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1. APRESENTAÇÃO

Temos a convicção que o futuro é construído pelas nossas ações 

no presente, no agora, pelas decisões que tomamos hoje. Por 

isso, com essa premissa, nossa coligação, o nosso time, tem 

certeza que com o voto consciente da população valadarense, 

com o voto de confiança, com o trabalho conjunto, com a ex-

periencia, com a vitalidade desse grupo e com o apoio de todo 

o povo desta cidade vamos caminhar a passos largos para a 

prosperidade.

Apoio este que não se restringe a apenas ir às urnas e votar 

nesta coligação, mas sim, o apoio de tomar as decisões em 

conjunto de forma plural e heterogênea, do inicio ao fim deste 

governo, em todos os momentos.

Podemos afirmar que vamos sim, construir um futuro próspe-

ro, um futuro melhor, um futuro de expectativa para toda uma 

geração de valadarenses, não só para o presente, mas, sobre-

tudo para aquelas que virão.

Pois acreditamos que o melhor ainda está por vir, claro, desde 

que tenhamos bons governantes, governantes que pensem e 

trabalhem de fato para o povo. É este o nosso compromisso e 

o convite que fazemos para os filhos dessa amada terra.
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2. INTRODUÇÃO

Nosso compromisso se pauta pela verdade, pela realidade e pe-

las promessas possíveis, não pactuamos com a alienação e es-

telionato eleitoral, onde candidatos vendem mentiras aos elei-

tores com o objetivo de chegarem ao poder a qualquer custo. 

Nossa cidade já sofre com essas promessas vazias há anos, por 

isso reafirmamos o nosso compromisso de sermos honestos e 

sinceros com a população.

Por isto, neste plano de governo iremos apresentar propostas 

que sabemos ser viáveis e possíveis de se concretizar. A seguir 

esboçaremos nossos compromissos voltados para as principais 

áreas da administração pública. Aqui, fazemos nosso primeiro 

compromisso, o de aprimorar este plano cada vez mais, pois da-

remos voz ao povo, não só durante a campanha, mas também 

durante nosso governo e assim nos permitirá estabelecer priori-

dades conforme a necessidade e anseios dos valadarenses.
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3. SAÚDE

Quanto à saúde nossos esforços serão voltados para a saúde bá-

sica, o amplo e fácil acesso da população aos serviços essenciais 

de saúde. Por isso, vamos priorizar pela excelência estrutural 

dos Postos de Saúde da Família (PSFs), acreditamos que o am-

biente de atendimento deve contar com uma estrutura acon-

chegante e bem equipada.

Por óbvio, para atingirmos a excelência nesse serviço, não bas-

ta apenas estrutura física de qualidade, temos que contar com 

uma equipe profissional altamente capacitada, por isso além 

de capacitação e treinamentos frequentes, também criaremos 

equipes para atendimentos noturno, possibilitando àqueles 

que trabalham durante todo o dia o acesso amplo e de qualida-

de à saúde, desafogando assim nosso Hospital Municipal.

Todos nós sabemos que Valadares é referência em saúde para 

toda a região leste do Estado, sendo assim, vamos fomentar as 

cirurgias de média complexidade. É importante salientar que 

hoje a cidade conta com duas faculdades de medicina e em 

breve formaremos cerca de 100 (cem) médicos por ano em nos-

sa cidade, logo, fomentar as cirurgias de média complexidade 

é uma forma de ampliar o acesso da população à saúde, e tam-

bém de alocar essa mão de obra extremamente qualificada que 

nossa cidade produz.
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4. EDUCAÇÃO

A marca do nosso governo é o olhar para o futuro, e é impos-

sível planejar o futuro sem priorizar a educação, sendo assim, 

a jornada da Educação Infantil será ampliada de 8h/dia para 

10h/dia, ou seja, a criança poderá ficar na instituição das 7h00m 

às 17h00m. Afinal, para que uma cidade prospere é necessário 

que seu povo tenha condições de trabalhar com tranquilidade, 

sendo assim, a população valadarense poderá desempenhar 

suas atividades profissionais com a garantia de que seus filhos 

estarão bem protegidos.

