PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL – 2021 A 2024

PEDRO LEOPOLDO - MG

REDE SUSTENTABILIDADE – PL

Introdução
O Plano de Governo do partido Rede Sustentabilidade, tem por finalidade
discorrer as principais propostas dos candidatos ao Executivo Municipal
Simone Aparecida Santos Diniz e André Santos para a Administração
Municipal no período 2021-2024. A elaboração deste, considerará as
necessidades primordiais do município, principalmente em melhorar a
qualidade de vida dos seus munícipes. O plano foi construído coletivamente ,
levando-se em conta, a atual situação financeira (receitas e despesas), onde
serão traçadas propostas coerentes, integradas e viabilizadas por meio de
políticas públicas factíveis e participativas.

O conteúdo programático das propostas apresentadas, foram desenvolvidas a
partir do Levantamento de um

Diagnóstico realizado nas diferentes

Secretarias, com a participação dos servidores municipais, civis, e filiados da
Rede Sustentabilidade PL. O Plano apresentado traz o anseio de uma gestão
totalmente comprometida com a população pedroleopoldense, principalmente
na atenção básica aos mais vulneráveis. Vem daí o slogan “Juntos faremos a
diferença!”. Trata-se de uma proposta de desenvolvimento de

políticas

públicas na qual se vislumbra um amplo desenvolvimento social.

Neste sentido, contemplamos em todos os setores ideias inovadoras que tem
como eixo central a articulação interinstitucional. Será implementado um novo
Modelo de Gestão na administração municipal, propondo e executando
projetos estruturantes em serviços críticos para a população, com resultados
altamente positivos nas diversas áreas de atuação do Governo.

No momento atual se observa que um dos maiores anseios da comunidade
está voltado para o setor econômico, principalmente pós pandemia. Nessa
perspectiva, precisaremos de
principalmente

estratégias voltadas à geração de emprego,

para os jovens moradores de áreas mais vulneráveis,

a

exemplo do estímulo à implantação de empreendimentos industriais no

município, também passa a ser uma prioridade, bem como implantação de
programas de capacitação e formação empreendedora como intuito de criar um
ambiente de empregabilidade e oportunidades.

Será investido em programas que possam ser estendidos as áreas rurais, pois
não se concebe pensar o desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura,
com base no desenvolvimento rural sustentável, nem pensar na geração de
empregos sem que haja o aproveitamento desse potencial agrícola. Por essa
razão, pretende-se

fortalecer a relação com instituições como o EMATER,

Embrapa, SEBRAE que atuam no âmbito municipal/regional para a
implantação de pequenas empresas (individuais ou cooperativadas) voltadas
ao aproveitamento e beneficiamento da produção agrícola local, conforme a
vocação da comunidade (milho, feijão, abóbora, hortifrutigranjeiros e outros).
Ainda pensando na agricultura e no agricultor, a administração centrará
esforços na manutenção das estradas vicinais por onde se escoa a produção e
por onde trafega as pessoas que produzem.
Outra ação da futura administração com base na formação de parcerias será
a implementação do Projeto SANEAR, que será o investimento e manutenção
do Saneamento Básico Municipal como: distribuição de água potável, coleta e
tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos.

Sabemos que os serviços de saneamento impactam diretamente na saúde,
qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo.
Além de ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas e comércios
locais a assumirem uma postura proativa em relação à conservação dos
equipamentos e espaços públicos

municipais, a exemplo das praças,

equipamentos de ginástica e quadras de esportes, e ao apoio e patrocínio às
ações de cunho cultural e desportivo municipais.

Além das parcerias locais buscaremos o apoio de órgãos da administração
pública nas duas esferas (federal e estadual) por meio de projetos voltados ao
desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego e renda, infraestrutura,

meio ambiente, cultura, saúde, educação, lazer, segurança, mobilidade) da
nossa gestão e que se encontram elencadas ao longo deste documento.

Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a
valores como trabalho, ética, transparência, responsabilidade, realismo,
coletividade, criatividade e, acima de tudo planejamento. Esses são os
princípios que

nortearão uma

administração forte e verdadeiramente

comprometida com os anseios da população, que serão a marca da nossa
trajetória política.

Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com
a legislação (federal, estadual e municipal vigentes) e aos três principais pilares
da sustentabilidade: econômico, social e ambiental. Ressaltamos que esta
Proposta de Governo, não se configura uma idéia acabada ou imposta, mas
apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas, estando
aberto a outras contribuições que possam vir a surgir ao longo da campanha
eleitoral e no decorrer da gestão quando a administração se abrirá à
participação da comunidade.

