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. INTRODUÇÃO

2

   Apresentamos aqui o PLANO DE GOVERNO PARTICIPATIVO da 
Chapa GUSTAVO GASTÃO e JURANDIR CARVALHO, candidatos à Prefeitura Municipal de 
Prados nas eleições de 2020. GUSTAVO e JURANDIR lideram a Coligação “JUNTOS 
PODEMOS MAIS” composta pelos partidos PT, MDB e PODEMOS e trazem aqui suas 
propostas de governo.  

   Este documento tem como particularidade inédita na história de Pra-
dos o fato de ter sido construído a múltiplas mãos, com a colaboração da sociedade 
PRADENSE, com contribuições, ideias e projetos em todas as áreas do executivo municipal 
trazidas pela própria população através de uma plataforma online. As contribuições foram 
recebidas, catalogadas e analisadas uma a uma, e as cabíveis foram acrescentadas ao 
PLANO DE GOVERNO e integradas a todo o conjunto de ideias e propostas que já vinham 
sendo construídas sob a liderança dos nossos candidatos. 

   A abertura para a participação coletiva, além de dar caráter democrático 
ao documento, será a espinha dorsal de um novo modelo de gestão, aberto, permeável e 
altamente acessível onde tanto o cidadão quanto o funcionalismo público será ouvido. Uma 
gestão que prezará, acima de tudo, pelo diálogo franco e aberto com todas as camadas da 
sociedade, com todas as lideranças comunitárias, com todos os setores econômicos e com 
todo cidadão que queira ajudar a construir uma Prados diferente.

   Faremos isso juntos, porque JUNTOS PODEMOS MAIS!



. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

●	 Trabalhar	visando	a	valorização	do	servidor	público	com	diálogo	permanente	com 
  o sindicato; 
●	 Criar	um	programa	de	capacitação	para	os	servidores	e	ampliar	os	treinamentos	já 
  realizados; 
●	 Ter	o	controle	financeiro	e	orçamentário,	inclusive	com	o	acompanhamento,	em	todos 
  os Departamentos Municipais;
●	 Administrar	 com	 transparência,	 ética	 e	 principalmente	 com	 a	 participação	 da 
  população;
●	 Promover	 com	 eficiência	 a	 elaboração	 e	 implementação	 de	 Políticas	 Públicas	 na 
  Administração Municipal;
●	 Promover	com	eficiência	e	sem	desperdícios	os	gastos	públicos;
●	 Promover	 ações	 governamentais	 voltadas	 para	 defesa	 moral	 e	 profissional	 dos 
  servidores e da população;
●	 Desenvolver	ações	de	melhoria	na	transparência	municipal	e	acesso	à	informação;
●	 Implantar	 um	 sistema	 de	 ‘Compliance’,	 visando	 o	 máximo	 de	 transparência	 nas 
  tomadas de decisão e demonstração da integridade dos agentes envolvidos;
●	 Incentivar	a	formação	de	Conselhos	Municipais	em	todas	as	áreas	de	atuação.	
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. AGROPECUÁRIA

