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MENSAGEM DO CANDIDATO
É a esperança por dias melhores que nos une. Eu, Silas Vieira e meu amigo há mais de
40 anos, Roberto Alves, decidimos colocar a nossa experiência em prol de nosso
município. Com a nossa trajetória na administração de pessoas, buscaremos
diuturnamente trazer para Carangola uma gestão pública eficiente e transparente,
alinhada as necessidades e os interesses de toda a população. Dedicaremos todos os
esforços para o nosso povo. Carangola merece mais atenção. Estabeleceremos um
governo participativo, norteado na pluralidade de ideias, fazendo valer a voz dos
cidadãos. Contamos com a sua leitura e a sua reflexão.

DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL – 2021/2024
Este Plano apresenta as principais propostas do candidato a prefeito, Silas Vieira e do
vice-prefeito, Roberto Alves, para o mandato de 2021 – 2024.
Este trabalho foi elaborado para nortear os caminhos no cumprimento das políticas e
ações do governo municipal. Ele foi desenhado para que se enfrente o momento em
que todos passam, com tamanho descompasso de incertezas num mundo pós
pandemia.
Desta maneira, a gestão deve ser inspirada em ações estratégicas e democráticas. Esta
produção, leva um conjunto de ações de um estado necessário para atender as
demandas da população, sem se desviar da ética, transparência e clareza de conduta,
com todo o respeito que o município merece.
Assegurar uma gestão técnica e profissional de toda máquina pública (livre de qualquer
influência ou discriminação por gênero, raça, idade, credo ou orientação sexual) e ser
absolutamente transparente e responsável com o uso dos recursos públicos e com as
finanças do município.
Entendemos que devemos dar continuidade a projetos e programas iniciados por
governos anteriores que sejam bem avaliados pela população por sua eficácia, como
obras públicas e programas de interesse da coletividade, por exemplo. Além de colocar
em funcionamento equipamentos públicos que estejam inoperantes, abandonados ou
em deterioração, antes de efetivar novas compras ou construir novas instalações.
De forma global, é preciso gerir a cidade com eficiência, valores e apoio da sociedade,
observando os seguintes critérios:
1. Modernizar, aprimorar e universalizar a qualidade dos serviços públicos e capacitar
seus servidores efetivos ou comissionados, a fim de formar uma equipe técnica e segura
para executar as demandas públicas com maior celeridade, competência e menor custo,
respeitando todos os princípios da Administração Pública;
2. Desenvolver o empreendedorismo em toda a região do município (cidade e área rural)
e apoiar as comunidades carentes com benefícios tributários utilizando o poder
estratégico da prefeitura;
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3. Reduzir os atuais níveis de pobreza e indigência na cidade, especialmente nas
comunidades e nos bairros com níveis mais baixos de IDH;
4. Estabelecer no município as condições necessárias para o crescimento econômico
sustentável;
5. Proporcionar uma descentralização dos órgãos da Administração Pública a fim de
atender melhor os cidadãos em suas demandas bairristas, da cidade e da área rural;
6. Dialogar com a Câmara Municipal buscando uma maior interatividade e debate para
a aprovação de leis que interessem à população; e
7. Propiciar e priorizar aos cidadãos a saúde preventiva com a finalidade de não
sobrecarregar os hospitais com demandas mais simples.
As experiências profissionais e pessoais de Silas Vieira e sua equipe, e os inúmeros
diálogos com os atores que possuem formação especifica em áreas de atuação que
perpassam a administração municipal, foram considerados neste documento.
Explica-se que os objetivos e metas traçados a médio e longo prazos, serão
reestruturados após a investidura no cargo, visto não ter disponíveis todas as
informações relevantes da atual situação econômico-financeira do município.
Ainda, é legítimo ressaltar que diante do cenário político-econômico, quase imprevisível
que penaliza o momento histórico nacional, seria uma irresponsabilidade assumir
promessas ou compromissos, ou garantir amplas mudanças no cenário municipal em
curto prazo. O momento é de revisão e prudência. Desta forma, conhecendo a realidade
do nosso município, será possível elaborar objetivos realistas a longo prazo e adequar
os já propostos.
Assim, com planejamento, gestão profissional eficiente e a colaboração de todos, com
o implemento das mudanças necessárias, o município de Carangola voltará a crescer,
atrairá investimentos com geração de renda atingindo uma qualidade de vida compatível
com os anseios de todos que aqui vivem e desejam para Carangola dias melhores e
mais felizes.