Para a implementação desse programa é essencial a nomea-

ção e posse daqueles aprovados no concurso público realizado 

em 2020, compromisso este que falaremos melhor no tópico 

de administração pública. Em conjunto, também será amplia-

do o número de professores e monitores, viabilizando assim o 

aumento da jornada do serviço prestado pela Educação Infantil 

do município.

Acreditamos veementemente que uma prestação de serviços 

de qualidade só é possível com uma estrutura física e profissio-

nal qualificada, por isso, nos atentaremos a reformar e dar efe-

tiva manutenção à toda rede de ensino municipal, bem como a 

construção de ao menos dois Centros de Educação Infantil. Aos 

servidores haverá um incentivo financeiro através do pagamen-

to de bonificações caso atingirem metas estabelecidas pelo Sis-

tema Municipal de Ensino. Paralelamente, criaremos ao menos 

cinco equipes multidisciplinares, compostas por psicólogos e 
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psicopedagogos, para atendimento de toda a rede municipal 

de ensino.

Ainda, além do KIT escolar que será mantido, iremos aprimora-

-lo acrescentando também os uniformes escolares. Outros dois 

grandes projetos para a área é a criação da “Prova Valadares”, 

em parceria com as universidades da cidade, para que assim 

possamos ter índices próprios com o intuito de melhorar a edu-

cação municipal. Outro importante e inovador projeto é o fo-

mento das qualidades extracurriculares dos alunos municipais, 

incentivaremos e criaremos programas para explorar as habili-

dades tecnológicas, empreendedoras, esportivas e culturais.
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5. SANEAMENTO

      BÁSICO

O saneamento básico é constituído de quatro pilares: água, dre-

nagem, esgoto e lixo. Também, é com base nessas premissas 

que o novo marco legal do saneamento básico (Lei Federal nº 

14.026/20) foi sancionado.

Em nossa cidade temos o SAAE – Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto, uma empresa pertencente à Administração Municipal, 

como o próprio nome já remete esta é responsável pela gestão 

do esgoto e água de Governador Valadares, contudo, como a 

maioria das empresas públicas, o SAAE é muito utilizado para a 

realização de inúmeras contratações desnecessárias, o famoso 

cabide de empregos.

Em nossa gestão nos comprometemos a dar uma gestão efi-

ciente a esta importante empresa, para isso iremos reduzir con-

sideravelmente a contratação avulsa de servidores. Importante 

destacar que boa parte da tarifa que pagamos a esta empresa 

é composta por uma taxa referente ao tratamento de esgoto, 

serviço esse que não é prestado em nosso município. Sendo as-

sim, iremos suspender parcialmente a tarifa referente ao trata-

mento de esgoto, até que efetivemos o tratamento destes resí-

duos, ressaltamos que já existe um projeto e também recursos 

financeiros disponíveis para a implementação desse essencial 

serviço.
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Quando falamos de tornar a gestão do SAAE eficiente não po-

demos esquecer que atualmente há um desperdício de mais 

de 50% (cinquenta por cento) da água que é tratada, percentu-

al que pode facilmente ser reduzido para a casa dos 10% (dez 

por cento) bastando que se destine os recursos arrecadados 

para manutenção e substituição da rede de água.

Atualmente nosso município possui uma despesa exorbitante 

para transportar o seu lixo até a cidade de Ipatinga. Gasto esse 

que é inaceitável. Por este motivo através de uma PPP (Parceria 

Público Privada) estabeleceremos em nossa cidade o seu pró-

prio aterro, permitindo que assim tratemos o nosso lixo, situa-

ção essa que gera inúmeros empregos. Logo, além de diminuir 

um elevado custo para destinação dos nossos resíduos sólidos, 

fomentaremos ainda mais empregos em nossa cidade, man-

tendo o nosso compromisso de olhar para o futuro.
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6. DESENVOLVIMENTO

      E PLANEJAMENTO

Acreditamos em uma gestão integrada onde todos os setores 

da administração publica executem suas atribuições em plena 

sinergia, possibilitando assim potencializar a produtividade e 

por consequência alavancar os resultados colhidos, e assim tem 

que ser a mentalidade e gestão de uma cidade futurista.

