas de gestão eficiente, permitindo que a 

análise de projetos e demandas da população tenham resolução rápida 

e eficaz. 

 Identificar e relacionar quais são os cargos de chefia, direção e 

assessoramento e as funções de confiança, estabelecendo que pelo 

menos 40% deles sejam ocupados por servidores efetivos. 

 Pagar as progressões dos servidores efetivos no prazo de até 90 dias do 

requerimento. 

 Fazer folha suplementar dentro do mês para servidores que por erro da 

administração fiquem sem receber seus vencimentos. 

 Recuperação imediata de bueiros danificados, construção de pontes 

conforme as necessidades em especial nas estradas vicinais dos 

Distritos pertencentes à Sede. 

 Redes para drenagem de esgoto seguida da pavimentação da via em 

bairros ainda carentes desta demanda. 

 Aprimoramento dos trabalhos e fiscalização efetiva dos serviços 

contínuos de tapa buracos e outros contratos do município. 

 Potencializar projetos para a captação de recursos nos órgãos federais, 

e/ou emenda parlamentar para serem destinada na canalização de 

córregos. 
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Os Serviços Gerais fazem parte de um grupo de atividades também 

muito importante e estão intimamente relacionados com a gestão pública. Há, 

no caso, os serviços públicos prestados diretamente pelo município e os 

prestados por outros entes, por concessão, autorização, permissão de natureza 

pública e privada, como respectivamente o serviço de fornecimento da água e 

esgoto, o transporte público, dentre outros.  

Nestes termos, estes serviços públicos, em grande parte, são caros, 

arcaicos,  burocráticos, ineficientes e demorados. 

Neste aspecto, merece atenção especial a questão relacionada ao 

transporte público municipal e o anseio da população por um serviço de mais 

qualidade e de menor custo.  

Atualmente o município tem um contrato de concessão firmado, que 

pode e deve ser adequado e revisto dentro das necessidades da população de 

Valadares; há possibilidade de atender a necessidade de um transporte público 

mais eficiente e de menor custo, seja através da ampliação de novas 

concessões, seja através da implementação do Serviço Público Alternativo de 

Transporte, que consiste na criação de um aplicativo e credenciamento de vans 

que atuariam em setores. O cidadão solicita a reserva de vaga na vam através 

do aplicativo e quando preenchida as demais vagas ou esgotado um 

determinado espaço de tempo a vam lhe recolhe no seu endereço e lhe deixa 

no local de destino desde que dentro de um traçado básico pré-estabelecido, a 

exemplo das linhas de ônibus e itinerários pré-estabelecidos.  

Outro ponto que merece atenção é o atendimento ao cidadão que pode 

ser prestado de forma virtual ou remota, com utilização de tecnologias já a 

disposição de todos.  Atualmente, até as instituições financeiras já realizam 

atendimentos virtuais, não se justificando que o cidadão tenha que comparecer 

pessoalmente para solucionar pequenos problemas. 

Nestes termos, nesta área, entre outras, voltado à melhoria dos 

transportes públicos e alternativos, pretende-se implementar as seguintes 

ações de governo: 

 Criar o Serviço Público Alternativo de Transporte. 

 Completa reestruturação do sistema de transporte público reordenação 

e ampliação de linhas entre bairros de uma mesma região, com veículos 
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de menor porte, encurtar o número e o tempo de viagens, reduzir custos 

e congestionamentos, e fortalecer as centralidades locais nas diversas 

regiões; 

 Promover a melhoria das calçadas e aumentar o tempo de travessia nos 

semáforos de pedestre; 

 Completa reestruturação do sistema de ciclovias e ciclofaixas a partir da 

integração, readequação e expansão da malha atual; 

 Implementar o atendimento virtual, onde cidadão poderá ter atendimento 

de parte de suas demandas de forma remota ou virtual. 

 Rever a política municipal de iluminação pública, visando a oferta de um 

serviço de melhor qualidade e de menor custo. 