PRIORIDADES DO NOSSO GOVERNO:
1. Mapear todas as forças econômicas, políticas e sociais, realizando parcerias para
sanar os problemas e promover o desenvolvimento do município.
2. Oferecer educação de qualidade possibilitando desenvolvimento profissional,
humano e social.
3. Ampliar e consolidar programas e ações que garantam mais segurança para a
população.
4. Melhorar e ampliar o atendimento na área de saúde, qualificando as parcerias
existentes.
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5. Implantar uma política de desenvolvimento humano e social, que seja capaz de
emprego e renda e modo sustentável.
6. Criar um sistema de avaliação das políticas públicas que leve em conta a eficiência
dos serviços oferecidos e que norteie as prioridades do governo municipal.
Missão: Desenvolver um Município economicamente forte e socialmente justo,
oportunizando a melhoria e eficiência dos serviços públicos.
Inclusão Social: Tornar Carangola uma cidade humanizada, com ações concretas que
possibilitem qualidade de vida a todos os cidadãos.
Sustentabilidade: estabelecer políticas que visem o atendimento das demandas da
sociedade, do meio ambiente, garantindo empregabilidade, e o desenvolvimento das
empresas.
Cidadania: parceria com os diversos organismos do Estado e do município para
fomentar a equidade social e econômica, bem como o desenvolvimento da cultura,
educação, emprego, saúde, lazer, segurança para todos.
Transparência: a garantia à população do acesso às informações e acompanhamento
dos resultados dos programas e ações.
Profissionalização da gestão municipal: garantir uma gestão profissional com
servidores capacitados que primem pela ética, profissionalismo e comprometimento
com as propostas da gestão municipal.
Renovação: integridade, respeito e transparência serão os pilares de nosso trabalho.

Reafirmo que a nossa gestão será pautada pela transparência e nossas ações serão
definidas pelas prioridades de cada segmento da administração.

O futuro é possível desde que façamos as escolhas certas.

“Nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos!”
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PROGRAMAS, PROJETO E AÇÕES DO GOVERNO (2021 – 2024)
UNINDO CAMINHOS E ESPERANÇAS

Respeitando todos os princípios constitucionais e suas tecnicidades, e propomos as
seguintes assertivas em nosso plano de governo:

PROGRAMA PARA SAÚDE
ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

Consolidar e honrar a parceria municipal com a Casa de Caridade de Carangola
e o Hospital Evangélico, primando por um atendimento médico/hospitalar de
qualidade.
Intensificação das Políticas de Prevenção da Saúde.
Garantir a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando
uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à expectativa da
população.
Fortalecimento das Equipes da Saúde da Família:
✓ Reorganização e ampliação das Equipes de Saúde da Família;
✓ Recadastramento dos agentes - distribuição de medicamentos em casa;
✓ Valorização dos agentes da Saúde;
✓ Gerenciamento de atendimento ambulatorial - Marcação de consultas
online – PSF;
✓ Programa da Saúde do Trabalhador - Rural e Urbano;
Ações em parcerias Público x Privado:
✓ Vacinas emergenciais;
✓ Apoio e fortalecimento do Turismo da Saúde;
✓ Exames e Procedimentos;
Programa de Saúde da Mulher:
✓ Criação de espaço físico para atendimento prioritário a mulher;
Reduzir as internações por condições sensíveis à Atenção Básica.
Academias da Saúde:
✓ Promoção de atividades físicas utilizando espaços públicos;
✓ Fortalecimento e apoio aos Clubes da Maior Idade, com mecanismos de
promoção à saúde.
Conservação preventiva dos espaços públicos de saúde:
✓ ESF, Policlínica e CAPS
Fortalecimento da Política de Saúde Mental:
✓ Perspectiva da regionalização da Saúde Mental;
✓ Promover compactuações com municípios vizinhos;
✓ Desenvolvimento de ações - Sec. Saúde - CAPS x Sec. Cultura;
Desenvolvimento de ações interligando secretarias.
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•
•
•
•
•

Fortalecimento dos Serviços de Endemias:
✓ Intensificação de Campanhas;
Estruturação do Setor de Vacinas.
Oferta de Serviço Humanizado para pacientes com Tratamento Fora do
Domicilio – TFD.
Ampliação e melhoria dos Serviços laboratoriais.
Fortalecimento do Setor de Zoonose:
✓ Realização de Políticas em torno do acolhimento, saúde e tratamento de
animais, em parceria com Meio Ambiente e Agricultura.

