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Há mais de um ano, um grupo de pessoas oriundas das mais diversas atividades
econômicas da cidade, passaram a ter encontros informais para debater o
momento político de Poços.
A crise institucional que sucumbiu o pais na década anterior, acrescida de
administrações municipais descompromissadas com bom desempenho
orçamentário e muito mais voltadas a medidas populistas inconsequentes, de
aplauso imediato, mas com sequelas altamente prejudiciais a curto prazo,
acabaram por detonar as finanças do município, provocando um alto desequilíbrio
entre as receitas e as despesas.
Vivenciamos três administrações, cujas Planos de Governo eram meramente
eleitorais, fantasiosos, promessas de austeridade e medidas impactantes que na
pratica nunca aconteceram. Houve sim, uma total falta de compromisso com o
futuro do município, fazendo com que o deficit orçamentário fosse uma pratica
rotineira.
Tal situação, além de tornar o município totalmente desprovido de recursos para os
investimentos necessários, e até a manutenção da própria máquina administrativa,
o tornou inadimplente com seus fornecedores, e totalmente inapto, pela falta de
Certidões Negativas, ao acesso a verbas provenientes de emendas parlamentares
e a adesões a programas governamentais de ordem econômico e sociais, cujos
financiamentos vantajosos possibilitam a cidade a estar preparada estruturalmente
para buscar e receber injeção de recursos através de parcerias privadas.
Até mesmo as transferências de dividendos e dos lucros provenientes do DME, que
poderiam ser fontes de investimentos em obras estruturais e de manutenção da
boa prestação de serviço em atividades essenciais, passaram a ser utilizados para
custeio da máquina administrativa.

1/16

PLANO DE GOVERNO

GESTÃO 2021 – 2024

COLIGAÇÃO PREOCUPADO COM POÇOS
REPUBLICANO – MDB - PL

Pagar a folha de salários dos funcionários chega a ser festejado e enaltecido.
Fosse a Prefeitura uma empresa privada, certamente estaria hoje, no mínimo em
uma recuperação judicial.
A triste realidade das analises e apurações levantadas por aquele grupo foi a
premente necessidade da busca de uma alternativa viável, responsável e supra
partidária, mais pragmática que ideológica, de forma a sensibilizar e buscar o apoio
dos eleitores a uma proposta verdadeira, transparente, responsável e
comprometida com a recuperação e retomada do crescimento e desenvolvimento
de Poços de Caldas.
Dai o surgimento deste projeto, escrito a quatro mãos por pessoas comprometidas
e angustiadas com a realidade, por isso o nome de:

PREOCUPADOS COM POÇOS
Diante desta triste e lamentável situação administrativa e financeira do município, a
base deste projeto não poderia ignorar o evidente desejo da população na busca
de uma renovação política e administrativa.
No entanto, também não poderia deixar de ser considerado também que as
desastrosas três últimas administrações foram consequências da eleição de novas
lideranças com apelo ideológico e popular, calcados em programas de governos
mais acadêmicos que realistas, que se mostraram depois inoperantes até diante da
falta de conhecimento e experiencia da complexa e difícil operacionalidade da
administração pública. É muito evidente que esta situação caótica das finanças
públicas foi resultado na falta de experiencia e visão de futuro que levaram a
muitas decisões equivocadas.
A conclusão foi que os anseios populares não poderiam ser ignorados mas que a
pratica mostrou ser fundamental também a necessidade de um administrador
capaz e experiente, com conhecimento da máquina pública e com relacionamento
além das fronteiras da cidade de modo a viabilizar os projetos desenhados.
Portanto, este Plano de Governo não chega com uma assinatura ou uma marca
pessoal, mas um projeto debatido entre muitos, que trazem experiencia do passado
e a realidade do momento, longe de propostas demagógicas e eleitoreiras, mas
fundamentalmente comprometidas com o bem estar social da nossa população,
com o olhar em um futuro onde Poços de Caldas esteja novamente em lugar de
destaque no cenário social e econômico do Estado.
Definido este Plano foi indicado Geraldo Thadeu para ser seu executor, pessoa de
passado ilibado, experiente e capaz, com livre acesso aos gabinetes
governamentais, Estadual e Federal.
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Junto dele, com presença diária nas decisões, Tereza Navarro, renovação aliada a
tradição e experiencia.
Livre do mal da ineficiência, da incompetência que desrespeitou o dinheiro do
público, oferecendo serviços públicos de péssima qualidade, Poços vai se
recuperar em curto período, tanto nos valores éticos quanto na sua posição no
cenário mineiro, retornando a condição de uma cidade pujante, com seus cidadãos
orgulhosos de aqui viver e criar suas famílias
Obvio que cairíamos na vala comuns dos Planos de Governos eleitoreiros se aqui
fossem apresentados simplesmente um elenco de ações e obras sobejamente
conhecidas como fundamentais e necessárias a cidade.
No passado, Poços deu uma guinada no seu processo de crescimento e
desenvolvimento quando, depois de um período de estagnação pelo fechamento
dos Cassinos e no desenvolvimento da medicina alopática que reduziu a procura
pelos tratamentos termais, buscou na elaboração de um diagnostico técnico
contratado pelo então Prefeito Haroldo Junqueira novas caminhos para o seu
desenvolvimento.
O projeto elaborado pela empresa Consultec no final da década de 60, foi
extremamente importante para nortear a estruturação administrativa da prefeitura e
no planejamento de investimentos para adaptação do novo período de crescimento
baseado na exploração das riquezas do seu solo e com a implantação da fábrica
da Alcoa.
Foram trinta anos de riqueza para o município que pode através das receitas
obtidas, construir grandes melhorias que permitiram uma excelente qualidade de
vida a sua população.
O que vivemos agora é algo parecido, com a necessidade de urgente da
elaboração de um novo diagnóstico onde poderá ser traçado novos caminhos para
o futuro da cidade.
Dentro deste conceito, vamos planejar as ações administrativas em quatro itens.

1 – RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E EQUILIBRIO ORÇAMENTARIO.
A atual administração assumiu o poder municipal denunciando a existência de uma
divida grande e um orçamento deficitário, que segundo foi prometido seria corrigido
a curto prazo, com medidas austeras de contenção de despesa. Não foi, no
entanto, o que aconteceu.
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Pela prestação de contas feita, em 2019 foram arrecadados cerca de 710 milhões
de reais contra uma despesa em torno de 750 milhões de reais, portanto um déficit
de 40 milhões de reais.
Além do claro desrespeito a Lei de Responsabilidade Fiscal, chama a atenção não
ter havido nenhum investimento de vulto no município, apesar do recebimento de
cerca de 50 milhões de dividendos do DME.
Todos candidatos gritam e pregam que de imediato farão o equilíbrio das contas
públicas sem citar a formula mágica.
Só quem conhece de perto a realidade sabe que a Prefeitura tinha uma invejável
capacidade de Planejamento, razão do êxito de algumas das administrações
passadas. Por falta de interesse e compromisso com o futuro da cidade esta
estrutura foi totalmente perdida.
A elaboração do documento que será denominado:

POÇOS, SUAS DEFICIÊNCIAS E SUAS POTENCIALIDADES
A maneira simplista como esta questão tem sido tratada tem que ser abandonada!.
Somente a partir deste documento, técnico e objetivos, será possível encontrar os
pontos vulneráveis existentes e as indicações das medidas a serem tomadas.
E com coragem e vontade política, vai ser sim, possível atacar a causa e eliminar o
problema.