 Organizar novas equipes de tapa-buraco, dando prioridade às vias de 

maior circulação e revezamento entre os diversos bairros da cidade.     

 Definir como prioridade, a limpeza urbana em todos os bairros e distritos 

com a capina/roçadeira, limpeza de córregos, recolhimento dos 

entulhos. 

 Realizar o patrolamento das estradas vicinais dos distritos para facilitar o 

acesso de veículos, ônibus, com destaque para o escoamento dos 

produtos e linhas escolares. 

 Elaboração de um novo texto para a modernização da Lei do transporte 

coletivo, de forma que seja amplamente permitido no futuro a realização 

de processo licitatório visando competitividade e melhor preço.  

 Determinar no Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, o 

cancelamento da cobrança da taxa mínima de água, nos casos 

específicos de imóvel fechado com corte efetuado por falta de 

pagamento e/ou imóvel em que o fornecimento de água foi suspenso por 

falta de pagamento com o hidrômetro recolhido. 

 Determinar que Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE  proceda a 

instalação de bloqueadores de AR na entrada do fornecimento de água 

no hidrômetro, para garantir ao consumidor o pagamento real dos 

metros cúbicos por ele consumidos. 

 Encaminhar para Câmara Municipal, minuta de projeto de Lei para 

adequar a Lei que criou o SAAE acabando com distorções e cobranças 

sem que o serviço de água não é colocado á disposição do cidadão, 

dentre outros adequando o serviço à legislação federal; 

 Encaminhar para Câmara Municipal, minuta de projeto de Lei para 

aprovação de Redução do percentual das alíquotas de contribuição da 

iluminação pública, considerando a redução do consumo em face das 

melhorias da troca das luminárias de vapor de sódio por luminárias de 

LED; 
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 Criar um sistema de recompensa para o cidadão que proceder a 

separação do lixo, otimizando a coleta seletiva.  

 

 

 

 
 

 

A mobilidade urbana é um dos maiores desafios para o gestor municipal, 

o trânsito lento ou travado promove: congestionamentos, retenção e prejuízo 

financeiro em razão do tempo gasto durante o deslocamento. 

A fluidez, o conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e 

fiscalizar seu cumprimento, são diretrizes da política nacional de trânsito, das 

entidades que compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Inciso I art. 6º da lei 

9.503/97.   

 

O município de Governador Valadares possui registrado no banco de 

dados do DETRAN/MG, 144.576, veículos automotores, (DENATRAN), uma 

população estimada em 281.046 habitantes (IBGE). Em razão de o município 

possuir um comércio ativo, a mobilidade urbana, provoca sérios transtornos 

aos moradores da cidade e as pessoas que transitam no município 

sazonalmente. 

Há na cidade de Governador Valadares vários pontos de 

estrangulamento do trânsito e necessidade de revisão do projeto viário da 

cidade. As avenidas e ruas principais da cidade devem ser recuperadas, 

permitindo maior fluidez do trânsito.  

Nestes termos, na área de Transporte e Trânsito, entre outras, pretende-

se implementar as seguintes ações de governo: 

  

 Realizar estudos  para ofertar opções tarifárias flexíveis e ajustadas ao 

perfil do usuário do transporte público. Por exemplo, o Cartão GV 

ilimitado, por meio do qual, a partir de um valor fixo mensal, o usuário 

poderá acessar livremente ônibus do sistema municipal. E analisar 

ampliação do bilhete único, com planos com regimes diferenciados de 

descontos ou de tempo de intervalo entre viagens. Além de reduzir 
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custos para usuários frequentes, a iniciativa permite uma maior 

previsibilidade econômica às empresas e otimiza o sistema de 

cobranças.  

 Realizar estudos para adequação de parte de algumas vias públicas na 

área central para a implantação de áreas comerciais cobertas. 

 Estruturar a entidade de trânsito Municipal para maior eficiência na 

aplicação dos recursos financeiros arrecadados com multas de trânsito, 

destinando  

 Rediscutir para propor adequação da legislação para melhorar o trânsito 

e o transporte público municipal; 

 Regulamentar as diversas atividades de transporte considerado serviço 

público  já previstos em lei federal, evitando a prática de transporte 

clandestino, promovendo segurança á população que utiliza estes meios 

de transporte e efetivando a profissão dos envolvidos. 