O Modelo de Gestão a ser implantado, tem como objetivo o uso de
instrumentos e ferramentas de planejamento e gestão, bem como um rigoroso
acompanhamento de metas

e possíveis soluções que levarão a cidade a

atingir um posicionamento compatível com a sua importância em nossa região.
O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto
desempenho

com

participação

cidadã

e

reflete

simultaneamente

o

pragmatismo e o idealismo da candidata. As propostas contemplam objetivos e
projetos

de

grande

relevância,

que

demandarão

uma

administração

extremamente eficiente, dedicada e competente, muito próxima e conhecedora
das necessidades dos pedroleopoldenses.

Propostas de Governo

As propostas aqui apresentadas, conforme já mencionado, constituíram-se de
um diagnóstico realizado, que permitiu

analisar e avaliar os avanços e

retrocessos. bem como os principais desafios a serem enfrentados nos
próximos anos, pela gestão,

dentro de cada secretária. Essa análise nos

mostrou as diretrizes e metas a serem perseguidas durante o governo.

“GESTÃO EFICIENTE, CIDADE DIFERENTE! VEM COM A GENTE!”.

Educação
A Educação é um Direito fundamental, garantido em Lei, que ajuda não só no
desenvolvimento de um país, mas também TRANSFORMA o

indivíduo.

Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de
se obter um emprego. A Educação permite ao individuo desenvolver sua
autonomia, o torna critico, questionador, o torna um ser capaz de pensar e
expor suas idéias, vontades e desejos. Por meio da Educação, garantimos
nosso desenvolvimento social, econômico

e ambiental, premissas básicas

para um País cada vez mais sustentável. Em nosso Governo a Educação será
tratada com prioridade. Para isso vamos:
•

Organizar e planejar junto a representantes da Educação o Plano de
Retorno às aulas, no cenário Pandêmico e a organização do Estudo
Híbrido, assegurando a garantia da segurança dos cuidados básicos
necessários, bem como o cuidado com a saúde mental dos estudantes
e profissionais.

•

Levantamento dos dados do Estudo Remoto 2020, atendimento das
crianças no período e articular o retorno junto ao CRAS, Saúde e ao
Desenvolvimento Social

•

Implantar o Projeto Merenda Saudável, através da elaboração

de

cardápios balanceados e saudáveis, acompanhado por nutricionista,
endocrinologista, que visam uma alimentação rica em nutrientes
necessário ao desenvolvimento das crianças e capacitação dos
profissionais da área.
•

Fortalecer e apoiar a aquisição de alimentos através da Agricultura
Familiar e incentivar a criação de pequenas hortas nas escolas através
de parcerias com a Emater.

•

Implantar o Programa Escola Legal, que tem como objetivo ampliar o
tempo integral nas escolas, com atividades diversificadas

no contra

turno, para isso, será considerada a modernização dos materiais,
educacionais existentes, bem como implantação de novos espaços e a
valorização, melhoria salarial, dos profissionais.

•

Criação do Instituto do Conhecimento - Programa que permitirá oferecer
aos profissionais da Educação

um espaço para realização de

atividades, projetos, cursos e treinamentos. Nesse espaço será
Implantada uma biblioteca digital municipal (centro de pesquisa). Será
ofertado um espaço para que profissionais possam ser atendidos em
suas demandas e dificuldades com profissionais da área.
•

Implantar o Programa “Educação em Rede” através da Implantação de
Equipes Multidisciplinares – Agentes da saúde, educação, segurança e
assistência social com núcleos de atendimento as escolas. Os agentes
estarão vinculados ao Projeto “Educação Saudável, é qualidade de
vida”, o projeto, será um trabalho em Rede, onde os profissionais terão
o objetivo de levantar informações junto as escolas e a comunidade, tais
informações servirão para elencar a qualidade da Educação no
Município.

•

Fortalecimento das

Associações de Pais e Mestres e colegiados

escolares,bem como PPP das escolas e gerenciamento do Caixa
Escolar.
•

Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes e profissionais
que se deslocam da zona rural para a sede municipal ou vice versa.

•

Estudar a implantação do Programa “Quem planta com esforço, com
sucesso colhe” que garantirá bolsa para o preparatório do ENEN e/ou
cursos com duração 6 meses, voltados ao mercado de trabalho para
jovens concludentes do ensino médio de baixa renda e com média
superior a 80%, no horário noturno.

•

Implantar o projeto Jovem Aprende Aqui, com atividades de informática,
inglês, xadrez, jogos virtuais, para jovens do EF2, com média acima de
70, assiduidade, pontualidade e comportamento nas aulas.

•

Implantar o Projeto Gestão Democrática na Escola, baseado em quatro
pilares de fortalecimento: eleição direta para diretores, vice diretores e
coordenadores educacionais, através de processo de seleção de
competência administrativa, provas práticas para

elaborar um plano

de gestão da escola, a ser detalhado no tempo certo, para ser certificado
e ter a possibilidade de se tornar diretor da escola. Serão revistas falhas

nos processos de eleições anteriores.