2 – RESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Hoje vivemos uma verdadeira desorganização administrativa, cujas correções só
serão possíveis a partir da revisão das mais diversas legislações em vigor, a
maioria delas, remendadas e obsoletas.
Fundamental, com apoio da sociedade e da Câmara Municipal, abrir um amplo
debate e encarar com responsabilidade a necessidade destas mudanças.
O Governo Federal fez recentemente sua Reforma Administrativa, e o mesmo esta
acontecendo no Governo Estadual, já com uma proposta em análise na
Assembleia Legislativa.
A atual administração, não muito propensa a elaborar estas reformas e revisões,
não tomou nenhuma iniciativa neste sentido, ficando totalmente omissa.
Por isto a Reforma Administrativa deverá ser atacada de início!
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Combater os privilégios e os “penduricalhos” acessível a poucos deverá estar na
pauta dos debates. A forma muitas vezes injusta de promoções terá que ser
revista, pautando as promoções em critérios de merecimento e desempenho.
Eliminação de Cargos Comissionados de pouca utilidade gerencial e operacional,
que só tem a finalidade de “cabide de empregos” para apadrinhados políticos.
Promover e valorizar incentivos aos servidores municipais, com vantagens pontuais
obtidos por desempenho e metas alcançadas.
A revisão do Código Tributário e do Código de Postura terá que ser pautado,
modernizando e tornando-os mais justo e objetivos, especialmente fazendo com
que haja mais interesse na adoção de providencias reparadoras e educativas que
objetivando a “indústria da multa”.

3 – RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO
O ultimo grande investimento de peso no município foi feito há mais de vinte anos
atrás.
O município há muito está inerte, acomodado, na busca uma política de incentivo a
novos investimentos, promovendo geração de emprego e renda, tanto na área
industrial como comercial.
Independente dos efeitos do Covid, por dados divulgados oficialmente, Poços foi a
cidades que mais perdeu vagas de trabalho no último ano, fruto de uma política
acanhada sem a busca de novos investimentos.
Apesar dos poucos investimentos públicos nos últimos anos, Poços ainda oferece
uma boa qualidade de vida a seus moradores, e sem dúvida que o planejamento
invejável acontecido no início do século passado faz de seu traçado urbanístico o
aspecto de uma cidade moderna, e acrescida de suas belezas naturais, sempre
motivos de elogios, o que torna uma cidade admirada.
Estas características de valor imensurável precisam ser mais exploradas no
despertar de interesses junto de empresários em busca de novas oportunidade de
investimento.
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Ainda dotada de um comercio pujante, boa prestação de serviço e agora já
reconhecida como uma cidade Universitária, o município dispõe de amplas
condições de implantar uma política agressiva de incentivo a investimentos na área
Tecnologia.
As belezas naturais da cidade podem e deverão ser motivos de incentivo a
indústria do Turismo, promovendo possiblidade da vinda de novas atrações
voltados ao entretenimento, complemento ás estruturas já existentes nos pontos
turísticos.
Promover uma legislação que incentive atrações culturais na cidade, com eventos
que possam trazer retornos oriundos da presença de visitantes e turistas.
É preciso mudar o conceito ultrapassado de que o município deva ser “sócios” dos
agentes promotores das atividades culturais, eventos temáticos, de congressos e
outras promoções. A política a ser adotada é de liberdade de ação aos promotores,
que com retorno financeiro possam sempre estar atentos a novas modalidade de
eventos culturais e de entretenimento. O maior retorno dessas atividades ao
município deve ser buscado na geração de empregos e gastos que acabam por
acontecer no comercio, bares e restaurantes, feiras exposições e setor hoteleiro
Hoje o conceito de hotelaria tem passado por grandes transformações e o incentivo
a implantação de resorts, com estruturas complementares de lazer, poderá ser uma
alavancagem ao turismo da cidade.
Para que todas estas iniciativas que certamente irão trazer divisas para o
município, se tornarem viáveis, precisam ser regulamentas e previstas nas
legislações municipais.
Abrir oportunidade de diálogo com os investidores não é possível com uma
legislação impositiva e fechada como as que estão em vigor.
Para tanto, será preciso fazer com que a invejável estrutura de Planejamento que
no passado existia no município e que era reconhecida dentro do Governo do
Estado por sua capacidade operacional, volte a funcionar.
Cabeças pensantes, permanente atenção a busca de crescimento e
desenvolvimento econômico e social, com projetos ousados e eficazes, deverão
prevalecer sobre atividade secundarias, como as que hoje fazem da Secretaria do
Planejamento uma mera seção de aprovação de projetos, com uma direção
obsoleta, pensamento arcaico e desestimulante.
Importante o município voltar a ter um instrumento de Planejamento adequado,
moderno e eficiente, que permita a cidade um crescimento e desenvolvimento
necessário, mas de forma organizada e eficiente.
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Assim que, legislações e normas que poderiam dotar a cidade de mecanismo
importantes para o seu desenvolvimento ficaram relegados a planos inferiores.
O debate e discussão para um projeto, hoje importante como o da Mobilidade
Urbana, transferido pela atual administração a terceiros sem qualquer vínculo e
conhecimento dos problemas e deficiência do setor, com resultado obtido foi
vexatório, deverão serem de imediato refeitos.
O Plano Diretor, ha mais de dez anos a espera de uma revisão, tratado com total
descaso nas ultimas administrações, será uma prioridade total.
E também pensar nos projetos que devem ser implantados no sentido de preservar
a qualidade de vida da população.
Meio Ambiente tratado de modo responsável , de forma a permitir o crescimento e
desenvolvimento das mais diversas regiões da cidade, sem impacto ambientais.
A partir da adoção destas medidas adotadas, com o equilíbrio nas contas públicas,
com uma estrutura operacional eficiente uma legislação justa, moderna e pratica,
certamente que em seguida haverá condições de buscar investimentos nos mais
diversos setores da cadeia produtiva.
Nossa confiança é que com responsabilidade e muito trabalho, rapidamente
estaremos em condições de fazer o mais importante: CUIDAR DE VOCE