 Dar transparência total ao processo de definição de tarifas dos diversos 

meios de transporte público do Município; 

 Incentivar o uso de transporte limpo “Bicicletas e bicicletas elétricas” 

instalando bicicletários e fomentando a prática saudável do esporte. 

 Reduzir os valores cobrados do estacionamento zona azul, após retirado 

o custo de manutenção, transferir 100% (cem por cento) dos valores 

arrecadados, para entidades de assistência e acolhimento. 

 Propiciar os meios para deslocamento e mobilidade de pessoas com 

deficuldade de locomoção, garantindo-lhes acesso ao serviço público, 

segurança e respeito.  

 

Em relação à Educação para o Trânsito, com o aumento da população e 

dos veículos, crescem também os acidentes de veículos. Dos motivos, o fator 

humano se destaca. Assim, a educação para o trânsito é base para a 

prevenção dos acidentes, com isso o art. 76 - CTB, estabelece que educação 

para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º 

graus. 

 

Nestes termos, pretende-se as seguintes ações de governo: 

 

 Celebrar convênio com o Estado de Minas Gerais, Polícia Militar para 

ações educativas de trânsito na transitolândia instalada no 6º Batalhão; 

 Elaborar programas de educação para o trânsito nas escolas, conforme 

art. 76/CTB,   

 Exigir da permissionária de transporte público a aplicação da lei 

municipal no que tange o transporte de escolares,  
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 Realizar programa plurianual de educação para o trânsito com a parceria 

da Polícia Militar, Polícia Civil, SEST SENAT, Centros de Formação de 

Condutores, e outras entidades ligadas ao trânsito, objetivo: desenvolver 

ações contínuas e duradouras, com vistas a prevenção de acidentes, 

trabalhando as épocas com público específico, exemplo: no período de 

um ano quatro ações:  

1ª educação do pedestre, 

2º educação do ciclista,  

3ª educação do motociclista, 

4º educação do motorista. 

 

 

 

 

A prefeitura deve ser parceira e facilitadora das atividades culturais e 

turísticas, potencializando as iniciativas dos grupos coletivos, facilitando o uso 

do espaço público e provendo a infraestrutura necessária para atrair 

investimentos, mídia espontânea e visitantes para a cidade. 

A prefeitura irá acompanhar os projetos desenvolvidos por artistas, 

grupos e coletivos para dirimir necessidades e demandas, de naturezas 

diversas, por meio do apoio institucional. A partir dos dados apresentados, a 

prefeitura atuará para construir pontes entre os artistas, grupos e movimentos 

culturais e os parceiros privados, buscando mais investimentos para a cultura 

valadarense. 

Governador Valadares tem um imenso potencial para o turismo, o 

esporte e o lazer. O pico da Ibituruna, o Rio Doce e as características regionais 

indicam que há muito que se possa fazer em nossa cidade. Muito embora 

algumas ações sejam discriminadas em outros eixos de atuação do município, 

elas também serão realizadas com vistas a fomentar a cultura, o turismo, o 

esporte e o lazer.      

Nestes termos, na área de cultura e turismo; esporte e lazer, entre 

outras, pretende-se realizar as seguintes ações de governo: 

 Incluir no Projeto Cidade do Futuro uma grande área de convivência às 

margens do Rio Doce, contendo praça, bosque, quadras esportivas, 
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área de pouso para parapentes e asa delta, porto para acesso de 

caiaque, bares, boates e restaurantes; 

 Apoio a campeonatos de voo livre, ciclismo, futebol, canoagem, etc. 