Capacitação dos gestores na

Educação para gestão administrativa nas funções de coordenação e
direção escolar; - autonomia administrativa, pedagógica e financeira
para as escolas; - fortalecimento da ação pedagógica, com a
qualificação e organização do trabalho em sala de aula; - a valorização
do magistério, com reconhecimento, gratificação por desempenho e
qualificação do docente.

• Levantar a de vacância nos cargos e realizar Concurso Público para a
educação infantil e fundamental,

para atender demanda, quanto ao

atendimento das instituições e integral das creches do Município,
inclusive nos períodos de férias.

• Manutenção e ampliação do Espaço de Atendimento a Inclusão.
Garantindo os DIREITOS das crianças de inclusão.
•

Ampliar a oferta de atendimento nos Cemais. Nossa meta é atender
100% das crianças, até o final do mandado de acordo com o PNE.
Teremos um prontuário unificado das mesmas,

integrando a todas

Saúde, Educação e Assistência Social.
•

Manter a implantação da

BNCC e ofertar no currículo a História da

nossa cidade, Educação para a Sustentabilidade, considerando os
pilares ambiental, social e econômico do município.
•

Revisar o Plano de Cargos Carreira e Salários (PCCS), visando a
valorização dos profissionais da educação, com foco na melhoria do
ensino aprendizagem. Bem como estudar a forma de enquadramento
salarial dos profissionais e a estrutura de trabalho das monitoras
escolares.

•

Ater aos

índices no IDEB e a

alfabetização para redução do

analfabetismo funcional ao final do 5 ano, o objetivo é preparar cidadãos
críticos, fazer o País se desenvolver economicamente de forma
sustentável, permitindo que os alunos da educação pública compitam
com os alunos da educação privada (igualdade)
•

Otimizar a gestão da Sala de aula, garantido o desempenho escolar.

•

Criar o Plano de Inclusão Digital

Saúde
Promover ações de promoção à saúde, é uma de nossas prioridades, nosso
Programa de Governo vai tratar de saúde para todos, buscando a revitalização
do hospital e postos de saúde, bem como a implantação de novos programas
de governo.
•

Avaliar junto aos profissionais os desafios da Covid 19, o legado
pandêmico no município. Identificar os números de casos no município
e levantar a demanda (reprimida) com a suspensão dos tratamentos.

•

Rever questões da pressões vividas pelos funcionários ao longo da
pandemia, que irá refletir ao longo de 2021.

•

Levantar os custos com a doença no município, apurar a prestação de
contas dos gastos. Fortalecer a proteção dos profissionais da Saúde.

•

Fortalecer o sistema de saúde pública municipal, com prioridade para
atenção básica.

•

Implantar Do Projeto AMES – Ambulatório Medico de Especialidades Centro de especialidades para consulta Geral da população. Consultas
previamente agendadas e ou encaminhadas do ESF.

•

Melhoria e ampliação do atendimento na Farmácia Básica Municipal,
com garantia de medicação para os pacientes hipertensos, diabéticos,
idosos e para quem faz uso de medicação controlada. Serão adotados
sistema de distribuição de remédios a pessoas

com dificuldades de

locomoção.
•

Rever transporte de pacientes em tratamento fora do município, a
exemplo de procedimento de hemodiálise, tratamento de câncer e
outros.

•

Criar o Núcleo de Educação em Saúde Preventiva para atendimento a
gestantes, parturientes, crianças e idosos

•

Fazer a manutenção do Centro de Atendimento a Saúde Bucal.

•

Implementar condições de partos na cidade

•

Revitalização dos Serviços de vigilância sanitária/os serviços de
combate a epidemias, endemias, zoonose.

•

Implantação de Programas de Saúde voltado as mulheres. Monitorar a
saúde das gestantes e recém-nascidos

•

Criação do Pronto Atendimento Pediátrico – o projeto que visa atender
exclusivamente

crianças

diminuindo

a

lotação

no

hospitais de

atendimento publico, melhorando e diminuindo o tempo de atendimento
oferecendo um atendimento pediátrico com mais qualidade;
•

Universalizar a Rede de Informação das ESF para agilizar os processos
e atendimento ao público com o Prontuário Único.

•

Criar o Programa Saúde do Idoso - Levantamento das instituições que
trabalham com o idoso; - Verificação da política Nacional e Estadual; Realização de pesquisa para caracterização do idoso em Pedro
Leopoldo - Criação do Fórum Municipal do Idoso; - Criação da
Coordenadoria do Idoso;
demandas

dessa

Instalação do Disque Idoso, para ouvir as

população;

Criação

do

PADI

(Programa

de

Atendimento Domiciliar ao Idoso);
•

Promover parceiras para a Saúde dos Animais com o estudo da Criação
do Centro de Atendimento aos Animais. Este centro passa a ser
administrado e supervisionado pela prefeitura ampliando e melhorando o
acolhimento de animais abandonados; Apoiar a construção do canil
municipal.