●	 Recriar	e	apoiar	o	Conselho	Municipal	de	Desenvolvimento	Rural	(CMDR)	para	dar 
  maior assistência ao Produtor Rural;
●	 Apoiar	a	Associação	dos	Produtores	Rurais	de	Prados	(ARP),	no	seu	fortalecimento 
  e na ampliação de seu funcionamento e atendimento ao produtor rural;
●	 Dar	prioridade	na	manutenção	das	vias	de	acesso	às	fazendas	e	granjas;
●	 Dar	manutenção	em	pontes	e	mata-burros,	bem	como	sinalizar	as	estradas	rurais	do 
  município;
●	 Manter	o	projeto	de	construção	do	novo	parque	de	exposição;
●	 Dar	apoio	ao	torneio	leiteiro	nas	fazendas;
●	 Melhorar	 e	 ampliar	 o	 canal	 de	 comunicação	 direto	 com	 os	 produtores	 rurais, 
  facilitando informações de seu interesse, tais como crédito agrícola, programas 
  rurais e campanhas sanitárias;
●	 Manter	a	parceria	com	a	EMATER	e	propor	projetos	que	atendam	a	demanda	dos	 
  produtores rurais do  município;
●	 Apoiar	a	feira	dos	produtores	rurais,	incentivar	sua	ampliação	e	viabilizar	apoio	para 
  outras formas de vendas, como um site da feira; 
●	 Buscar	parceria	com	o	SENAR	para	criar	e	ampliar	a	oferta	de	cursos	e	palestras 
  visando o desenvolvimento do Produtor Rural;
●	 Fazer	parceria	com	a	EPAMIG	de	São	João	del-Rei,	buscando	apoio	e	transferência 
  de tecnologia; 
●	 Fomentar	 o	 agroturismo	 no	 município	 em	 parceria	 com	 a	 agência	 Trilha	 dos 
	 	 Inconfidentes;	
●	 Fomentar	a	agroecologia	no	município;	
●	 Criar	 programa	 de	 valorização	 dos	 produtos	 rurais	 com	 certificação	 do	 SIM 
	 	 (Serviço	de	Inspeção	Municipal);
●	 Criar	 programa	de	apoio	 ao	Produtor	Rural	 para	 o	 programa	de	merenda	escolar 
	 	 vinda	 da	 agricultura	 familiar	 do	 PNAE	 (Programa	 Nacional	 de	Alimento	 na 
	 	 Escola);
●	 Dotar	o	Departamento	Municipal	de	Agricultura	com	servidores	e	técnicos,	efetivos	e 
  contratados, para atender a demanda do setor rural.
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. ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Consolidar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS em Prados

●	 Garantir	direitos	e	assistência	social	à	população	mais	vulnerável	da	nossa	cidade;	
●	 Integrar	 os	 diversos	 programas	 e	 serviços	 da	Assistência	 Social	 no	município	 às 
	 	 demais	políticas	sociais	(educação,	saúde,	esporte	e	obras);	
●	 Garantir	 a	 profissionalização	 na	 Política	 de	 Assistência	 Social,	 priorizando	 os 
  servidores concursados e valorizando os trabalhadores do SUAS em Prados.

2. Serviços, programas e infraestrutura

●	 Reformar	o	prédio	do	CRAS	do	Coqueiro;
●	 Equipar	 adequadamente	 a	 infraestrutura	 da	 Secretaria	 Municipal	 de	 Assistência 
  Social e dos CRAS; 
●	 Ampliar	e	aperfeiçoar	os	serviços	de	prevenção	às	situações	de	vulnerabilidade	e 
  risco social; 
●	 Expandir	 e	 descentralizar	 os	 serviços	 de	 assistência	 social	 de	 Proteção	 Social 
  Básica, assim como todas as ações de atenção à população em situação de 
  vulnerabilidade; 
●	 Ampliar	as	ofertas	de	cursos	e	oficinas	ministradas	no	CRAS,	por	meio	da	expansão 
  de equipes volantes; 
●	 Aperfeiçoar	o	Serviço	de	Proteção	e	Atendimento	Integral	à	Família	(PAIF);	
●	 Ampliar	 e	 fortalecer	as	atividades	do	Serviço	de	Convivência	e	Fortalecimento	de 
	 	 Vínculos	 (trabalho	 em	 grupo	 e	 oficinas),	 por	meio	 da	 expansão	 de	 equipes 
  volantes do CRAS; 
●	 Contratar	 Assistente	 Social	 para	 atendimento	 de	 casos	 relacionados	 à	 Proteção 
  Social Especial. Os serviços de Proteção Social Especial têm como objetivo 
  desenvolver ações para as famílias e indivíduos que se encontram em risco 
  pessoal e social, devido à situação de abandono, maus tratos físicos e/ou 
  psíquicos, abuso sexual, etc.
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3. Erradicação da pobreza

●	 Implementar	estratégias	de	combate	e	enfrentamento	à	pobreza,	visando	erradicá-la, 
  no município de Prados;
●	 Fortalecer	os	programas	de	transferência	de	renda,	como	o	Programa	Bolsa	Família 
  e os benefícios sociais eventuais que visam atender às minorias sociais, os 
  grupos em situação de exclusão e em vulnerabilidade temporária, provocada 
  por situações adversas, tais como por algum tipo de calamidade pública;
●	 Revisar	o	Cadastro	Único	para	os	Programas	Sociais	do	Governo	Federal
	 	 (CadÚnico)	 realizando	 busca	 ativa	 para	 incluir	 famílias	 atualmente	 não 
  inseridas em tal cadastro.