 Garantir a reforma e modernização do Teatro Atiaia; 

 Garantir a reforma da Açucareira e implantar o projeto Espaço cultura 

Açucareira; 

 Estruturar novos circuitos turísticos para a cidade focados no turismo 

cultural, Turismo Religioso, Gastro-nomia; 

 Projeto Banda Lira 30 de Janeiro, incrementar educação e formação nas 

áreas de música em parceria com a “Banda Lira 30 de Janeiro” para a 

criação da Escola Municipal de Música – com ensino gratuito; 

 Elaborar e executar projeto de transporte Multimída, veículo equipado 

com recursos multimídias avançados para desenvolver ações de cultura 

e educativas nos bairros e comunidades da zona rural; 

  Elaborar, Executar e Dar prosseguimento ao projeto que incorpora o Rio 

Doce na dinâmica da cultura e urbanismo da cidade por meio do Parque 

Municipal Rio doce e da revitalização da orla do rio nos bairros 

ribeirinhos, interagindo ações culturais e de lazer; 

 Promover ações para melhoria, reforma, ampliação e cuidados com 

quadras nos bairros, campos de futebol e ginásios municipais, 

adaptando gradativamente as instalações esportivas com acessibilidade 

para treinamento de atletas com deficiência; 

 Promover ações para a prática de esporte para os jovens e adultos 

incentivando a criação de Escolinhas de base nos bairros, promovendo 

capacitação por meio de cursos técnicos para o desenvolvimento e 

conhecimento das modalidades esportivas. 

 Estabelecer medidas sócio educativas através do esporte, com auxílio d 

Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação. 

 

 

 

 
 

 

De regra, a segurança pública é um dever do Estado de Minas Gerais, 

porém, no âmbito municipal há várias ações que podem ser implementadas 

que contribuem direta e indiretamente com a segurança pública. 
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A segurança pública deve ser olhada como ambiente de cidadania, paz 

e liberdade por isso é necessário reorganizar a política de segurança pela 

integração das ações de requalificação urbana, prevenção à violência, com 

foco na juventude e na prevenção e combate ao uso de drogas, ações 

educativas, melhoria das condições de trabalho do efetivo de servidores que 

cuidam da segurança e aperfeiçoamento das parcerias com as polícias.  

O município de Governador Valadares tem uma população em torno de 

300 mil moradores e apenas 2 (dois) Conselhos Tutelares. Assim, surge a 

necessidade de ampliação do atendimento, com a criação de pelo menos mais 

2 (dois) Conselhos Tutelares a fim de prevenir e evitar que as crianças e 

adolescentes cometam atos infracionais, vindo a se tornar delinquentes na vida 

adulta.   

Há de se fazer a integração dos Conselhos Tutelares com a rede de 

ensino, a fim de otimizar os trabalhos, com identificação de maus tratos e 

menores em situação de risco ou expostos à violência. 

A criação da guarda municipal também é outra medida que contribuirá 

em muito com a segurança pública no município, prevenindo e combatendo 

conflitos dentro de sua esfera de atuação.  

Nestes termos, na área de Segurança Pública, entre outras, pretende-se 

implementar as seguintes ações de governo: 

 Criação da nossa Guarda municipal, com construção do centro de 

formação e treinamento da guarda municipal, equipado com estande de 

tiros, academia e salas de aulas, e aquisição de equipamentos 

necessários para a formação e treinamento; 

 Instalação de mais 2 (dois) Conselhos Tutelares; 

 Integração dos Conselhos Tutelares com a rede de ensino; 

 Ampliação do Sistema Olho Vivo. 

 Promover parcerias com comunidades terapêuticas visando uma política 

transversal antidrogras; 

 Expandir o vídeomonitoramento e compartilhar redes com PMMG e 

entes privados, estendendo especialmente para o entorno dos bairros de 

maior vulnerabilidade social; 

 Incentivar a criação e fortalecimento dos Conselhos Comunitários de 

Segurança e Redes de Vizinhos; 

 Ampliar, implantar e reorganizar os Centros Sociais como equipamentos 

de integração e convivência familiar; 

 Cooperar com as polícias Militar e Civil e com o Ministério Público e 

Poder Judiciário; 
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 Implantar programa de intervenção estratégica e proteção social, com o 

objetivo de prevenir a ocorrência de homicídios, sobretudo entre jovens 

e adolescentes, em áreas com altos índices de criminalidade violenta. 