•

Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos
serviços nos hospital municipal, garantindo atendimento preventivo de
saúde a toda população que precisa;

•

Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de saúde e
agentes de endemias;

•

Recuperação da estrutura dos equipamentos de saúde (postos) já
existentes

que

atualmente

encontram-se

em

mau

estado

de

conservação e com serviços deficitários;
•

Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoados, voltadas a
exames oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos;

•

Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde

•

Criação e incentivo de programas para vacinação humana e animal

•

Fortalecimento da VISA e estrutura de trabalho. Informatização do
Serviço. Manter o controle de zoonose, dengue, etc..

•

Estudar a implantação do Piso Nacional da Enfermagem, e o
enquadramento dos passivos da categoria.

Esporte, Cultura, Turismo e Lazer
O crescimento de uma cidade, passa pelo desenvolvimento de seu cidadão,
para isso estaremos desenvolvendo programas de incentivo a Cultura e Arte,
planejado de forma participativa e integrada ao demais Programas de Governo.

Esporte
•

Garantir a Manutenção do Conselho Municipal de Esportes e projetos já
existentes na cidade.

•

Retomar os campeonatos desportivos municipais nas diferentes regiões
da cidade, aumentando e criando campanhas de incentivo
participação nos esportes

nas

a

diversificadas categorias esportivas,

através de parcerias com instituições, empresas, profissionais de
transporte, Órgãos Públicos, Confederações, Federações, Associações
e Ligas Desportivas.
•

Apoiar e ampliar a participação dos atletas locais em campeonatos
regionais, nacionais e internacionais.

•

Utilizar de forma correta O CEU, Centro Esportivo Unificado, da Região
Norte, com trabalhos culturais, esportivos e de lazer para a comunidade.

•

Intensificar o trabalho de prevenção ao uso de drogas, fortalecendo o
vínculo entre família e a sociedade.

•

Manutenção dos Projetos já existentes no CEPPEL, melhoria do espaço
e preservação do mesmo.

•

Conferir e acompanhar o uso de verbas e verificar se o ICMS esportivo
pode ser usado para as reformas necessárias, a última Empresa que
reformou o Ceppel decretou falência.

•

Implementação de políticas públicas esportivas, visando á terceira idade,
crianças, adolescentes e jovens em situação de risco. Apoiar PPP que
tem estruturas para o trabalho com crianças e adolescentes no
município, através de convênios firmados.

Cultura
•

Criar o projeto Calçadão Cultural, promoção de atividades culturais e
artísticas, junto às crianças, jovens e adultos em parceria com Igrejas,
associações, escolas, comerciantes, empresários, grupos de dança, de
teatro, da Melhor Idade, produtores rurais que visa a realização de
eventos culturais como os: religiosos, esportivos, culturais, populares....

•

Incentivar, apoiar e valorizar a cultura e os artistas locais, criação do
Projeto Concurso de Bandas.

•

Manutenção e melhorias nos espaços culturais.

•

Criar calendário artístico, cultural e religioso do município, ampliando a
valorização da diversidade cultural. Constituir políticas públicas que
dêem espaço para a manifestação cultural, respeitando as diversidades
entre as pessoas.

•

"Criação do NASCPEL, (NUCLEO ARTISTICO CULTURAL DE PEDRO
LEOPOLDO) que atenda e incentive os artistas locais amadores ou
profissionais. Um espaço que dê suporte e apoio ao trabalho com
projetos, capacitações..."

•

Estudo para criação de um teatro municipal.

Turismo
•

Retomar o estudo do Memorial Chico Xavier

•

Criar as rotas turísticas, “Chico, caminho de Luz”, Peter Lund e Rural,
como fonte de renda, cultura e lazer.

•

Preservação dos Parques Estatuais e incentivos à programas de
visitação por turistas, escolas e comunidade.

•

Preservação do Parque do Sobrado, como importante área de
preservação ambiental municipal.

•

Promover o turismo no município e região através de incentivos fiscais
na indústria e comércio que se integrarem ao Programa “Rota PL”, que
consistem em:
- Integrar trajetos e pontos turísticos em um plano voltado para o turista
conhecer e se encantar pela cidade.
- Capacitar e integrar os agentes do turismo municipal, explorando o
potencial do turismo local, ligado a Rota Lund, Chico Xavier e Rural.
- Identificar potenciais produtos locais, que possam se tornar atrativos ou
únicos para os turistas.
- Criar parcerias com Sindicato do Comercio, Lojistas, empresários,
Clubes de serviços e demais entidades, a criação de programas,
seminários e cursos que incentivem o acolhimento ao Turista.
- Criar um material padrão institucional que apresente todo o potencial
turístico da cidade, pontos turísticos, belezas naturais, parques, igrejas,
cultura, população, etc..
- Atrair feiras de negócios, impulsionando o turismo fortalecendo

a

atividade econômica.
- incentivar os moradores a conhecer sua própria cidade.
-Mapear e criar a infra-estrutura adequada nos parques e trilhas,
incentivando o turismo interno e de aventura.