PROGRAMA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

Estruturar os CRAS e CREAS de equipamentos e recursos humanos conforme
as normativas.
Ofertar capacitação continuada para os trabalhadores da Assistência.
Criar um plano de cargos e salários com diretrizes para os trabalhadores do
SUAS.
Ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos:
✓ Oficina de Esporte;
✓ Oficina de Geração de Renda;
✓ Oficina de Lazer e Cultura;
✓ Oficina de Cidadania, etc.
Criar o Serviço Itinerante da Secretaria de Assistência Social nas comunidades
e nas Escolas.
Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, Educação,
Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção à
família e erradicação do uso de drogas.
Realização de atividades/ações em alusão a datas Comemorativas:
✓ Semana do Idoso;
✓ Dia da Mulher;
✓ Setembro Amarelo;
✓ Outubro Rosa;
✓ Dia das Crianças, etc.
Fortalecer e ampliar o atendimento dos programas contra todas as formas de
violência familiar, abuso, maus tratos, exploração sexual.
Apoiar as instituições sociais/filantrópicas, associações.
Fortalecimentos dos Conselhos de Direitos.
Desenvolver programas/projetos nas áreas de cultura, lazer e arte e erradicação
da drogadição, exploração infanto juvenil.
Criar uma Política Municipal de Qualificação e de Inclusão Produtiva gerenciada
pela Secretaria Municipal de Assistência Social através dos CRAS com parcerias
com a EMATER, SENAI, SESI, SENAC, SESC e SEBRAE.
Desenvolver no município um Serviço de Abordagem Social (serviço realizado
por uma equipe de educadores sociais que identifica famílias e indivíduos em
situação de risco pessoal e social em espaços públicos, como trabalho infantil,
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•
•
•
•

exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de
crack e outras drogas).
Fortalecimento do Programa Criança Feliz.
Realizar Programa de Regularização de Interesse Social (Escritura).
Criar Programa de Reformas e Habitacional.
Humanizar as relações.

PROPOSTAS PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
•
•
•

Garantir apoio psicológico nas escolas.
Intervir para congregar os segmentos que cuidam dos vulneráveis.
Instituir um cadastro único para acompanhamento de pessoas assistidas pelos
órgãos de assistência.

PROPOSTAS PARA A MELHOR IDADE
•

•
•

Ampliar as condições de utilização pelos idosos, dos espaços existentes, com
oferta de serviços e atividades de convivência, incluindo atendimento específico
aos que estão em situação de vulnerabilidade.
Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às
suas necessidades e direitos.
Promover orientações sobre saúde e atividades físicas para o idoso.

PROPOSTAS PARA O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA.
•
•
•
•
•

Incentivar a empregabilidade por parte das empresas.
Estabelecer parcerias e convênios com entidades que realizem trabalho com
este segmento.
Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento de pessoas com
deficiência, pelo poder público e pela iniciativa privada.
Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com
deficiência.
Humanizar as relações.

PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS ANIMAIS
•
•
•
•
•

Reativar o Centro de Controle de Zoonose (CCZ).
Criar centros de castração humanitária aos animais.
Retirar das vias públicas, animais de grande porte abandonados.
Definir espaços para acomodação dos animais abandonados e recolhidos.
Promover campanhas de conscientização sobre o respeito a vida dos animais.
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PROGRAMA PARA EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Priorizar as necessidades da área educacional, e adequar o atendimento ao
plano de municipal de educação.
Implementar Creches Municipais nos distritos que apresentam grande
crescimento da população.
Readequar o funcionamento das Creches Municipais para que funcionem em
período integral, durante os 12 (doze) meses do ano:
✓ Maior segurança e estabilidade às famílias que necessitam desses
cuidados;
✓ Crianças assistidas com melhoria de qualidade e atenção;
Viabilizar a entrega da Creche da comunidade do Coroado, Eldorado e Novos
Tempos:
✓ A obra paralisou enquanto as comunidades circunvizinhas merecem e
precisam de um atendimento a contento, principalmente devido o recente
crescimento urbano dos referidos bairros.
Promover a melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e
creches:
✓ Utilizar programas federais de vinculação orçamentária do MEC
(Ministério da Educação).
Reinvestir no “SESI” em parceira com a Secretaria Municipal de Educação e
Esportes para que toda aquela grandiosa estrutura seja utilizada via Projetos
da Prefeitura Municipal de Carangola para atendimento dos alunos da Rede
Municipal de Ensino com atividades variadas.
✓ Estabelecer com a Comunidade dos Novos Tempos e Aeroporto
parceira para melhoramento dos atendimentos prestados para o bairro.
Montar laboratórios de informática (computadores e Internet) nas escolas;
utilizando programas do Ministério da Educação.
Garantir transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam dos
povoados para a cidade, por meio do programa federal “Caminho da Escola”.
Ofertar uma merenda escolar de excelência, visto que aluno que se alimenta
bem é um investimento que garante qualidade na educação.
Revisar o plano de carreira dos professores.
Intensificar os diálogos e aprimoramentos via valorização dos Professores e
demais Profissionais que atendem o esteio da escola:
✓ Firmar parcerias de Educação Continuada com profissionais da Rede
Municipal de Ensino
✓ Valorização suas práticas e troca de vivências pedagógicas
Reorganizar as orientações para a construção de um Plano Pedagógico
municipal que contemple as necessidades, especificidades e decisões das
escolas.
Rever em minúcias as demandas da Educação Especial, revendo e fortalecendo
o CAEE: estrutura, funcionamento, equipe interdisciplinar.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Atenção e investimento no ensino do Braille no CAEE: fundamental para
Carangola e região.
Implementar a ouvidoria educacional.
Incluir noções de empreendedorismo, tecnologia e finanças na educação de
base.
Realizar levantamento da evasão escolar, comparar o resultado do Brasil com
outros países e elaborar um planejamento para essa redução.
Dar especial atenção aos estudantes em geral, mas com maior ênfase na
primeira infância.
Ouvir a comunidades Rurais para entender e estudar processo de reativação
das escolas rurais atualmente fechadas ou destruídas, visando a manutenção
dos alunos próximos de casa e a valorização das comunidades.
Adequar o calendário escolar à realidade sociocultural do local, com o objetivo
de diminuir a evasão escolar.
Zerar o débito de vagas relativo ao ensino infantil.
Adequar o currículo às atividades que prezam pela leitura e interpretação com o
objetivo de reduzir o analfabetismo funcional.
Fortalecer relações com a sociedade, com integração das famílias e a escola,
fator que contribui para o sucesso do aluno e melhoria da qualidade da
educação.