4. Ampliação e garantia dos recursos orçamentários

●	 Ampliar	os	 recursos	orçamentários	próprios	do	município	destinados	à	Assistência 
  Social, compatibilizando-os com as necessidades da consolidação do SUAS;
●	 Ampliar	o	apoio	financeiro	a	entidades	parceiras	que	compõem	a	rede	assistencial 
  municipal, tais como APAE, AMAI, dentre outras;
●	 Ampliar	os	recursos	financeiros	destinados	aos	benefícios	eventuais	(cesta	básica, 
	 	 auxílio	funeral,	material	de	construção,	dentre	outros).

5.	 Afirmação	de	Direitos	e	Divulgação	de	Ações

●	 Afirmar	os	direitos	e	incentivar	a	participação	das	famílias	e	indivíduos	em	situação 
  de vulnerabilidade, assim como introduzir nos projetos, programas e serviços 
  de assistência social, a discussão das questões de exclusão de gênero, 
	 	 cor/raça,	etnia,	orientação	sexual,	faixa	etária,	pessoas	com	deficiência	etc;	
●	 Divulgar	 amplamente	 os	 serviços	 e	 ações	 da	 Assistência	 Social	 no	 município, 
  utilizando linguagem acessível ao público em geral.

6. Controle Social

●	 Incentivar	 a	 participação	 popular	 na	 Política	 de	 Assistência	 Social	 no	 município 
  por meio do fortalecimento e apoio às ações do Conselho Municipal de 
	 	 Assistência	 Social,	 incluindo	 a	 aquisição	 de	 equipamentos	 (computador, 
	 	 móveis)	a	serem	utilizados	pelo	Conselho;
●	 Capacitar	os	Conselheiros	Municipais	para	atuarem	de	maneira	mais	efetiva.
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7. Diagnóstico Socioassistencial 

●	 Realizar	estudos	e	diagnósticos	que	contribuam	para	ampliar	o	conhecimento	das 
  demandas da população, dos territórios e segmentos sociais que necessitam 
  da Assistência Social no município, com o objetivo de fortalecer, planejar e 
  executar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios adequando-os 
  às reais necessidades da população atendida.

8. Economia Solidária

●	 Aprimorar	a	educação	para	a	economia	solidária,	contribuindo	para	que	a	ideia	de 
  economia popular e solidária favoreça a criação de postos de trabalho, geração 
  de renda e combate à pobreza;
●	 Ampliar	 o	 apoio	 a	 empreendimentos	 econômicos	 solidários	 e	 sua	 rede	 de 
  cooperação;
●	 Desenvolver	 ações	 destinadas	 à	 qualificação	 e	 formação	 profissional	 dos 
  trabalhadores que atuam com os empreendimentos solidários;
●	 Fortalecer	o	artesanato	local;
●	 Incentivar	e	fortalecer	a	agricultura	familiar;
●	 Ofertar	cursos	de	capacitação	e	qualificação	profissional,	objetivando	a	inserção	no 
  mercado de trabalho com parcerias com o SESI e SENAR. 