Lazer
•

Estudo para a transformação da Fazenda Modelo em parceria com o
Governo Estadual, em Parque Ecológico para visitação, área para
piqueniques é lazer repaginando o local com toda estrutura e segurança
necessária.

•

Verificação de área para criação do Espaço Verde para Lazer Municipal
da comunidade.

•

Ampliação de praças e espaços de lazer urbano, com a revitalização dos
espaços já existentes.

Desenvolvimento Social
•

Realizar o Diagnóstico socioterritorial atualizado e socioassistencial,
para a Política de Assistência Social

•

Realizar o levantamento de dados de violência doméstica por região que
envolvam crimes/negligência/abusos (financeiros e sexuais) e trabalho
insalubre e infantil - Fonte: MP, Polícia Civil, Guarda Municipal,
Defensoria Conselho Tutelar e equipamentos como Creas.

•

Fazer o levantamento de todas as associações de moradores
(ativas/inativas), grupos sociais/culturais, espaços públicos que foram
abandonados ou tomados pelo tráfico e fazer com que esses grupos
possam se atualizar e serem parceiros na construção do projeto político.
Reativação / criação / fomentação das Associações de bairro em todo
município

•

Criação dos Conselhos Locais da Política de Assistência Social em
várias regiões do município para assegurar a participação de todos
munícipes através de avaliação constante da política executada e
apontando novas propostas;

•

Criação da ouvidoria para a política de assistência Social como forma de
assegurar direito;

•

Complementar as equipes de recursos humanos, tanto gestora quanto
executora, da Secretaria de Assistência Social.

•

Criar o ESPAÇO CIDADANIA,

(pontos de apoio

estrutura apropriada) em várias regiões, como:

e suporte com

Vera Cruz Lagoa de

Santo Antônio, Teotônio Batista, Fidalgo, Área Rural....reconhecer os
espaços das comunidades como unidades de apoio a gestão para
recebimento de

ações do Bolsa família, atualização cadastral dos

moradores, entrega de cestas e outros benefícios.

•

Fortalecimento e autonomia das Associações e Conselhos de Direito Idoso, Mulher, Pessoas com deficiência, criança e adolescente...

•

Buscar

parcerias

com

a

iniciativa

privada

para

auxiliar

no

Desenvolvimento Social
•

Implantar O Programa de Voluntário ou Voluntária Social , destinado a
pessoas legais com experiência acima de 18 anos, preferencialmente,
idosos e aposentados para ministrarem cursos a população de baixa
renda.

•

Revisar o Plano Diretor e PPA e melhorar e dar suporte aos CRAS,
ativar o CRAS III no CEU com equipe própria

•

Criar o CRAS itinerante para atender as comunidades distantes em
especial a Rural e Comunidade Quilombola;

•

Criação do Conselho Tutelar do Idoso;

•

Criação da Coordenadoria da Mulher com a participação da rede de
serviços (Ex: judiciário, delegacias, política militar e civil, associação de
mulheres, outras políticas municipais, dentre outros).

•

Criação de cooperativas para sustentabilidade das comunidades, com
criação

de

multiplicadores

que

fomentem

os

interessados

por

empreendedorismo social.
•

Criação de grupos de trabalho – GT - com representantes de toda rede
de serviço municipal para discussão de casos, elaboração de propostas
para garantir o direito e acompanhamento a pessoa idosa, crianças,
adolescentes e mulheres.

•

Verificar a possibilidade de criação de Casa de Passagem para pessoas
em situação de rua, com a participação dos municípios limítrofes.

•

Criação de um Centro de Atenção Psicossocial para usuários de Álcool
e outras drogas – CAPS AD com permanência dia, com a participação
da rede parceira e outros.

DIREITOS HUMANOS
•

Valorizar a Política de Direitos Humanos na cidade, através da criação
de uma subsecretaria voltada aos direitos humanos.

•

Avaliar a situação de ambulantes e moradores de rua.

• Criar Políticas Públicas de defesa dos direitos das minorias, tais como:
Movimento negro, movimento LGBTT, defesa dos direitos dos animais,
religiões de matriz africana e outras mais.
DIREITO DAS MULHERES
•

Empoderamento político das mulheres na participação do governo.

•

Desenvolvimento de Políticas Públicas de defesa dos Direitos das
Mulheres.

•

Criação do Espaço Mulher Pedro Leopoldense , um espaço com uma
equipe multidisciplinar, composta por Psicólogas, Assistentes Sociais,
Advogadas, entre outras, que centralizariam todas as necessidades e
assuntos referentes ás mulheres, enquanto cidadãs

•

(Criação da casa de acolhimento e proteção á mulher vítima de qualquer
tipo de violência)

•

Criação da

Semana Especial do cuidado à mulher, com realização de

(exames clínicos e psicológicos das mulheres, realização de serviço
social ...)
•

Criação do serviço de empregabilidade pública para mulheres no
município.