PROGRAMA PARA MEIO AMBIENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Revitalizar as praças e jardins do município.
Estimular a conservação dos espaços verdes na cidade.
Promover campanhas de educação e conscientização ambiental.
Promover campanhas para o uso racional dos recursos hídricos;
Conservar e recuperar a cobertura vegetal do município.
Recuperar e preservar os mananciais do município.
Fomentar o desenvolvimento de sistemas de reuso de água.
Atuar junto aos órgãos competentes para recuperação do Rio Carangola.
Fazer um trabalho em parceria com horto florestal:
✓ Recuperação de áreas degradadas;
✓ Proteção das nascentes do município;
✓ Arborização do meio urbano;
✓ Produção de mudas frutíferas com o objetivo de recuperação dos
pomares domiciliares, reforçando a segurança alimentar das famílias;
Implantação de Eco barreiras.
Estudo Técnico de estruturação e revitalização dos Córregos do Perímetro
Urbano.
Compor e credenciar o CODEMA, integrando representantes das diversas
organizações e instituições existentes no município.
Empreender projetos sociais, econômicos e de geração de emprego e renda com
os municípios da região que constitui bacia hidrográfica do Rio Carangola.
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•
•
•
•
•

Mobilizar a iniciativa privada e a sociedade civil para a recuperação de áreas
degradadas e nascentes.
Estimular um modelo agroecológico de produção rural no município.
Fomentar circuitos agroecológicas integrados com o agroturismo.
Criar selos ecológicos para produtos e empresas sustentáveis.
Facilitar o acesso a licenciamentos junto aos órgãos responsáveis.

PROGRAMA PARA SANEAMENTO BÁSICO
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Retomar o Projeto da Captação e Tratamento do Esgoto.
✓ (+) MAIS SISTEMA DE ESGOTO
✓ (--) MENOS DOENÇAS
✓ (=) ECONOMIA NO ORÇAMENTO DA SAÚDE
Melhorar e ampliar as redes de distribuição de água tratada e coletoras de
esgoto.
Viabilizar serviços de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à
segurança da vida e do patrimônio.
Planejar uma política municipal de gestão e saneamento ambiental.
Aperfeiçoar os serviços de limpeza urbana e criar condições para o manejo dos
resíduos sólidos.
Implementar a Coleta Seletiva do lixo no município.
✓ Associação dos Catadores de Lixo;
✓ Destinação final dos resíduos;
Capacitar os calceteiros para melhoria na manutenção da qualidade das vias
públicas pós obras de reparo e ampliações da rede de água e esgoto.
Elaborar estudo de viabilidade na implantação do aterro sanitário.
Remodelar a gestão da secretaria municipal de saneamento.
Viabilizar a limpeza e desentupimento dos bueiros, visando eliminar o mal odor
e melhorar o escoamento das águas pluviais.

PROGRAMA PARA HABITAÇÃO
•
•
•

Reduzir o déficit habitacional, por meio da adesão a programas estaduais e
federais.
Captar recursos federais para implementar conjuntos habitacionais.
Desenvolver um programa de habitação municipal para a população de baixa
renda, com infraestrutura urbana, como:
✓ Abastecimento de água;
✓ Esgoto sanitário;
✓ Energia elétrica;
✓ Iluminação pública;
✓ Redes de drenagem de águas pluviais e;
✓ Pavimentação asfáltica.
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•
•
•
•
•

Realizar parcerias com agentes financeiros, empresas de construção civil e com
órgãos do Estado para aumentar a oferta de moradias.
Implementação de políticas de habitação, voltadas às vítimas de problemas
naturais.
Regularizar a ocupação fundiária.
Reabrir inscrições para os interessados no Programa Minha Casa Minha Vida.
Dar cumprimento ao que preceitua o Plano Municipal de Habitação.