Unindo esforços e em busca dos resultados supracitados repa-

ginaremos a sala mineira, para que ela se torne cada dia me-

nos burocrática, o empreendedor valadarense terá a adminis-

tração municipal como parceira. E assim sendo, reativaremos a 

UAITEC para que forneça capacitação técnica e qualificação da 

mão-de-obra fornecida por nossa cidade.

Atualmente o Distrito Industrial da nossa cidade pertence ao 

Estado de Minas Gerais, o que torna a atividade industrial de 

nossa cidade ainda mais burocrática, por este motivo reivindi-

caremos junto ao Estado a municipalização do Distrito Indus-

trial. Indo além, o atual Distrito Industrial não possui mais capa-

cidade de expansão, por este motivo também daremos inicio a 

implantação do Distrito Industrial II.

Temos plena consciência que para um efetivo desenvolvimen-

to de nossa cidade é necessário oferecermos estrutura logística 

para o mercado, por este motivo acreditamos fielmente que é 

possível expandir e ampliar o nosso aeroporto, a cada dia per-
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demos mais voos e as passagens se tornam ainda mais caras, 

que se encontra parado por incorreções no seu projeto execu-

tivo.

Por fim, não somos contra a Zona Azul, porém somos contra a 

indústria das multas, contra a arrecadação sem transparência e 

destinação eficaz de recursos. Por isso criaremos um programa 

transparente nas suas arrecadações e eficaz na aplicação dos 

recursos.
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7. ADMINISTRAÇÃO 
      PÚBLICA

Nosso primeiro compromisso é com os recém aprovados no 

concurso público que ocorreu em 2020. Logo nas primeiras se-

manas de governo daremos posse à todos aqueles que foram 

aprovados. Em consonância com a valorização do servidor pú-

blico revisaremos a legislação municipal para garantir o acesso 

do servidor efetivo aos cargos de confiança, a progressão na car-

reira com o fomento da capacitação técnica e um percentual 

mínimo de servidores efetivos na esfera municipal.

Quanto ao setor de fiscalização criaremos um único órgão res-

ponsável por toda a fiscalização municipal, possibilitando assim 

otimização de recursos financeiros e humanos. Entendemos 

que a educação e conscientização da população é primordial. 

Por isso, respeitaremos etapas: a) notificação, onde primeiro in-

forma as irregularidades, oferecendo meios de solucionar as ir-

regularidades; b) após a notificação e não solucionando os erros 

apontados, aí sim haverá a aplicação de multas.

Os recursos proveniente de multas serão implementados nas 

áreas afetadas por aquela infração. Tendo a população total 

transparência para que ela possa fiscalizar o governo e os gas-

tos municipais.

Vivemos uma crise, ocasionada pelo coronavírus, sem prece-

dentes em nossa história, obviamente queremos trazer e incen-
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tivar novos empreendimentos em nossa cidade, contudo, não 

podemos esquecer do empreendedor valadarense, aquele que 

durante todo esse tempo gerou emprego e renda na cidade, é 

incoerente virar as costas para essas empresas e buscar tão so-

mente os novos, por isso, criaremos políticas de incentivo fiscal 

para os produtores de emprego e renda do nosso município, 

tanto para os que já estão estabelecidos na cidade como para 

aqueles que pretendem estabelecer seu negócio aqui.
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8. ESPORTE, CULTURA

      E LAZER

Que Valadares é um grande atrativo para a prática de esportes 

todos nós sabemos, porém, a pergunta que sempre nos faze-

mos é por que nossa cidade não explora esse potencial? Temos 

o Pico da Ibituruna, o Rio Doce, o Parque Olímpico, a Ilha dos 

Araújos, incontáveis trilhas para a prática dos mais diversos es-

portes.