Entre outras ações, o programa prevê oferta de oficinas para jovens 

carentes com foco na geração de empregos nas áreas comerciais, 

empresariais e de serviços da cidade. 

 

 

 
 

A Constituição Federal de 1988 reconhece as políticas sociais como 

políticas públicas e demarca uma mudança de paradigma em relação ao 

padrão histórico. É fundamental destacar a ampliação dos direitos sociais e o 

reconhecimento da assistência social como política pública de seguridade 

social, dever do Estado e direito do cidadão que dela necessitar. 

O art. 194 da Constituição Federal caracterizou a seguridade social 

como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade destinada a assegurar saúde, previdência e a assistência social. 

A assistência social encontra-se delineada, portanto, nos arts. 203 e 204 

da Constituição Federal como àquela proteção devida a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social.  

As ações socioassistenciais nas três esferas de governo realizam-se de 

forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e 

a coordenação e execução de programas em suas respectivas esferas, aos 

estados, ao Distrito Federal e aos municípios.  

No município de Governador Valadares persiste a situação de 

vulnerabilidade entre vários grupos sociais, este é o grande desafio das 

instituições e políticas públicas municipais de Assistência Social. 

É preciso integrar e articular as políticas sociais e de desenvolvimento 

territorial local, buscando melhoria do atendimento à população em situação de 

rua, com a ampliação de horários de atendimento nos Espaços públicos 

próprios, e criação de um programa de empregabilidade, no qual a prefeitura 

dará capacitação orientada ao mercado. 
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Trata-se de área muito sensível que exige mais empenho e 

comprometimento dos governantes.  

Nestes termos, na área de Assistência Social e Desenvolvimento Social, 

entre outras, pretende-se implementar as seguintes ações de governo: 

 Fortalecimento do CRAS nos bairros, considerando sua fundamental 

importância para a assistência social. 

 Implementação de Programa de Melhorias de Moradias que não 

possuem condições mínimas de habitação, assegurando moradia digna 

às pessoas mais vulneráveis. 

 Melhor distribuição das ações das políticas de assistência social. 

 Combate e erradicação do trabalho infantil e exploração sexual. 

 Capacitação dos conselheiros tutelares para atuação cada vez mais 

efetiva de suas funções. 

 Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais 

fazendo a busca ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos 

programas por falta de acesso à informação; 

 Valorização do trabalho produzido e desenvolvido pelas entidades 

sociais; 

 Ampliação dos Centros de Referência em Assistência Social; 

 Potencializar a atenção ao atendimento às vítimas de abuso, violência 

doméstica e sexual; 

 Desenvolver o Programa “CRAS na sua Casa” nos bairro da cidade; 

 Desenvolvermos em parceria com as Instituições Públicas, Privadas, 

Universidades e Faculdades, Programa de Capacitação de Jovens e 

Adultos para Concursos Públicos; 

Criança e Adolescente 

 Garantir o Direito da Criança e do Adolescente e o cumprimento do ECA 

(Estatuto da Criança e Adolescente); 

 Implementar o atendimento da criança e do adolescente em situação de 

abandono social, por meio de Programa de Convivência Familiar e 

Comunitária; 

 Priorizar ações de prevenção ás drogas e atenção à família com 

promoção integrada nas áreas de assistência social, cultural, educação, 

esporte, lazer e saúde; 
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 Trabalhar em parceria com o Governo Federal e Estadual, de forma a 

garantir a integração dos programas de transferência de renda, de modo 

que seja possível ampliar o atendimento a Criança e ao Adolescente; 

 Fomentar e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra 

todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus 

tratos, exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao 

adolescente; 

 Desenvolver projetos socioeducativos para crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade, com intuito de diminuir o nível de evasão 

escolar; 

 Criar e fomentar a capacitação através de cursos profissionalizantes que 

atendam às reais necessidades dos jovens da cidade; 

 Estabelecer campanhas educativas e informativas sobre sexualidade e 

drogas nos diversos bairros do Municipio; 

 Implementar, em parceria com o setor privado e entidades, o projeto 

“Meu Emprego”, com o objetivo de oferecer qualificação sócio 

profissional a jovens de 15 a 24 anos, desempregados, estabelecendo 

uma renda mínima; 

 Garantir o atendimento integral humanizado e de qualidade para as 

famílias em situação de violência. 