PROGRAMA PARA SEGURANÇA PÚBLICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Priorizar as necessidades da área de segurança.
Fortalecer as ações de segurança realizadas em parceria com as demais
instituições de segurança existentes no município.
Fortalecer a segurança da população e propiciar uma cultura pacificadora, por
meio de campanhas educativas.
Criar o Programa de Apoio ao Dependente Químico, ampliando iniciativas já
existentes.
Atuar com rigor no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Desenvolver política de segurança preventiva nos bairros e centros comerciais.
Ampliar a instalação de câmeras nos postos de observação e nos postes das
ruas e avenidas.
Investir em equipamentos tecnológicos, tendo em vista a melhoria da segurança
pública.
Transformar os vazios urbanos em locais iluminados, limpos e seguros para que
possam ser utilizados pela população.
Ampliar, modernizar e melhorar a iluminação pública da cidade, inclusive com
programas de podas periódicas de árvores para prevenir e coibir a violência.
Fortalecer o Conselho de Segurança Municipal, integrando representantes das
diversas organizações e instituições existentes no município.
Produzir um programa municipal de segurança pública, com representantes da
sociedade, da iniciativa privada e órgãos de segurança pública.
Fortalecer a Brigada Civil Municipal, garantindo a comunidade proteção pública
nos combates a incêndio e ações de defesa civil.

POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES
•
•
•
•

Criar um órgão específico para a formulação de políticas públicas para as
mulheres, para acompanhamento da execução das ações;
Fortalecer, expandir e disseminar os serviços prestados às mulheres vítimas de
violência;
Instituir a Casa da Mulher Brasileira para acolher e atender de maneira
humanizada às mulheres em situação de violência.
Instituir a Patrulha Maria da Penha – policiais qualificados para atendimento de
violência doméstica.
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PROGRAMA PARA TRANSPORTE E TRÃNSITO
•
•
•
•
•
•
•

•

Implementar soluções diversas de engenharia de tráfego e operação do trânsito,
a fim de promover prioritariamente a segurança e a fluidez.
Implementar melhorias na reorganização do estacionamento de automóveis,
motocicletas e cargas e descargas nas adjacências do centro comercial.
Implantar semáforos para pedestres, semáforos sonoros, faixas de pedestres
elevadas, nos locais de grande circulação de usuários.
Realizar estudo de viabilidade para ampliação de transporte público.
Implantar ou melhorar o transporte entre a cidade e as zonas rurais.
Melhoria nos pontos de ônibus com cobertura e acessibilidade ao longo da via
de transporte urbano.
Implementação de ciclovias e pistas de caminhadas:
✓ Interligação entre o trevo da cidade e o Parque Jequitibá;
✓ Interligação entre o Parque de Exposição e Laticínio Marilia;
✓ Interligação no perímetro urbanos entre as duas rotas de esporte acima;
Realizar palestras, atividades lúdicas e campanhas visando à mudança
comportamental e redução de acidentes, mortos e feridos em vias públicas.

PROGRAMA PARA ESPORTE E LAZER
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais.
Apoiar os projetos esportivos de equipes amadoras e profissionais em suas
diversas modalidades de práticas.
Estimular a prática de esportes no contra turno escolar, com o propósito de
diminuir a evasão escolar, consequentemente o envolvimento com atividades
criminosas.
Incentivar os talentos locais bem como o desenvolvimento de novos talentos nas
diversas áreas do esporte.
Viabilizar Parceria Público Privada (PPP) junto ao Tombense Futebol Clube,
para o Programa Caça Talentos.
Aderir a programas e projetos da Secretaria de Estado de Esportes, do
Ministério dos Esportes e de outros órgãos e instituições.
Revitalizar e criar espaços para a prática de esportes, como pistas, quadras,
ginásios, praças, campos e equipamentos.
Popularizar o esporte e mobilizar a população do município, inclusive idosos, à
prática esportiva, visando à prevenção de doenças e ao aumento da qualidade
de vida.
Promover e estruturar os eventos e campeonatos esportivos, já existentes.
Fortalecer os Campeonatos de Bairro e Rural.
Articular as ações da Secretaria de Esportes com outras secretarias afins.
Estabelecer parcerias com o Sistema “S”.
Promover orientações sobre saúde e atividades físicas.
Humanizar as relações.
[14]