•

Criação do Projeto "Mãe Crecheira"

JUVENTUDE
•

Criação da superintendência de atenção ao jovem.

•

Tratamento do combate as drogas como causa de saúde pública.

•

Criar o programa “Primeiro emprego do jovem PL”

Planejamento Urbano, Infraestrutura e
mobilidade urbana e rural

O atendimento as necessidades básicas dos cidadãos e cidadãs, serão nossa
prioridade, para isso será desenvolvido um grande esforço buscando levantar o
déficit habitacional, com a regularização de áreas construídas, para isso vamos
buscar recursos junto aos Governos Estadual e Federal.
•

Plano habitacional para os bairros, lotes urbanizados, regularização
fundiária, estipulando tratamento paisagístico para a cidade.

•

Incentivar e desenvolver um trabalho de melhoramento das praças,
calçadas e muros.

•

Adaptação da cidade a norma NBR 9050 que estabelece a padronização
de vias e acessos a pessoas portadoras de necessidades especiais.

•

Implantação de internet nas áreas rurais e de baixa renda, através de
parcerias com empresas de telecomunicações para oferta de pacotes de
internet via satélite

•

Consolidar as cidades que compõe o

Vetor Norte da RMBH,

objetivando:

viários,

Melhoramento

de

acessos

sistemas

de

comunicação, atendimento, crescimento regional , viabilizando a
exploração de seus potenciais e juntas ampliar a força na busca de
conquistas importantes para região como incentivos para o agronegócio,
investimentos fortes no turismo, consórcios na construção e melhoria de
estradas;

fazendo a Consolidação da região como um grande e

importante bloco econômico;

TRANSPORTE

A melhoria da qualidade do transporte público, bem como o reordenamento e
controle sobre o transporte urbano, será uma das nossas metas do Programa
de Governo, políticas que melhorem a sinalização de sinais e ruas, com a
consequente diminuição dos índices de acidentes em nossa Cidade.
.
•

Priorizar o estudo de vias, já pago pela cidade

•

Realização de estudo da viabilidade de novas linhas e coletivos.

•

Implantação de política de controle do transporte urbano.

•

Melhoramento da organização e controle de estacionamentos.

•

Implantação de política de prevenção aos acidentes de trânsitos.

•

Valorização dos diferentes modais de transporte coletivo tais como:
Ciclovias e transporte alternativo, valorizando os transportes de energias
renováveis.

•

Ampliação da malha de ciclovias: promover ciclovias em toda a cidade

•

Integração da cultura de ciclovias com o transporte coletivo criando
estações de transbordo; possibilidade de transporte das bicicletas nos
veículos de transporte urbano de ônibus, sendo possível que o usuário
se desloque de bicicleta e ao mesmo tempo possa utilizar os serviços de
transporte urbano

•

Rever a oferta de transporte municipal, como uso do Táxi-lotação; com
criação de novos roteiros; e ampliação do número de taxis para receber
pessoas portadoras de necessidades especiais;

•

Implantação do sistema de mobilidade rural;

•

Incentivar a implantação do transporte ferroviário regional

•

Redução da poluição sonora no meio urbano;

•

Analisar os terrenos das moradias populares, com lotes de tamanhos
menores e contemplar pessoas de baixa renda

Segurança
A tranqüilidade de uma cidade, passa pela melhoria da saúde, educação e
segurança pública, para isso vamos desenvolver programas de qualificação
dos agentes públicos, bem como a manutenção do centro de monitoramento da
cidade.
•

Manutenção do centro de monitoramento e inteligência de segurança
para a Cidade.

•

Fortalecimento da defesa civil, com qualificação e melhoramento.

•

Envolver os organismos de segurança municipal em programas
educativos.

•

Capacitar e fazer a manutenção dos equipamentos necessários para a
Guarda Municipal.

•

Implantar o plano municipal de segurança pública humanitária.

•

Firmar convenio com o Governo do Estado para manutenção do presídio
municipal.

•

Organizar Comitês de Segurança Comunitários Urbanos e Rurais, com
atuação da Guarda Municipal e em parceria com a BM e Policia Civil,
fornecendo o apoio necessário a todos os agentes de segurança

Meio Ambiente
Nosso meio ambiente precisa de cuidado, para tanto, nosso Programa de
Governo visa a melhoria das condições dos nossos rios, controlando o
vazamento de lixo na cidade.
•

Investimentos em desenvolvimento sustentável, com recuperação de
áreas degradadas, reflorestamento e campanhas ambientais.

•

Implantação dos planos municipais de resíduos sólidos.

•

Limpeza de rios e ribeirões.

