
 
PROPOSTA DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO 2021/2024 

Coligação “Unidos por Ibertioga” 
Partido Patriotas e dos Trabalhadores 

 
Apresentação  
 

Esta é uma carta de intenções e de princípios que nós, da chapa 51 – que tem como 
candidato a prefeito o Dr. Ricardo Marcelo Pires de Oliveira, o Ricardo do Plínio e a Vice-
Prefeito Pedro Fagundes da Silva, Pedrinho, o Pedrinho do Chico Fagundes apresentamos 
para a avaliação dos eleitores ibertioganos durante o processo eleitoral suplementar de 2021.  

 
Estamos nos comprometendo a executar cada item aqui exposto ao longo da 

administração 2021/2024, caso sejamos eleitos.  
 

O programa é apresentado à população de Ibertioga com a certeza de estarmos 
contribuindo para mostrar que a nossa cidade pode ser governada de forma justa, humana, 
profissional, com uma liderança séria, capaz de reunir forças pelo bem da nossa cidade.  

 
Faremos a diferença recuperando a dignidade das pessoas.  

 
Nossa coligação propõe um governo de união, com a participação popular efetiva e a 

busca de um crescimento planejado e sustentável. Desejamos governar de mãos dadas com o 
funcionalismo público, a Câmara Municipal, e junto com o povo, de frente para ele, mantendo 
permanente diálogo, sem mentiras, nas tomadas de decisão. Temos consciência de que há 
muito trabalho a ser feito e pretendemos encaminhá-lo com total transparência, solidariedade 
e confiança no potencial de nossa cidade, com uma administração voltada para bem comum.  
   

Diante disso, nossa proposta se insere no comprometimento com a busca de mais 
saúde, educação e serviços que tragam qualidade de vida para todos.  
 

Objetivos e metas  
 

1 – Saúde:  
 

 Garantir e melhorar o acesso de toda a população a serviços de qualidade, com igualdade, e 
em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da 
política de atenção básica e atenção especializada;  

 Aprimorar a rede de urgência e emergência, de serviços de atendimento móvel de 
urgência/Samu 192, articulada a outras redes de atenção;  

 Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança com ênfase nas 
áreas e populações de maior vulnerabilidade;  

 Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e 
vigilância em saúde;  

 Manter e garantir a assistência farmacêutica no âmbito do SUS;  
 Gerenciar a qualidade da atenção à saúde tendo como proposta básica a avaliação de 

desempenho de serviços e prestadores de serviços de saúde;  
 Manter convênio com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Ibertioga, com apoio total 

aos serviços de saúde;  
 Manter convênio com Faculdades de Medicina da região;  
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 Fortalecer atendimento de profissionais de saúde nas comunidades rurais e Unidades Básicas 
de Saúde;  

 Manter e fortalecer o Conselho Municipal de Saúde;  
 Manter convênios com consórcios públicos de saúde;  
 Reativar o laboratório municipal e a clínica de especialidades;  
 Reativar o serviço de assistência dentária e bucal aos alunos da rede municipal;  
 Lembrar sempre que doença não tem hora nem dia marcado.  

 
2 – Educação: 
 

Buscar recursos financeiros para a educação;  
 Mobilizar e efetivar uma política de educação que retome o crescimento de indicadores 

como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);  
 Aprimorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de Ensino, 

independente das condições social, econômica, étnico-racial e cultural da população;  
 Cumprir a legislação na educação mantendo profissionais habilitados nas áreas de atuação;  
 Assegurar o acesso à educação especializada aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais;  
 Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a sociedade civil 

e fortalecendo o conselho municipal de educação e os demais conselhos escolares;  
 Valorizar os profissionais da área com a análise e revisão dos Planos de Cargos e Salários;  
 Ampliar atendimento fonoaudiólogico, médico, psicológico e nutricional aos alunos da rede 

municipal;  
 Elaborar cardápios para merenda de qualidade com efetiva participação da nutricionista, 

oferecendo alimentação fresca e nutritiva, e acompanhar as condições nutricionais de cada 
aluno, verificando obesidade e subnutrição;  

 Buscar e manter convênios com universidades e entidades educacionais, tais como Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) para oferecer cursos 
profissionalizantes que possam qualificar os ibertioganos em diversas áreas;  

 Readequar o transporte escolar com base nas distâncias percorridas dando, assim, mais 
comodidade aos alunos;  

 Manter o transporte para estudantes de cursos superior, técnicos e outros para a cidade de 
Barbacena – MG.  
 

3 – Obras Públicas:  
 

 Construir e reformar casas para famílias de baixa renda com recursos oriundos do poder 
público;  

 Recuperar todas as estradas vicinais com cascalho, bueiros, construção de pontes e outras 
necessidades que poderão surgir para um eficiente escoamento da produção rural;  

 Elaborar Projeto de Georreferenciamento da cidade para nova atualização da planta 
cadastral existente;  

 Expansão de pavimentação de vias públicas na cidade e comunidades;  
 Ampliação da rede de captação de água pluvial;  
 Revitalização das praças da cidade.  

 
4 – Agricultura e Pecuária:  

 
 Buscar alternativas para o desenvolvimento agrário, levando em conta nossos recursos 

naturais e as exigências do ágil mercado globalizado;  



 Estimular a agricultura familiar e o agronegócio, priorizando também a compra de parte da 
merenda escolar de produtos do próprio município;  

 Manter convênio com órgãos estaduais e federais da área;  
 Adquirir equipamentos para o fortalecimento da agricultura familiar;  
 Manter atendimento de profissionais capacitados em Medicina Veterinária;  
 Incentivar o associativismo e o cooperativismo da Associação dos Produtores Rurais, 

investindo nas estruturas necessárias para o seu pleno funcionamento.  
 