9.  Conselho Tutelar
 
●	 Apoiar tecnicamente o Conselho Tutelar;
●	 Ofertar cursos de capacitação para os Conselheiros Tutelares;
●	 Disponibilizar	 melhores	 equipamentos	 (computadores	 e	 impressora)	 necessários 
  ao trabalho deste importante órgão;
●	 Facilitar o acesso e diálogo dos Conselheiros Tutelares ao Prefeito Municipal.
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Pitangueiras

●	 Ampliar	o	calçamento	para	a	região	da	Barrocada	e	até	a	igreja;
●	 Melhorar	e	ampliar	o	sistema	de	água	na	comunidade;
●	 Buscar	soluções	para	a	melhoria	do	abastecimento	de	água	no	Manoel	Antônio;
●	 Garantir	um	bom	atendimento	no	Posto	de	Saúde	da	comunidade;
●	 Expandir	as	atividades	do	CRAS,	por	meio	de	equipe	volante,	na	comunidade;
●	 Criar	 um	 programa	 de	 qualificação	 e	 treinamento	 visando	 a	 geração	 de	 emprego 
   e renda, em parceria com a associação comunitária e empresas da região;
●	 Construir	uma	praça	de	lazer	e	atividade	física	para	a	comunidade	na	área	entre	as 
  duas ruas ou próxima ao Centro Comunitário;
●	 Buscar	recursos	para	cobrir	a	quadra	poliesportiva	da	comunidade.

Bichinho

●	 Buscar	recursos	para	expandir	o	calçamento	para	outras	ruas	da	comunidade;
●	 Buscar	recursos	para	cobrir	a	quadra	esportiva	da	escola;
●	 Dar	manutenção	nas	edificações	públicas	da	comunidade,	em	especial	o	posto	de 
  saúde e a escola;
●	 Buscar	uma	boa	solução	técnica	para	resolver	o	problema	de	abastecimento	de	água, 
  tanto na qualidade como na quantidade, sempre ouvindo a comunidade;
●	 Buscar	soluções	técnicas	para	o	problema	do	trânsito	na	comunidade;
●	 Apoiar	e	incentivar	as	manifestações	espontâneas	da	comunidade;
●	 Incentivar	a	prática	esportiva	pela	população,	disponibilizando	material	e	a	quadra 
  esportiva da Escola;
●	 Apoiar	a	associação	comunitária	nas	melhorias	necessárias	no	campo	de	futebol.

Coqueiro

●	 Reformar	e	melhorar	o	prédio	do	CRAS;	
●	 Implantar	 placas	 e	 outdoor	 nas	 entradas	 da	 comunidade	 sinalizando	 para	 o 
  artesanato local potencializando o turismo;
●	 Construir	drenagem	pluvial	na	rua	com	bueiros	e	sarjetas;
●	 Tentar,	junto	às	empresas,	a	implantação	de	internet	via	cabo;
●	 Ampliar	a	rede	de	esgoto;	
●	 Calçar	a	única	rua	que	ainda	encontra-se	sem	calçamento	na	comunidade.	

. COMUNIDADES
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Carandaizinho

●	 Desenvolver	 esforços	 para	 a	 construção	 de	 uma	 quadra	 de	 esportes	 para	 a 
  comunidade;
●	 Melhorar	o	atendimento	de	saúde	na	comunidade	e	criar	outros	programas	sociais 
  utilizando o posto de saúde e a Escola Monsenhor Assis;
●	 Apoiar	os	produtores	rurais	da	região	com	mais	presença	efetiva	da	Secretaria	de 
  Agropecuária e Emater;
●	 Dar	 boa	 manutenção	 nas	 estradas	 rurais,	 pontes	 e	 mata-burros,	 e	 melhorar	 a 
  sinalização das estradas;
●	 Desenvolver	 esforços	 junto	 às	 empresas	 para	 implantar	 uma	 torre	 de	 celular	 na 
  região para ampliar e melhorar o sinal.

Estação

●	 Buscar	recursos	para	pavimentação	da	estrada	que	liga	o	asfalto	Prados/Dores	de 
  Campos até a comunidade;
●	 Buscar	solução	para	a	restauração	do	antigo	prédio	da	Estação	Ferroviária;
●	 Implantar	projeto	de	turismo	esportivo	na	comunidade;
●	 Ampliar	o	atendimento	médico	na	comunidade.