- POÇOS UMA CIDADE MAIS HUMANA
CUIDANDO DAS PESSOAS
Aprimoramento do acesso e da gestão da saúde pública.
Expansão e priorização dos programas de prevenção, como clínicas de família.
Mais autonomia para os gestores e regras de governança para os hospitais.
Aperfeiçoamento e remodelação de consórcios de municípios para maior escala de
eficiência e gestão regionalizada de recursos e prioridades.
Uso intenso de tecnologia para prontuário único, universal e com o histórico de
paciente, para que a rapidez e eficiência no atendimento, sejam constantes.
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Implantar programa de atendimento domiciliar ao idoso, deficiente físico e em
situação de vulnerabilidade social, a exemplo do programa -SAD da UNIMED
Poços.
Incrementar com mais ênfase o programa Jovem Aprendiz junto ao Ministério do
Trabalho, visando diminuir o índice de desemprego dos jovens no município,
desenvolvendo junto as entidades governamentais,
Promover cursos de educação profissional, atividades culturais e esportivas,
conscientizando a população em relação às leis de apoio às pessoas portadoras de
deficiência,
Promover a semana da juventude, fazendo com que o jovem poços caldense tenha
a oportunidade de mostrar trabalhos, projetos, iniciativas gerais com apresentações
culturais, seminários, e manifestações, representando as diversas identidades de
juventude
Dotar os hospitais da zona leste e Margarita Morales de área especial para
tratamento de idosos, e de área para tratamento de mulheres gravidas garantindo a
elas exames pré natal e acompanhamento pós parto
CUIDANDO DOS ANIMAIS
Incentivar a criação e o funcionamento do Fundo Municipal de Defesa e Proteção
Animal.
Incrementar o programa municipal de registro geral de animais e propiciar o
levantamento da população animal de cães, gatos e cavalos nas áreas urbanas.
Construir através de uma PPP, um cemitério público para enterro de animais
Criar junto aos estabelecimentos comerciais da área como clinica veterinárias um
selo de Amigos dos Animais que desenvolvam em parceria com a prefeitura
programas de proteção aos animais de rua.
Reestruturar e fortalecer a política de prevenção e adoção de animais
abandonados ou vítima de maus tratos.
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POÇOS DE CALDAS UMA CIDADE SUSTENTÁVEL
Saneamento e recuperação dos rios, córregos e represas, reflorestar as matas
ciliares, as margens dos rios em parceria com o setor privado.
Redução definitiva do desmatamento ilegal, com mais tecnologia e fiscalização.
Aplicação do Código Florestal com seriedade e eficiência.
Ampliar e implantar estudos para o plantio de árvores urbanas.
Implantação do Centro de Referência Ambiental, visando a implementação de
ações de vivencia ambiental na educação, em sintonia com nossas crianças da
rede pública e privada.
Distribuição de sacos verdes, em bairro pequeno, com a finalidade de separação
do lixo seco.
Preservar as nascentes (manifestações superficiais de água armazenada em
reservatórios subterrâneos, conhecidos como aquíferos ou lençóis, e que dão
origem a pequenos cursos d’água) e mananciais (todas as fontes de água,
superficiais ou subterrâneas que deverão serem usadas
Incrementar investimento no Jardim Botânico de Poços de Caldas, diversificando
sua atuação com órgão fomentador do cuidado com meio ambiente, criando o horto
medicinal, construir um espaço para levar o estudante a ter conhecimento de
estudos científicos sobre botânica,
Construir um Herbanário no Jardim Botânico com o objetivo estudar, manter e
produzir plantas nativas e exóticas,
Incentivar a implantação de hortas comunitárias nas escolas, na cidade e zona
rural
Dar assistência aos pequenos produtores rurais disponibilizando os equipamentos
facilitando a vida do homem do campo
Criar uma marca para identificar os produtos fabricados em Poços de Caldas
Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização de
campanhas educativas.
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POÇOS CIDADE SEGURA
Maior integração entre a Guarda Municipal e a policia Militar e Cívil.
