




A título de exemplo, a conhecida obra DA AVENIDA DO FOGUETINHO estava prevista para ser executada no Orçamento Municipal 
desde 2013, ou seja, há mais de 7 (sete) anos é desejada pela população e somente foi iniciada no atual governo, que em apenas dois 
anos e quatro meses de mandato, enfrentando retenção de recursos pelo Estado de Minas Gerais e depois a feroz pandemia do COVID-
19 (Coronavírus), já está com a obra em estágio avançado devendo entregá-la em breve para o povo trespontano.

Vale ressaltar que uma das metas enquanto atual governo foi + DIALÓGO, ouvindo em todas as demandas a população, o Poder 
Legislativo, empresários, associações, cooperativas e afins, JÁ QUE NINGUÉM TRABALHA E CONQUISTA NADA SOZINHO. O apoio 
dos nossos deputados majoritários estadual e federal também foram de suma importância para todas as realizações vistas pela nossa 
querida TRÊS PONTAS. Uma vez que um governo não deve ser uma ilha por questões puramente políticas, os recursos de outras esferas 
governamentais são sempre MUITO BEM-VINDOS no nosso governo! Graças ao excelente relacionamento estabelecido com nossos 
representantes no Estado de Minas Gerais e nosso país, conquistamos + de 15 milhões em recursos financeiros, o que possibilitou a 
realização de obras relevantes por toda cidade.

Nossa cidade já acelerou À OLHOS VISTOS PARA TODA REGIÃO DO SUL DE MINAS, retomando o protagonismo dos tempos áureos 
da década de 50, onde Três Pontas era reconhecida nacionalmente, pela beleza, pela arte e pelo PROGRESSO. E + PROGRESSO e + 
DESENVOLVIMENTO é nossa grande meta. 

O PROGRESSO não deve ser DITO, deve ser VISTO! O Governo atual tem demostrado por meio do trabalho da sua EQUIPE, que tudo 
pode ser FEITO! Basta + vontade e + planejamento. Para tanto, existem os instrumentos de planejamento estabelecidos na 
Constituição Federal, de curto a longo prazo. E qualquer Plano de Governo deve partir dos programas, planos, metas e ações JÁ 
PREVISTOS nestes instrumentos que são estabelecidos por lei municipal, após as devidas audiências públicas com a PARTICIPAÇÃO 
de toda a sociedade, ou seja, da forma + democrática possível. 

Seguindo essa linha de + TRANSPARÊNCIA e o compromisso com a VERDADE, o presente Plano de Governo buscou estabelecer 
metas REALISTAS dando continuidade a um TRABALHO SÉRIO e + EFICIENTE! 
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