Pinheiro Chagas

●	 Ampliar	a	estrutura	do	CRAS,	para	fortalecimento	do	atendimento	no	bairro	e	como 
  polo da zona rural do município;
●	 Reformar	e	dar	manutenção	na	escola	e	no	posto	de	saúde;
●	 Retornar	com	o	atendimento	de	saúde	bucal	com	dentistas;
●	 Reformar	e	dar	manutenção	nas	praças	do	Bairro;
●	 Retornar	com	a	festa	do	tropeiro	para	o	quarteirão	próximo	ao	posto	de	saúde;
●	 Constituir	parcerias	com	a	 iniciativa	privada	para	calçar	e	melhorar	o	acesso	para 
  a infraestrutura turística, como pousadas e restaurantes.
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Atalaia

●	 Trabalhar	na	busca	por	recursos	para	substituir	o	calçamento	de	pedra	existente	por 
  calçamento de bloquete e melhorar trechos das estradas de terra com as 
  pedras retiradas de lá; 
●	 Melhorar	a	iluminação	pública	da	comunidade;	
●	 Terminar	o	calçamento	na	Rua	Quinze	de	Novembro;	
●	 Buscar,	junto	à	Copasa,	a	ampliação	da	rede	de	esgoto	da	comunidade.

Vila

●		 Ampliar	as	ações	de	Assistência	Social;
●		 Desenvolver	programas	de	qualificação	de	mão	de	obra	para	abrir	portas	de	emprego 
  para os moradores da comunidade;
●		 Desenvolver	projetos	de	esporte	e	lazer	para	os	jovens	da	comunidade.

Quebra	Castanha

●	 Reformar	a	academia	ao	ar	livre	construída	na	antiga	olaria	e	ampliar	as	atividades;
●	 Dar	manutenção	adequada	no	calçamento	do	bairro;
●	 Alargar	e	dar	manutenção	na	Rua	São	Sebastião;
●	 Ampliar	o	atendimento	de	assistência	social	no	bairro.
.
Centro

●	 Oferecer	acessibilidade,	através	da	construção	de	rampas	para	uso	de	portadores	de 
  necessidades especiais na área central da cidade;
●	 Dar	manutenção	do	calçamento	na	área	central;
●	 Reformar	a	praça	Dr.	Viviano	Caldas;
●	 Desenvolver	 esforços	 para	 a	 requalificação	 da	 cidade	 como	 um	 todo,	 no	 que	 diz 
  respeito ao nosso patrimônio histórico;
●	 Retomar	o	projeto	de	restauração	do	casarão	da	Selaria	Estrela	e	buscar	ampliar	o 
  projeto para outros imóveis como a antiga cadeia e o prédio do ginásio;
●	 Buscar	 solução	 para	 os	 problemas	 de	 trânsito	 que	 ocorrem	 principalmente	 pelo 
  tráfego de veículos grandes e pesados;
●	 Melhorar	a	sinalização	turística	e	informativa;
●	 Reformar	e	dar	manutenção	no	cemitério	municipal.
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Cultura