•

Incentivar iniciativas de controle/seleção e tratamento do lixo.

•

Controlar o vazamento do lixo no município.

•

Controlar os resíduos sólidos e úmidos.

•

Criação de programa de guardião das águas

•

Implementar políticas cooperativistas, includentes, gerando renda as
comunidades locais.

•

implementar trabalho de reposição de área verde perdida ao longo do
tempo.

•

Estabelecer uma parceria com os parques tecnológicos para a criação
de softwares de sistema de distribuição eficiente de energia elétrica da
rede municipal

•

Resíduos sólidos – criação do britador de resíduos sólidos para
reaproveitamento nas obras de manutenção da própria prefeitura;

•

Incentivar a utilização em novas obras de energia solar e fomentar
investimentos de empresas de energia solar;

•

Redefinição do Zoneamento urbano e rural: Atualizar o plano diretor
urbano;

•

Trabalhar o zoneamento para áreas ambientais com projetos robustos,
estruturados e factíveis;

•

Criação da Área Urbana de Lazer como forma de legalizar e desenvolver
possíveis pontos de transição entre a área rural e urbana

•

Saneamento básico para periferia

•

Projeto Lixo Zero – concessão da taxa de lixo para empresas de
logística reversa e ecológicas para geração de energia e matéria prima
orgânica e sólida (alumínio e plástico) para venda, incentivar empresas a
efetuar a logística reversa diminuindo ou eliminando a taxa de lixo;

•

Ampliação da quantidade de árvores urbanas:

•

Ampliação da estrutura de atendimento para licenciamentos ambientais,
agilizando os processos e incentivando os empreendimentos, sob uma
perspectiva sustentabilista;

•

Implantar o georreferenciamento em 100% do município.

Agricultura
•

Apoiar e incentivar pequenos produtores rurais nas produções

•

Fortalecer e apoiar parcerias entre Emater e agricultores

•

Criar o Programa Agricultura vai até a sua casa

•

Facilitar o transito de comercialização direta do produtor com o pequeno
comerciante

•

Criar o Selo de Qualidade na Agricultura

•

Dar condições de entrega de produtos, via manutenção das estradas.

•

Fortalecer a participação nas decisões publicas.

Desenvolvimento Econômico e Empregabilidade
•

Criar o Projeto “Produção Artesanal” que vai regularizar e credenciar
junto a prefeitura, pessoas que tem produção artesanal em diversos
seguimentos, em destaque a produção alimentícia, que visa permitir a
regularização junto a VISA conferindo aos credenciados o Selo “PL
artesanal”, para que possam transformar suas atividades em fonte de
renda para contribuição familiar que permitirá que estes ganhos sirvam
de comprovação financeira para suas necessidades junto as instituições
bancarias

•

Apoiar e subsidiar ações de Empreendedorismo Social;

•

Apoiar a implantação de incubadoras;

•

Incentivar o cooperativismo, isentar e subsidiar iniciativas de Economia
Compartilhada;

•

Construção do Centro de Feiras e Eventos;

•

Criação do Parque de Energia Limpa;

•

Implantação da cooperativa de compras coletivas, com o objetivo de
minimizar custos de aquisição de insumos para micro e pequenas
empresas;

•

Incentivar a implantação de parques tecnológicos e incubadoras,
tornando a cidade um polo de tecnologia e inovação em 5 áreas
estratégicas – TI, Saúde, Biotecnologia, Engenharia e Nanotecnologia,
Economia Criativa:

•

Ampliação e fortalecimento das Feiras Locais

•

Criação do Núcleo de Relações Internacionais, com o objetivo de
congregar entidades, empresas, organismos nacionais e internacionais,

universidade, para atração de investimentos e promoção da Lagoa
Santo Antonio.
•

Criar selo de qualidade de Pedro Leopoldo

•

Retomar á cidade o polo de inovação agrícola através do incentivo ao
investimento na propriedade rural, subsidiado e criando linhas de
credito, assim como capacitar produtores rurais em gestão de prioridade,
técnicas de produção, associativismo e compartilhamento de estrutura
para redução de custos de produção;

Gestão
Esse eixo

tem como objetivo a implantação de uma metodologia de gestão

em toda a esfera governamental municipal, com o objetivo de tornar o serviço
público mais eficiente, capaz de dar o suporte necessário a consecução das
políticas públicas e o fornecimento dos serviços adequados ao atendimento da
população:
•

Criar o setor de Captação de Recursos, articulada com universidades,
organismos nacionais e internacionais, agências e órgãos do Estado e
União. A finalidade é atrair investimentos na modalidade PPP verbas de
organismos internacionais, fundações, entre outras, diminuindo o
impacto financeiro do gasto público sobre projetos de melhoria e
desenvolvimento, possibilitando destinar verbas para saúde, segurança,
saneamento básico, meio ambiente, agricultura, educação e moradia;

•

Implantação de um Sistema de Gestão informatizado em toda a
administração, com ênfase em Gestão de Projetos, contemplando a
integração da base de dados do município.