PROGRAMA PARA CULTURA, TURISMO E EVENTOS
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Realizar eventos que promovam o município e potencialidades.
Melhorar as entradas do município por meio de pórticos de entrada e letreiros
estilizados ressaltando nosso amor por Carangola.
Reativar o Museu Municipal de Carangola:
✓ Reformar e/ou construção do Museu Municipal e Arquivo Histórico;
✓ Reabrir para visitações da comunidade e das escolas;
✓ Estabelecer parcerias entre as Secretarias;
✓ Fomentando a sedução da cultura em suas diversas manifestações e
possibilidades.
Criar uma política que atrele, via projeto, a Secretaria de Esportes e as Escolas
de Carangola (inclusive às Escolas Estaduais).
Reestruturação e abertura da Biblioteca Pública Municipal Brenno Motta para
toda a comunidade com atenção especial para a Educação Infantil:
✓ A Biblioteca disporá do projeto Biblioteca Itinerante para atender as
escolas públicas com oficinas com contadores de estórias.
Implantar biblioteca digital municipal (centro de pesquisa).
✓
Inventariar do Patrimônio Material e Imaterial.
Promover a adesão e a incorporação do município ao Sistema Nacional de
Cultura.
Criar projetos que incentivem a arte e cultura nas escolas e na cidade, como o
Dia do Livro.
Transformar os patrimônios históricos, culturais e naturais do município em
patrimônios estaduais ou nacionais, a fim de garantir mais recursos para
manutenção e funcionamento;
Incentivar o estudo da cultura local, identificando a identidade da cultura do
município.
Fomentar Parcerias Público Privadas (PPPs) para viabilizar investimentos na
cultura, turismos e eventos;
Incentivar e atuar na divulgação dos movimentos culturais e artísticos locais.
Reorganizar e apoiar do calendário de eventos do município.
Realizar eventos culturais, festivais e festas buscando à empregabilidade da
cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais, visando, além do aumento
da renda local, ao desenvolvimento turístico do município;
Planejar e realizar atividades culturais.
Incentivar aos grupos teatrais com o objetivo de resgatar a atividade no
município.
Incentivar os músicos locais, através de projetos culturais como:
✓ Canta Carangola;
✓ Domingo na Praça;
✓ Calçadão Cultural;
Promover eventos culturais de interesse coletivo.
Resgatar o brilhantismo do nosso Carnaval de rua:
[15]

•
•

•

•

•
•

✓ Apoio ao Blocos carnavalesco;
✓ Apoio as manifestações culturais do Boi Pintadinho e das mulinhas;
✓ Apoio as marchinhas de carnaval, valorizando nossas tradições;
Fortalecimento da Exposição Agropecuária de Carangola.
Desenvolver o Projeto Natal Luz, em parceria com as associações municipais,
visando fortalecimento do comércio local e a criação de uma nova referência
municipal a nível regional.
Desenvolvimento do Mapa Turístico do Município:
✓ Mapeamento, sinalização e divulgação dos atrativos turísticos;
✓ Estruturação e promoção das Rotas de Cicloturismo;
✓ Implementação de mirantes – Nascer e Pôr do Sol;
✓ Fomento ao agroturismo;
✓ Fortalecimento do Turismo Religioso;
✓ Apoio ao Ecoturismo e Turismo de Aventura;
Reestruturação do Parque Jequitibá:
✓ Urbanização;
✓ Ampliação da área de lazer com pistas de skate, bike, patins e similares;
✓ Implantação de um Parque de Aventura, com circuito de arvorismo,
tirolesa, paredes de escalada, entre outros.
✓ Criação de um Circuito para pratica e treino de Mountain Bike e Speed;
✓ Área para eventos;
✓ Restaurante Panorâmico – Parceria Público Privada (PPP);
Implementar o Centro de Visitantes do Município.
Buscar Parcerias Público Privadas (PPPs) para viabilizar a construção de um
centro de convenções e eventos.