●		 Dar	 continuidade	 à	 realização	 das	 festas	 tradicionais	 da	 cidade:	 Boi	 Mofado,	 
  Carnaval, Pradense Ausente, Encontro de Tropeiros, Passeio à Serra e outras; 
●		 Continuar	com	o	apoio	aos	blocos	carnavalescos	do	município,	como	o	Gato	Preto, 
	 	 UCA,	Tesouros,	Vai	Kem	Ké,	Bloco	das	Piranhas,	Me	Chama	Que	Eu	Vou, 
  Malungos, Zé Pereira e os demais; 
●		 Continuar	com	o	apoio	às	festas	tradicionais	religiosas;	
●		 Ampliar	 as	 comemorações	 do	 Passeio	 à	 Serra,	 o	 passeio	 ecológico	 mais	 antigo 
  do país. Além das comemorações a nível cultural, em parceria com o IEF, 
  incluir projetos de educação ambiental e patrimonial; 
●		 Ampliar	o	apoio	à	Lira	Ceciliana	e	estudar	um	incremento	do	aporte	financeiro	para 
  que seja possível aumentar a quantidade de professores, a aquisição e 
  manutenção de instrumentos musicais, a aquisição de acessórios musicais, 
  de forma a melhor atender à demanda da entidade e, consequentemente, 
  da população pradense; 
●		 Fazer	parceria	com	a	Universidade	Federal	de	São	João	del-Rei	e	seus	projetos	de 
  extensão para trazer alunos da Faculdade de Música trabalhando com a Lira 
  Ceciliana e auxiliando com transporte e bolsas para os universitários; 
●		 Implementar,	também	em	parceria	com	a	Universidade	Federal	de	São	João	del-Rei, 
	 	 projetos	de	extensão	com	os	alunos	da	Faculdade	de	Teatro	para	oficinas	e 
  apresentações em Prados; 
●		 Ampliar	o	apoio	ao	Festival	de	Música	realizado	pela	Lira	Ceciliana	anualmente;	
●		 Continuar	 o	 apoio	 às	 manifestações	 culturais	 espontâneas,	 como	 as	 bandas	 do 
  município, o folclore, o artesanato e todas as formas criativas de expressão 
  cultural do povo pradense; 
●		 Apoiar	e	ampliar	grupos	de	teatro	no	Município;	
●		 Restauração	do	Teatro	Municipal	para	as	apresentações:	 jogos	de	 luz,	bastidores, 
  banheiros e som;
●		 Ampliar	o	acervo	da	Biblioteca	Pública	Municipal	e	o	atendimento	à	população;	
●		 Cadastrar	 a	 biblioteca	 para	 Intercâmbio	 entre	 bibliotecas	 no	 site	 da	 Biblioteca 
	 	 Pública	 Nacional	 (BPN),	 para	 passar	 a	 receber	 doações	 de	 duplicatas 
  do acervo da BPN e enriquecer o acervo da instituição; 
●		 Criar	parceria	com	os	proprietários	de	bibliotecas	particulares	do	município	a	fim	de 
  apoiar e orientar na conservação do acervo e de ampliar o acesso expandido o 
  público, incentivando a leitura e disponibilizando uma fonte de conhecimento; 

. CULTURA E TURISMO
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●		 Criar	a	Escola	de	Música	Caipira,	que	irá	trabalhar	em	parceria	com	a	Lira	Ceciliana	e 
  resgatar saberes e práticas da música sertaneja raiz com aulas de viola, violão, 
  percussão, sanfona e reinserindo no cotidiano dos pradenses a cultura rural. 

Patrimônio Histórico e Cultural

●		 Propor	tombamento	federal	da	Semana	Santa	de	Prados;	
●		 Propor	ato	para	proteção	e	preservação	do	Boi	Mofado;	
●		 Concluir	a	obra	de	restauração	do	Casarão	Selaria	Estrela;	
●		 Concluir	a	obra	de	restauração	do	prédio	da	antiga	cadeia;	
●		 Reformar	as	janelas,	trocar	rebocos	e	fazer	nova	pintura	do	prédio	do	Ginásio,	além 
  de restaurar os pátios internos do prédio;
●		 Atuar,	 em	 conjunto	 com	 o	 Conselho	 Municipal	 do	 Patrimônio,	 na	 preservação 
  do patrimônio histórico municipal, protegendo todos os bens tombados e 
  inventariados e seu entorno; 
●		 Promover	constante	educação	patrimonial	da	população,	também	em	conjunto	com 
  o Conselho Municipal do Patrimônio, com informativos, palestras e debates; 
●		 Padronizar	os	formatos	dos	anúncios	e	placas	publicitárias	no	Centro	Histórico;	
●		 Concluir	o	processo	de	aceitação,	sem	custos,	do	prédio	da	Estação	Ferroviária		que 
  foi oferecida ao município em 2016, pela União, e transformá-la em um centro 
  turístico e comunitário de múltiplos usos para a comunidade da Estação; 
●		 Em	 conjunto	 com	 o	 Conselho	 Municipal	 do	 Patrimônio,	 estudar	 melhorias	 na 
  política de preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, buscando 
  aumentar a pontuação de Prados no sistema do ICMS Patrimonial; 
●		 Resgatar	movimentos	culturais	que	se	perderam	no	tempo,	como	o	rocambole;	
●		 Incrementar	o	carnaval	com	marchinhas;	
●		 Melhorar	o	apoio	aos	organizadores	do	boi	mofado;
●		 Fortalecer	e	criar	novas	parcerias	com	a	UFSJ	no	projeto	social	Vivências	trazendo 
  novos alunos para a Lira Ceciliana de Prados; 
●		 Restauração	do	Teatro	Municipal;	
●		 Dar	maior	apoio	e	criar	uma	sede	para	os	grupos	teatrais	de	Prados;	
●		 Recuperar	a	aula	de	música	que	existia	em	Vitoriano	Veloso;	
●		 Criar	um	museu	que	contará	a	história	da	nossa	cidade	a	partir	do	acervo	do	Museu 
  Marieta Teixeira de Oliveira, que ensina muito sobre o crescimento do couro, 
  do artesanato e sobre a nossa ligação com a música;
●	 Valorizar	Pradenses	que	foram	figuras	de	destaque	na	nossa	cidade;	
●		 Criar	uma	biblioteca	pública	em	parceria	com	bibliotecas	particulares	 já	existentes 
  na cidade. 
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Turismo e Artesanato