Priorização da segurança pública e valorização da GM
Metas e bonificação para o sucesso da GM
Plano de carreira que permita o crescimento do GM
Aprimorar a prevenção e a atuação da Guarda Municipal com o uso de mais
tecnologia.
Ministrar cursos gratuitos de capacitação para vigilantes noturnos, como o de
proteção patrimonial e atualização das tecnologias em segurança.
Criar um aplicativo de segurança para celular que possibilite a participação da
população como fonte de informação, direta com a GM.
Instalação do Programa “Olho Vivo” - O sistema de vídeo monitoramento irá ajudar a
Guarda Municipal e a PM no monitoramento com a utilização das câmeras instaladas em
pontos estratégicos do município.
Aumentar o efetivo da Guarda Municipal para atuar em parceria com a Polícia
Militar e Polícia Civil.
Valorizar a Guarda Municipal dando melhores condições de trabalho através de
treinamentos e cursos de aperfeiçoamento; aquisição de novos equipamentos e
uniformes ; aquisição do novas viaturas.
Desenvolver um plano de segurança nas escolas municipais, com a criação de
uma Patrulha Escolar e implantação de um sistema de vídeo monitoramento.
Buscar parceria com a Policia Militar e Civil, no sentido de desenvolver um plano
de segurança rural, com utilização de software de georreferenciamento.
Incentivar a criação de novos Conselhos Comunitários de Segurança Pública
(CONSEP) nos bairros. Dando a oportunidade da comunidade participar dos
planejamentos de segurança local.
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Criar uma Transitolândia- espaço usado para desenvolver ações de educação de
trânsito para as crianças e adolescentes.
Buscar o apoio dos órgãos de segurança pública, do poder judiciário do ministério
público para a criação do gabinete de gestão Integrada Municipal, com o objetivo
de desenvolver ações de prevenção e combate a criminalidade no município.
Desenvolver e ampliar os convênios com a Polícia Militar e Polícia Civil com o objetivo de
melhorar a segurança pública do município.
Fazer gestão para a instalação de uma Companhia da Policia Militar na Zona Sul,
levando mais segurança para aquela localidade.
Implantar o programa “VISINHO AMIGO”; onde um conjunto de ações da Guarda
Municipal e em parceria com a população trabalhará na prevenção da
criminalidade.
POÇOS UMA CIDADE CONSIENTE
Priorizar a política do plano habitacional municipal, objetivando a construção de
novas habitações destinadas a famílias de baixa renda.
Incentivar através de campanhas, inclusive junto as construtoras o programa SOS
Construção.
Implantar o programa Banco da Mulher–Finalidade: linhas de crédito a juros
reduzidos, para incentivar a mulher poços caldense a montar, estruturar ou ampliar
seu negócio já existente. Promovendo assim sua auto- estima e sua independência
financeira.
Criar um programa de estímulo ao empreendedorismo feminino – com cursos de
capacitação gerencial e a orientação financeira, buscando linhas de crédito
especial com entidades governamentais .
Parceria com a Secretaria Especial de Políticas Publicas para Mulheres e o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome.
Implementar o Banco de Alimentos, com cursos de gastronomia e instalação de
Cozinha Experimental, para as mulheres dos programas sociais e instituições
filantrópicas. Parcerias junto ao Ministério da Agricultura e o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome.
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Projeto “Mais Cor por Favor”- Através da Divisão de Habitação e em parceria com a
iniciativa privada, possibilitando a pintura diferenciada de casas em bairros do
município, tornando inclusive um atrativo turístico
Implantar o Centro de Convivência do Idoso, com a finalidade de realizar serviços
de convivência e fortalecimento de vínculos.
Efetivar o programa SOS CIDADÃO – Lei criada na Administração Geraldo Thadeu
em dezembro de 2000. Finalidade: acolher, cuidar, proteger, amparar, dar
condições de subsistência ao morador de rua.
Apoio total ao Conselho Municipal da Mulher como fórum representativo,