•

Criação do Conselho de Administração Pública, de caráter consultivo,
dividido em núcleos transdisciplinares, conferindo aos servidores e às
entidades representativas do município uma cadeira para que auxiliem
na promoção das políticas públicas de cada secretaria;

•

Redefinição da arquitetura organizacional com, redução de 60% dos
cargos comissionados;

•

Implantação de uma política de Gestão de Pessoas para o
Funcionalismo, valorizando o servidor público e otimizando suas
capacidades, aumentando a eficiência do serviço, além de levar maior
qualidade de vida no trabalho:

•

Criação do Programa de

Gestão Corporativa para Servidores,

aproveitando suas aptidões, conhecimentos,

e suas atividades com

cursos de aperfeiçoamento e incentivos educacionais objetivando a
melhora no seu desempenho e a interatividade setorial; análise,
adequação e vinculação do currículo para cargos de confiança e para as
atividades de gestão e lideranças setoriais;
•

Implantação do Programa de Qualidade de Gestão Pública; e a
Implantação do Sistema de Gestão por Desempenho e Metas:

•

Promover a realocação de servidores, eliminando o desvio de funções e
reestabelecendo as funções, levando em conta seu desempenho, perfil
e competência com o intuito de melhorar as atividades setoriais através
da análise de tendências, motivação e potencialidades;

•

Revisão e otimização de toda a estrutura organizacional, com
redefinição das funções dos secretários, que deverão ser indicados
levando em conta: sua aptidão, competência, conhecimento e
experiência para a função e para os processos de cada secretaria;

•

Profissionalização e capacitação de servidores nas diversas áreas de
atuação;

•

Gerenciar o clima organizacional através de indicadores confiáveis e que
permitam o desenvolvimento de ações para a para melhoria continua da
qualidade de vida no trabalho do servidor;

•

Implantação de auditorias setoriais a fim de garantir uma política de
austeridade nos gastos públicos;

•

Implantação de auditorias externas em todas as autarquias do
município;

•

Criação da Central de Atendimento Móvel ao Cidadão e Centrais de
Atendimento Regionais, possibilitando a sociedade obter informações,

protocolar documentos, obter documentos públicos gratuitos com
estrutura para acessar informações do portal da transparência, bem
como acompanhar processos e solicitações suas e da comunidade;
•

Desenvolver um sistema integrado on-line de protocolos, com o objetivo
de facilitar o acompanhamento e andamento das informações para o
cidadão, diminuindo sua movimentação nos diversos setores. Esta área
terá a responsabilidade de, receber o protocolo e distribuir aos setores
indicados e competentes;

•

Manutenção do Prédio Administrativo;

-- Efetuar levantamento de despesas oriundas de locações dos diversos órgãos
e secretarias, como forma de balizar orçamento para o estudo de um novo
projeto do prédio administrativo;
•

Efetuar levantamento e mapeamento das possíveis áreas considerando
questões de mobilidade e acesso público e que sejam possíveis projetos
arquitetônicos modernos dentro de tendências sustentáveis de energia,
água e infraestrutura;

•

Repensar o Orçamento Comunitário, entendido como uma das maiores
ferramentas

de

Democracia

Participativa,

descentralizando

sua

execução, conforme as seguintes melhorias:
-Veiculação dos valores reais para investimento nas obras;
-Disponibilização ao público via portal on-line das solicitações protocoladas;
•

Consorciar planos de governo de forma intermunicipal, tais como em
projetos relativos a meio ambiente, logística, mobilidade, e energia.

•

Integrar projetos econômicos, turísticos, logística, de saneamento,
resíduos e água na região.

Este Plano de Governo considera um posicionamento de gestão para a cidade
de Pedro Leopoldo a longo-prazo. A Visão que orientará o Plano de Governo,
tem por finalidade posicionar o município, como uma das melhores cidades de
Minas Gerais para se viver, trabalhar e conhecer.
Queremos posicionar a cidade no campo social, como uma das cidades que
reúne simultaneamente a melhor qualidade de vida, um sistema de saúde
básico eficiente e que promove hábitos e costumes mais saudáveis e
sustentáveis, para uma população integrada à educação , cultura, ao esporte e
ao lazer. Para isso, vamos nos esforçar para ser :
•

Uma das referências na educação pública do País.

•

Uma cidade cujo sistema básico de saúde apresenta eficiência, tanto
na qualidade do atendimento, quanto do número de beneficiados;

•

Uma cidade sem pobreza extrema, sem desigualdades extremas e
mais integrada cultural e socialmente

•

Uma cidade que respeita o Meio Ambiente de forma sustentável

•

Uma cidade com potencial de crescimento turístico como fonte de
geração de emprego e renda.