PROGRAMA PARA AGRICULTURA
•
•

•
•

•

•

Realizar o censo agrícola do município: catalogar a área produtiva do município
a fim de facilitar trabalhos futuros e projetos.
Capacitação dos agricultores, juntamente com as entidades parceiras:
✓ Palestras e cursos de gerenciamento da propriedade;
✓ Melhoramento da infraestrutura (terreiros, tulhas, estradas de lavouras)
visando melhor rendimento através da agregação de valores;
Incentivar e apoiar as associações e Cooperativas afim de estabelecer
convênios para executar projetos direcionados.
Implantação de hortas escolares no município:
✓ Desenvolver um projeto em parceria com as escolas, pais e alunos,
visando reforçar o trabalho de segurança alimentar e nutricional;
Inclusão das técnicas agrícolas no currículo escolar:
✓ Valorização do meio rural;
✓ Despertar o interesse das práticas agrícolas;
✓ Fazer com que as pessoas queiram permanecer no meio onde vivem;
Incentivar compras e vendas coletivas, em parceria com as organizações para
reduzir os custos dos insumos agrícolas (adubo, calcário, sementes e etc).
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•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incentivar a melhoria genética do rebanho do município.
Apoiar a realização dos concursos municipais de qualidade do café, visando
melhor qualidade e comercialização com melhor preço,
Desenvolver estudo de viabilidade para a implantação de uma Escola Agrícola,
em parceria com os municípios vizinhos e movimentos sociais organizados:
✓ Objetivando capacitar os filhos de agricultores, fortalecendo assim o
desenvolvimento local sustentável e a pratica da sucessão familiar.
Criar o Programa de Fruticultura Municipal.
Criar um programa de hortifrutigranjeiros:
Organizar a estrutura das maquinas agrícolas para:
✓ Atendimento as demandas de terreiros;
✓ Perfuração de poços de peixes;
✓ Manutenção das estradas de lavouras;
✓ Preparação do solo para plantio;
✓ Caixas de contenção de lavouras, etc;
Implantar hortas comunitárias nas escolas rurais e urbanas com assistência
técnica e distribuição de sementes.
Estabelecer parcerias com entidades não-governamental, afim de ampliar o
número de técnicos, objetivando melhorar a assistência técnica, melhorando
assim o desempenho da economia agrícola.
Incentivar a diversificação da produção com apoio de distribuição de sementes
e mudas para famílias, em parceria com as Cooperativas.
Realizar Conferência Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com o objetivo
de alinhar as políticas agrícolas e ambientais do município.
Intensificar a compra dos produtos da agricultura familiar para merenda
escolar, como determina Lei 11.974 do FNDE/GOVERNO FEDERAL.
Estimular a implantação de pequenas Agroindústria e Microempresas.
Incentivar a criação de animais de pequeno porte.
Incentivar construção de fossas nas residências do meio rural.
Efetivar um planejamento integrado das atividades de infraestrutura urbana e
rural (água, Luz, esgoto, coleta e processamento de resíduos) etc.
Criação de postos de coleta de lixo nas Comunidades Rurais.
Catalogar e apoiar as pequenas iniciativas de empreendedorismo nas
comunidades rurais e urbanas.
Apoiar os pequenos e médios produtores.
Fomentar de recuperação das matas ciliares, nascentes e áreas degradadas.
Remodelar a gestão da secretaria municipal de agricultura.

PROGRAMA PARA INFRAESTRUTURA E OBRAS
•
•
•
•

Realizar a manutenção das estradas do município, sobretudo as estradas
vicinais que ligam a cidade e faz o escoamento da produção rural.
Fazer manutenção das pontes e bueiros das estradas rurais e zona urbana.
Adquirir os equipamentos necessários ao bom funcionamento da administração.
Construir e manter o calçamento nas principais ruas do município.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construir ciclovias.
Reformar o muro do cemitério do distrito de Alvorada.
Melhorar a gestão e sinalização do trânsito na cidade.
Ampliar o número de vagas de trânsito na cidade (demanda real).
Reorganizar os pontos de ônibus humanizando o uso do transporte coletivo.
Construir e incentivar calçadas cidadãs.
Revitalizar a avenida Capitão Antônio Carlos de Souza.
Realizar o calçamento nos bairros.
Rever a iluminação do município.
Avaliar matrizes energéticas

PROGRAMA PARA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Humanizar as relações.
Comprometimento com erário público.
Divulgar cartilha sobre controle social, assim os munícipes saberão como
monitorar a aplicação de seus tributos, inibindo a corrupção.
Exercer a gestão com transparência e compromisso.
Manter estreita relação e vínculo de comunicação com todas as Secretarias,
visando a boa gestão, comunicação e eficácia do serviço público.
Priorizar as nomeações de secretários, secretários adjuntos, cargos
comissionados, entre outras necessidades por pessoas qualificadas e
moradores do município, priorizando servidores efetivos.
Criar um ambiente de diálogo com o funcionalismo público.
Capacitar e treinar os servidores municipais.
Desburocratizar os processos administrativos, sobretudo com o emprego de
tecnologias para agilizar procedimentos e respostas à sociedade.
Criar metas e indicadores de desempenho para as secretarias municipais.
Realizar Concursos Públicos - Dentro das diretrizes legais.
Garantir celeridade nas Licitações, contratos e compras.
Otimizar os processos administrativos.
Estudar e avaliar a realocação dos espaços usados pelos órgãos da prefeitura.
Profissionalizar a administração pública.
Ampliar as potencialidades dos colabores e aprimorar a compreensão da função
social do trabalho na Prefeitura Municipal.
Valorizar os servidores públicos e rever o Plano de Cargos e Salários.
Elaborar e desenvolver programas de atenção à saúde e segurança dos
servidores.
Fazer o georreferenciamento municipal e a regularização fundiária.
Fazer estudo para implantação do Programa Menor Aprendiz.
Rever e implementar políticas de negociação de dívidas.
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PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO
•
•