fiscalizador, propositivo de programas e políticas para mulheres garantindo o
enfrentamento à violência contra as mulheres por meio da criação e ampliação de
Centros de Referência e Atendimento, com assistência jurídica, psicológica e de
saúde, bem como de delegacias da mulher e casas abrigo.
Implantar centros de especialidades médicas para agilização do tempo das
consultas e exames especializados permitindo com isto a diminuição das longas
filas e tempo de espera
Intensificar a disponibilidade de medicamentos nas farmácias, melhorando a
qualidade do atendimento aos necessitados
POÇOS CIDADE TURÍSTICA E CULTA
Propor o PMT - Plano Municipal de Turismo- A Iniciativa privada e o poder público
juntos. Idealizar ações para os próximos anos do turismo em Poços de Caldas.
Promover o Turismo inclusivo, ações de sensibilização e qualificação de gestores
públicos e prestadores de serviços turísticos para o atendimento adequado e a
adaptação dos equipamentos turísticos.
Promover o Turismo Responsável, numa abordagem ampla, que acolhe a defesa e
o desenvolvimento de temas como ética e responsabilidade social, acessibilidade
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, respeito às diferenças de
gênero, geração, raça e etnia, respeito ao meio ambiente e a manutenção e
valorização das culturas locais, além de maior participação das comunidades
receptoras na definição das políticas de desenvolvimento do turismo e no acesso a
esse mercado
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Promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando o município a
planejar, as atividades turísticas de forma sustentável e segura.
Apoiar a realização dos eventos de caráter tradicional e de notório conhecimento
popular, que comprovadamente contribuam para a promoção de Poços de Caldas,
no mercado nacional com o fomento da atividade turística.
Implementar projetos para crianças, adolescentes, idosos, levando aos bairros,
atividades como: oficinas de dança, teatro, cinema itinerante, apresentações
artísticas, oficinas culturais, criação de vídeos.
Exposições artísticas itinerantes em praças, ruas, bairros
Rota cultural monitorada, em nossos monumentos, parques, igrejas, próprios
públicos, fazendas centenárias etc.
Desenvolver um aplicativo para celular para divulgar as atividades culturais da
cidade e para colher sugestões do público sobre quais são os eventos de sua
preferência.
Restaurar todos os pontos turístico, em parceria com a iniciativa privada traves do
plano de PPP transformando Poços em uma cidade turística acessível, com
atenção voltado para a recepção adequada aos portadores de necessidades
especiais.
Restabelecer as festas tradicionais através de parcerias, e criar novos eventos
valorizando os artistas de nossa cidade.
Construir um ‘CENTRO DE CONVENÇÕES” , através de PPPs, implantando em
parceria com o Ministério do Turismo a criação do (TNE) TURISMO DE
NEGOCIOS E EVENTOS, favorecendo sobremaneira a economia da cidade,
atraindo pessoas de todos os cantos do Brasil, permitindo, a integração e a
mistura das culturas, e apresentando nossa cidade, os nossos costumes, a
nossa historia e nosso tradição , através de eventos corporativos, tornando poços
um atrativo para realização de congressos, eventos, workshops, convenções,
seminários etc..
Com a criação do TNE em nossa cidade, teremos uma grande rentabilidade , pois
se investe em hospedagem, alimentação, e o participante no seu tempo livre
conheca as belezas de nossos pontos turísticos, favorecendo sobremaneira a
economia da cidade, atraindo pessoas de todos os cantos do Brasil, permitindo, a
integração e a mistura das culturas, e apresentando nossa cidade, os nossos
costumes, a nossa historia e tradição.
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POÇOS CIDADE ESPORTIVA
Implantar o Projeto Bolsa Atleta – Objetivo: subsidiar e promover o atleta que se
destaca em alguma atividade esportiva. Parceria com o Ministério das Cidades e
Ministério dos Esportes.
Promover campeonatos esportivos entre bairros, e na zona rural,
com Associação de Bairros e Clubes.