5 – Assistência Social:  
 

 Promover as adaptações necessárias para o bom funcionamento da sede do CRAS – Centro 
de Referência de Assistência Social;  

 Manter, estimular e apoiar o atendimento necessário ao grupo da Melhor Idade; 
Ampliar programas de proteção aos direitos da mulher;  

 Aperfeiçoar os programas de atenção aos idosos e portadores de necessidades especiais;  
 Resgatar a prática de exercícios aeróbicos principalmente para homens e mulheres com 

idades a partir de 40 anos, acompanhado de instrutor;  
 Manter e ampliar oficinas e serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;  
 Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, vulnerabilidade 

e pobreza articulando as competências municipais, estaduais e federais;  
 Ampliar a articulação com a rede não governamental de assistência social e com as outras 

políticas sociais da prefeitura, em especial as de saúde, educação, trabalho e segurança 
pública, para responder com efetividade à diversidade das necessidades.  
 

6 – Esporte e Lazer:  
 

 Manutenção, reforma e ampliação de campos de futebol amador das áreas urbana e rural;  
 Aprimorar a prática de realização de campeonatos municipais e regionais em diversas 

categorias;  
 Incentivo a diferentes modalidades e categorias esportivas, inclusive femininas, valorizando 

os atletas, com orientação profissional, para melhor desempenho em competições regionais;  
 Colocar em funcionamento o ginásio poliesportivo que, por causa de mentiras, está parado 

há 4 anos;  
 Reativar e resgatar as escolinhas esportivas infantis em diversas modalidades, masculinas e 

femininas;  
 Apoio a clubes da cidade e alunos da rede municipal e estadual na realização e participação 

de eventos esportivos.  
 

7 – Meio Ambiente e Saneamento:  
 

 Manutenção e ampliação das redes de água e esgoto das comunidades rurais, com 
implantação de fossas sépticas;  

 Fortalecer o Conselho Ambiental;  
 Manter e Implantar projetos ambientais no município de acordo com as exigências legais;  
 Investir em estudo e solução das condições sanitárias dos córregos que banham o Município;  
 Manter convênio com órgãos federais e estaduais da área;  
 Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos e Urbanos;  
 Manutenção das Estações de Tratamento existentes e construção de novas redes;  
 Aprimoramento da coleta seletiva, inclusive em áreas rurais, e realização de campanhas 

sobre o tema.  
 
 



 
 
 

8 – Cultura:  
 

 Elaborar calendário de eventos culturais que valorizem grupos da cidade e região, 
aprimorando a divulgação de belezas naturais e pontos turísticos de Ibertioga, atraindo, assim, 
visitantes ao nosso município;  

 Cadastrar e divulgar em sites credenciados os bares, restaurantes, pousadas e pontos de 
comércio do município;  

 Apoiar e valorizar os grupos culturais de Congada, Folia de Reis, blocos carnavalescos, Lira 
Santo Antônio, entre outros;  

 Promover eventos culturais de interesse coletivo, como feiras de artesanato, cultura e 
gastronomia;  

 Criar a Casa de Cultura e Memória de Ibertioga;  
 Apoiar, valorizar e oferecer oportunidades que divulguem e façam crescer o trabalho dos 

artesãos do município, destinando um espaço público para exposição permanente dos 
mesmos;  

 Trabalhar para recuperar o direito de integrar o Circuito Turístico Serras do Ibitipoca; 
Contratar equipe técnica especializada para resgatar os trabalhos de captação de recursos no 
que se refere ao ICMS Cultural e Turístico do Município;  

 Implantar o projeto “A Praça é Sua”, com programação de atividades sociais, culturais e de 
lazer para a comunidade;  

 Preservar o Patrimônio Cultural do Município por meio de políticas e ações de educação 
patrimonial;  

 Criar projetos que incentivem a arte e a cultura nas escolas e na cidade.  
 

9 – Administração:  
 

 Valorizar os servidores públicos, mantendo seus salários em dia e promovendo capacitações;  
 Praticar a ética e a transparência, fornecendo elementos necessários para o 

acompanhamento do controle interno;  
 Desenvolver um processo de planejamento urbano sustentável que integre efetivamente as 

ações dos diversos órgãos da prefeitura;  
 Distribuir de forma mais igualitária em todo o espaço urbano os serviços públicos e privados;  
 Trabalhar com apoio de Deputados Federais e Estaduais em busca de recursos para obras 

que atendam às necessidades de nosso Município como: melhoria nas estradas vicinais, saúde, 
educação, esporte, cultura e lazer, habitação, turismo, agricultura, saneamento básico, meio 
ambiente e assistência social;  

 Utilizar a estrutura e recursos da comunicação social em campanhas educativas e 
preventivas, tais como: saúde, educação ambiental e prevenção de acidentes de trânsito e 
trabalho;  

 Dar apoio as Entidades Constituídas e de Utilidade Pública do nosso Município.  
 

Esperamos o seu apoio em 1º de agosto de 2021 para que estas propostas sejam 
concretizadas.  
 

Ibertioga, 25 de junho de 2021.  
 

Ricardo e Pedrinho – vote 51 e confirme 
 



 
 