Mulheres e Igualdade 

 Garantir o atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres 

em situação de violência, bem como desenvolver programas que 

contribuam para reestruturação das mulheres vítimas de violência; 

 Ampliar, Implantar, Consolidar e Qualificar os serviços de atendimento 

ás mulheres vítimas de violência; 

 Dar suporte ás vítimas para garantir o atendimento integral das medidas 

previstas na Lei Maria da Penha, implantando em parceria com os 

outros poderes a Vara da Violência Doméstica e melhorando as 

condições da Delegacia de Mulheres; 

 Potencializar programas em parceria com a Administração Municipal, de 

atividades destinadas às mulheres nos equipamentos públicos 

municipais; 

 Potencializar a formação permanente dos serviços nas questões 

relacionadas ao direito a diversidade, visando eliminar qualquer tipo de 

discriminação nos serviços ao cidadão; 

 Desenvolver Programa que auxilie a prevenção a gravidez na 

adolescência. 
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Terceira idade 

 Potencializar políticas voltadas para o idoso, por meio de multiplicação 

de grupos de convivência e ações de inclusão e participação do idoso na 

sociedade e em suas atividades; 

 Melhorar as condições de acessibilidade dos espaços públicos, visando 

a inclusão dos idosos nas atividades socioeducativas, culturais e 

esportivas; 

 Incentivar e promover programas de atividades de lazer e turismo para a 

população idosa; 

 Desenvolver projetos para ação e capacitação voluntária de cuidadores 

de pessoas idosas; 

 Estimular a produção cultura, artesanal e de lazer para as pessoas 

idosas; 

 Propiciar ao idoso a sua valorização e conscientização familiar quanto 

às necessidades e direitos. 

Pessoas com Deficiência 

 Implantar políticas públicas e programas de forma integrada às políticas 

e programas locais e intramunicipais para pessoas com deficiência; 

 Garantir o cumprimento da legislação voltada as pessoas com 

deficiência, pelo próprio poder público e pela iniciativa privada; 

 Desenvolver parcerias com o poder público, entidades privadas e com o 

terceiro setor para potencializar trabalhos voltados as pessoas com 

deficiência; 

 Desenvolver programa de estímulo ao trabalho voluntário de assistência 

às pessoas com deficiência; 

 Potencializar ações e campanhas educativas sobre os direitos das 

pessoas com deficiência; 

 Desenvolver Projeto para construção de um Centro de Assistência 

integral à pessoa com transtorno do espectro autista e Tratamento, 

Recuperação, Reabilitação para Deficientes auditivos, visuais, físicos, 

dentre outros.  

 Assegurar o uso de transporte municipal para portadores de 

necessidades especiais. 
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 Ampliaremos as ações relacionadas a melhoria da qualidade e 

organização urbanística do nosso município, como pavimentação, saneamento, 

drenagem e iluminação em diversas ruas da nossa cidade e distritos. 

 Focaremos na qualidade dos serviços de infraestrutura urbana e 

conservação da cidade e dos bens públicos. 

 Investiremos constantemente na gestão para que possamos melhorar e 

capacitar cada dia mais o servidor com o intuito de prestar melhor serviço nas 

ações de conservação do município. 

Por fim, executaremos obras de qualidade, que melhorem a mobilidade 

e que as mesmas sejam pautadas na acessibilidade, qualidade e respeito ao 

cidadão e aos recursos públicos. 