em parceria

Realizar atividades esportivas no contra turno das escolas em bairros com alta
vulnerabilidade social.
Implantar aplicativo para celular para interagir sobre hábitos saudáveis, voltados
para atividades físicas e de lazer.
Criar um programa denominado “Poços Olimpica“ disponibilizando aulas para
incentivar os atletas a praticarem modalidades olímpicas. Criando opções e
atrativos para para receber delegações nas diversas modalidades com vistas à
aclimatação das delegações.
Desenvolver junto ao Ministério do Turismo um programa para o turismo religioso e
cultural. pois Poços é uma cidade com grande potencial de transformar as festas
religiosas e populares em um produto turístico sustentável para estimular a
atividade no país e fazer com que os brasileiros conheçam cada vez mais nossos
atrativos”,
Criar um projeto denominado “Pedalando em Poços” incentivando a pratica do
ciclismo criando rotas e ciclovias para o desenvolvimento deste esporte
POÇOS CIDADE CONECTADA
Instalação de internet em todas escolas públicas,urbanas e rurais,bibliotecas,
terminais rodoviários, praças.
Convênio e ou parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas, para
aperfeiçoamento em informática dos alunos da rede pública.
Plataforma Digital “Fala Juventude”, canal de comunicação olímpico.
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POÇOS CIDADE COM EDUCAÇÃO
Criar o programa recuperação das escolas municipais, construindo, reformando,
higienizando todas escolas municipais que se encontram em estado deplorável de
conservação
Aumentar a oferta de vagas em creches na cidade, para disponibilizar a vaga
quando a mãe precisa.
Investir na formação e na capacitação permanente dos professores para melhorar
a qualidade do ensino.
Criar Programa de Residência Pedagógica na rede municipal para estudantes de
pedagogia, letras e educação física.
Garantir o acesso de alunos com deficiência no sistema regular de ensino e
adequar as instalações às normas de acessibilidade.
Implantar bibliotecas nas escolas, com livros paradidáticos para alunos e docentes
para incentivar o hábito da leitura e da escrita.
Aumentar a oferta de vagas nos cursos de línguas e de qualificação de jovens e
adultos focados na preparação para o mercado de trabalho e inclusão socio digital.
Reformar, revitalizar e modernizar as Bibliotecas Pública Municipais, sobre tudo
Doutor Mario Corrêa Lousada.
Divulgação do numero de vagas nas unidades de ensino infantil e listagem de
crianças dessa faixa etária
Oferecer atividades no contra turno, aos alunos, abrangendo atividades
pedagógicas, esportivas e oficinas de leitura, teatro e dança
Ampliação física das unidades de educação infantil, com objetivo de aumentar o
atendimento as crianças dessa faixa etária


POÇOS CIDADE TOTAL
Estimular a implantação de placas solares para abastecer escolas e
empreendimentos habitacionais de baixa renda com energia limpa e mais barata.
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Implantar o Portal da Cidade: plataforma digital para cada área de atuação do
governo, com informações sobre todos os serviços disponibilizados para os
cidadãos.
Promover, em parceria com a Educação e outras entidades, capacitação em
educação financeira e consumo consciente.

ESTE É PLANO DE QUEM ESTÁ REALMENTE PREOCUPADO COM OS
DESTINOS DE NOSSA CIDADE!

POÇOS MERECE MAIS !
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