•
•

Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e
controle interno, dentre outras práticas.
Orientar, acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária
financeira e patrimonial dos órgãos da administração com vistas a regular e
racionalizar a utilização dos recursos e bens públicos.
Publicitar e dar transparência aos contratos de serviços terceirizados.
Elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito Municipal, estudos e propostas de
diretrizes, programas e ações que objetivem a racionalização da execução das
despesas e o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
no âmbito da administração e também da implementação e da arrecadação das
receitas orçadas.

PRAGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos do planejamento
estratégico participativo e do conceito de Cidade Inteligente.
•
•

•
•
•
•

•
•

Incentivar e desenvolver o comércio local.
Apoiar, em parceria com a ACIAC, atividades de incentivo ao comércio local.
✓ Campanhas;
✓ Sorteios de Prêmios;
✓ Natal Luz;
Estimular a formação de associações e empresas associativas de produção de
bens ou serviços, urbanas e rurais.
Criar Conselhos Administrativos Setoriais (urbanos e rurais).
Propor e desenvolver parcerias com Sistema “S” e outros agentes.
Estimular o desenvolvimento regional:
✓ Saúde;
✓ Comércio;
✓ Agroindústria;
✓ Turismo;
✓ Serviços;
Incentivar a instalação de indústrias e empresas para geração de empregos e
renda, logo, o desenvolvimento econômico do município.
Buscar identificar a sua vocação no agronegócio:
✓ Buscar competitividade, melhoria da renda e agregação de valor na
agricultura, junto aos órgãos do setor inovações tecnológicas, assistência
técnica, extensão rural, infraestrutura e logística eficientes e um ambiente
sanitário adequado.
✓ Buscar apoio para formação de um do parque agroindustrial, expandindo
e consolidando as agroindústrias familiares e jovens produtores, gerando
maior competitividade.
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✓ Buscar tecnologia com orientação de boas práticas de manejo integrado
e uso de solos e água, trabalhando no controle racional das pragas e
doenças e redução do uso de agroquímicos.
✓ Melhorar a qualidade de vida no meio rural ampliando o acesso à
moradia, saúde, saneamento, educação, comunicação, transporte e
segurança.

PROGRAMA DAS FINANÇAS
•
•
•
•

Viabilizar a realização de convênios junto ao governo Federal/Estadual e
Universidades e outros municípios;
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em
nosso município.
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Promover políticas de incentivo fiscal para o fortalecimento e criação de
empresas.

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO
•
•
•
•
•

Intensificar a formalização e a capacitação dos empreendedores.
Realizar mostras e feiras de negócios.
Criar o programa universitário empreendedor.
Criar um conselho composto pelos presidentes das associações de bairro,
distritos e comunidades rurais para apreciação das ações municipais.
Criar políticas de aproximação com instituições acadêmicas, instituições de
fomento, conselhos profissionais e associações, para ações de capacitação e
aprimoramento funcional.

PROGRAMA PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
•
•
•
•
•

Desenvolver atividades de consultoria e assessoramento jurídicos.
Representar o Município judicial e extrajudicialmente, recebendo as citações,
intimações e notificações judiciais dirigidas contra a Prefeitura ou ao Município;
Elaborar defesas e prestar informações ao Ministério Público e ao Tribunal de
Contas do Estado.
Defender em juízo os interesses da Administração.
Dar celeridade aos processos e procedimentos otimizando os prazos e
demandas.
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PROGRAMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
•

•
•
•

Simplificar métodos e ações que visem a agilidade e transparência da
informação pública, construindo um relacionamento duradouro e confiável entre
governo e cidadão.
Planejar e promover capacitação de usuários;
Desenvolver novos sistemas (programas), e manter os sistemas existentes na
prefeitura, inclusive Web Site.
Garantir a funcionalidade dos equipamentos de modo a oferecer atendimento e
suporte operacional aos seus usuários.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
•
•
•
•
•
•

Coordenar os processos de comunicação.
Gerenciar processos de comunicação institucional, interna e externa.
Apresentar e dar publicidade às realizações da prefeitura.
Criar propostas de marketing e divulgação das potencialidades do município.
Executar a publicidade da Administração Direta e Indireta.
Criar um Serviço de protocolo para atendimento às necessidades da população.
O nosso muito obrigado!
Silas e Roberto: Unindo Caminhos e Esperanças!
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