Verificaremos as demandas para reestruturar e retomar a execução de 

obras paradas por conta de não cumprimento de normas e procedimentos nas 

administrações anteriores. 

Garantir, Criar, Continuar e Ampliar um amplo programa de 

Regularização Urbana em áreas sem disputas judiciais e implementar uma 

política pública para continuar a construção de unidades habitacionais de baixa 

renda e conjuntos habitacionais, de melhoramentos estruturais, adequação, 

reforma, promovendo ainda a regularização de moradias no município. 

Combateremos o déficit habitacional, buscando junto ao governo federal 

e estadual, iniciativas privadas e instituições financeiras, diferentes linhas de 

financiamento e ações de parcerias para viabilizar a construção e término de 

unidades habitacionais no nosso município, como os vários programas 

existentes no governo federal. 

Promoveremos debate e consulta pública quanto à reformulação das leis 

urbanísticas municipais, em especial o Plano Diretor do Município; a Lei de 

uso, Ocupação e Parcelamento do Solo; o Código de Obras e Edificações e as 

Posturas Municipais. 
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Nosso modelo de administração pública não será amparado em modelo 

institucional ultrapassado que era anteriormente praticado por outras 

administrações. Não daremos as costas à população, não ignoraremos as 

necessidades da administração e do servidor ativo, comissionado, contratados 

e aposentados. Adotaremos a continuidade do nosso modelo de gestão, 

identificado pela responsabilidade, transparência, modernidade e pela 

proximidade com o cidadão. 

 Estabeleceremos ações voltadas para o fortalecimento da 

administração pública municipal, garantiremos a presença do serviço junto ao 

cidadão, fazendo com que a administração não seja apenas um simples 

prestador, mas um canal de comunicação com a sociedade.  

Ouviremos e buscaremos resolver gradativamente os vários anseios 

legítimos dos servidores públicos municipais, represados por muito tempo, 

estes que estão sendo e serão ainda mais atendidos com a aprovação de leis 

específicas para as diversas áreas de atuação da prefeitura, após o devido 

estudo de impacto e viabilidade financeira e orçamentária. Trataremos com 

carinho, responsabilidade e respeito a administração pública, com a avaliação 

(caso a caso) gradativa das perdas salariais referentes a administrações 

anteriores nas diversas áreas. 

Fortaleceremos o sistema previdenciário do município, assegurando 

solidez e viabilidade financeira para garantir o pagamento dos benefícios 

futuros, ouvindo e buscando solução à situação deixada por administrações 

anteriores. 

Fortalecer o planejamento da administração municipal, adequando as 

estruturas existentes às novas competências exigidas pelo modelo de gestão 

democrática.  

Apoiaremos o cidadão e o poder público, de forma transparente e 

democrática, buscando ao máximo a participação popular, inclusive de 

fiscalização e controle das ações administrativas. 
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(“Art. 37 da Constituição da República: A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência...”).  

 

Nossa Gestão será pautada sobre o que disciplina a Constituição 

Federal. Asseguraremos a transparência nos atos e contratos administrativos, 

fomentaremos a incorporação de novas tecnologias e modernização de 

programas para melhor atender o cidadão e as atividades da gestão municipal.  

Primaremos pela gestão democrática, ética e eficiente, apoiada em 

iniciativas tecnológicas para assegurar a correta aplicação dos recursos 

públicos e combate a corrupção.  

Estabeleceremos o contínuo processo de recuperação das finanças 

municipais, racionalizando gastos, eliminando desperdícios e gerenciando os 

recursos financeiros com austeridade e competência.  

Promoveremos o incansável controle orçamentário e garantiremos a 

participação popular na formulação e construção do Orçamento Municipal, 

onde o cidadão terá vez e voz no planejamento das ações orçamentárias da 

municipalidade.  

Respeitaremos a Lei de Responsabilidade Fiscal integralmente, 

estabelecendo políticas com transparência, austeridade e equilíbrio das 

finanças públicas, implementando prioridades administrativas de forma que a 

gestão seja direcionada para as pessoas que mais precisam, com política 

inclusiva, igualitária e participativa. 