Inicialmente, ressaltamos que todos esses pontos (e muitos ou-

tros existentes) além de locais extremamente propícios para a 

pratica de esportes, podem e devem ser explorados turistica-

mente.

A grandeza de uma população se forja na base da cultura e co-

nhecimento. Hoje nem sequer temos um teatro em nossa cida-

de. Vimos, num passado próximo, governantes abdicarem de 

um novo teatro. Quantos governos não prometeram revitalizar 

a nossa Açucareira?

Em nosso governo o amplo acesso à cultura e incentivo às prá-

ticas esportivas será um grande diferencial. Temos a convicção 

que com as politicas públicas certas para esse setor descobrire-

mos incontáveis talentos em nossa cidade, e consequentemen-

te promoveremos o esporte, a cultura e o turismo por toda a 

cidade, ou seja, além de renda geraremos qualidade de vida.
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9. PROPOSTAS

Em linhas gerais essa é nossa visão da realidade de Valadares 

e de como ela pode ser. Claro, desde que tenha um governo 

que se preocupa com o povo, que olha para o futuro. Mas que 

se preocupa com o agora, pois sabe que esse é o caminho da 

esperança, da prosperidade, do disruptivo.

A seguir elencamos nossas propostas para cada área, e reitera-

mos nosso compromisso com cada valadarense. Por fim, convi-

damos toda a população para se aliar ao time do povo, e juntos 

debatermos e construirmos um futuro melhor.
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Saúde
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Reforma dos PSFs

PSF noturno

Fomento das cirurgias de média complexidade

Prioridade na atenção básica

Capacitação profissional das equipe de saúde
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Educação
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Ampliação da jornada na Educação Infantil

(de 8h para 10h ou de 7h00m às 17h00m

Contratação de mais Professores da Educação Infantil

Contratação de mais monitores de Apoio à

Educação Infantil

Reforma das escolas e creches

Construção de ao menos 2 Centros de Educação Infantil

Criação de Equipes Multidisciplinares

Incentivo de metas, com bonificação pecuniária

para os profissionais

Implementação da “Prova Valadares”

Fornecimento e ampliação do KIT Escolar

(com uniforme)

Fomento de atividades extracurriculares: Tecnologia, 

empreendedorismo, esporte, cultura
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Saneamento básico
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Tratamento e gestão dos Resíduos Sólidos

(através de PPP)

Implementar as ETEs

(estações de tratamento de esgoto)

Redução da tarifa de esgoto até que o serviço seja 

efetivamente prestado (atualmente é o equivalente a 70% 

da taxa de água, reduziremos para 50%. Após o efetivo 

tratamento do esgoto retornaremos para os 70%)

Gestão eficiente e transparente do SAAE

Manutenção e substituição da rede de água do SAAE 

(reduzir o desperdício de água tratada, atualmente cerca 

de 50%)

Isenções/reduções das tarifas para áreas alagáveis durante 

período de enchentes
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Desenvolvimento
e Planejamento
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Capacitação e Treinamentos por meio da UAITEC

Desburocratização dos serviços públicos

Expansão e incremento da Sala Mineira

Fomento e incentivo para as StartUps Valadarenses

Reforma do Aeroporto

Municipalização do Distrito Industrial

 

Implantação do Distrito Industrial II

Transparência e inclusão da população na gestão

da Zona Azul
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Administração 
Pública

24



PLANO DE GOVERNO 2021-2024

Nomeação de todos os aprovados no concurso de 2020

Revisão do Plano de Carreira dos Servidores

Efetivação de um percentual mínimo de efetivos em 

cargos de confiança

Efetivação de um percentual máximo de comissionados 

em relação ao número de servidores efetivos

Criação de um setor único de fiscalização

Fim da indústria das multas

 

Transparência na gestão de recursos provenientes

de multas

Criação de legislação de incentivo fiscal - abrangerá os 

empreendedores já existentes na cidade e também

os novos
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Esporte, Cultura

e Lazer
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Revitalização e gestão do Parque Olímpico

Dar acesso ao povo aos bens públicos

Exploração do esporte, turismo e lazer nas áreas

verdes da cidade
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