Formalizaremos parceria com o TCE/MG para implementação do 

programa de transparência pública, com a criação do “quiosque da 

transparência”, onde o cidadão poderá ter acesso de forma rápida e precisa a 

todas as ações do município, através de painéis com diversas informações da 

receita e despesa municipal, onde estimularemos a participação social no 
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controle da gestão, empoderando a sociedade e estimulando o exercício da 

transparência. 

Fortaleceremos e qualificaremos as informações do Portal da 

Transparência do Município de forma a atender as demandas do TCE/MG e as 

necessidades da sociedade, aperfeiçoando os mecanismos de transparência, 

primando pela execução integral da Lei de Acesso à Informação. 

Estabeleceremos análises com informações do TCU, TCE, CGU, 

Receita Federal, MPF, MPE, das empresas e pessoas inidôneas e inaptas a 

contratação com administração municipal, promovendo Transparência Plena no 

processo de contratação. 

Desenvolveremos estudo para estruturarmos a carreira de Auditor 

Público Municipal, com a criação do quadro efetivo de servidores e realização 

de concurso público;  

Promoveremos políticas de inclusão para a gestão, onde 

estabeleceremos a participação de deficientes e portadores de necessidades 

especiais na administração pública; 

Fortaleceremos as ações do Controle Interno Municipal, buscando 

sempre a correta aplicação legal nas análises processuais; 

Atuaremos de forma enérgica e austera na busca e combate à 

corrupção;  

Desenvolveremos e potencializaremos ações do Departamento de 

Procedimento Disciplinar buscando coibir e inibir infrações disciplinares de 

servidores públicos e combate à corrupção; 

Democratizaremos a ação administrativa através da criação de canais 

de participação para o controle da qualidade dos serviços públicos. 

(participação efetiva do povo onde investir). 

Garantiremos a presença constante da prefeita e do vice-prefeito junto à 

população. A prefeitura sempre estará de portas abertas para a comunidade e 

os segmentos representativos da sociedade, de forma respeitosa, igualitária e 

democrática. 

Qualificar os gastos públicos, através do aprimoramento dos controles 

de custos, melhoria de processos, gerenciamento da execução dos contratos, 

otimização dos recursos públicos. 
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Considerações Finais 

  

A nossa cidade crescerá pautada em uma gestão moderna e 
responsável, séria e comprometida em fazer o melhor para o nosso povo, 
principalmente para as pessoas que mais precisam, e com isto tornar nosso 
município cada vez melhor e mais desenvolvido. 

 Devemos administrar, gerir e cuidar da nossa cidade para fazer as 
pessoas felizes. Pensaremos na segurança das famílias, na geração de 
emprego e renda, na melhoria da infraestrutura, na melhoria da saúde, 
educação, das ações assistenciais, e em iniciativas que movimentem a 
economia da cidade de Governador Valadares, objetivando prosperidade e 
melhoria na qualidade de vida do nosso povo. 

 Pretendemos estabelecer uma Governador Valadares mais justa, 
igualitária, limpa, sustentável, livre de abusos e corrupção. 

 É como enorme satisfação que trazemos nossas ideias e as propostas 
ouvidas da população, escritas neste Plano de Governo, para apreciação de 
toda a sociedade Valadarense. 

 Queremos nossa cidade mais moderna, mais justa, inclusiva e diversa, 
para que possamos garantir um bom futuro para as famílias que nela vivem. 

 Convidamos você cidadão(ã) Valadarense a participar deste grande 
Projeto de cidade, agradecemos e pedimos a benção e a capacitação de Deus 
para esse projeto e nos comprometemos, eu, Prefeita, e meu Vice-Prefeito, a 
agir e trabalhar incansavelmente com ética, responsabilidade, transparência, 
austeridade, zelo e dedicação. 

 Deus nos abençoe. 

 Muito Obrigada a todos. 

 

Rosemary Mafra Nunes Leite 

 

Gilson Geraldo Figueiredo Terra 

 

 

 