●		 Revitalizar	 o	 trevo	 de	 Prados	 com	 a	 implantação	 de	 outdoor	 indicando	 a	 cidade 
  turística e com artesanato, bem como acesso ao Bichinho;
●	 Estudar	a	construção	de	um	portal	no	trevo	de	Prados;
●	 Criar	uma	grande	feira	de	artesanato	na	cidade	voltada	para	lojistas	e	turistas;	
●		 Criar	uma	feira	de	artesanato	itinerante	em	parceria	com	os	municípios	vizinhos	em 
  que levaríamos nossos artesãos para expor lá e receberíamos os de lá aqui; 
●		 Maior	incentivo	e	apoio	para	todos	adquirirem	a	carteira	do	artesão;	
●		 Criação	de	cursos	profissionalizantes	(vendas	pela	internet,	atendimento	ao	público);	
●		 Aumentar	o	número	de	placas	nas	estradas,	montando	uma	rota	do	artesanato;	
●		 Criar	um	portal	de	vendas	e	divulgação	do	trabalho	dos	artesãos;	
●		 Incentivar	a	criação	de	uma	Associação	dos	Artesãos;
●	 Dar	apoio	para	o	artesão	participar	de	feiras	e	exposições	fora	do	município;
●		 Criar	o	Festival	de	Botecos	em	que	cada	comerciante	vai	apresentar	seu	carro	chefe 
  e seu tira gosto principal. Evento que irá valorizar a culinária Mineira, dar mais 
  uma oportunidade de renda para os comerciantes e divulgar suas marcas. 

Turismo rural 

●		 Implementar	 o	 turismo	 rural	 na	 cidade	onde	o	 produtor	 recebe	os	 turistas	 na	 sua 
  prioridade e tem a oportunidade de mostrar seus serviços e produtos; 
●		 Implantar	cursos	de	capacitação	para	os	produtores	rurais;	
●		 Criar	um	portal	online	oficial	de	divulgação	dos	produtos	e	produtores;	
●		 Ampliar	o	apoio	à	feira	que	acontece	aos	sábados.	

Turismo Ambiental 

●		 Em	 parceria	 com	 o	 IEF,	 promover	 o	 turismo	 Ambiental	 atraindo	 turistas	 para 
  conhecerem nossa Serra, trilhas e paisagens naturais; 
●		 Divulgar	o	passeio	à	Serra,	inclusive	contratando	guias	turísticos.	

Natal 

●		 Criar	uma	celebração	de	natal	na	cidade	-	em	parceria	com	a	Lira	Ceciliana	-	onde 
  teríamos músicos tocando músicas de natal, projeções de imagens natalinas 
  na igreja e nos antigos casarões; 
●		 Incentivar	a	distribuição	de	presentes	para	crianças	carentes	da	cidade	em	parceria 
  com os comerciantes, empresas e com a Secretaria de Assistência Social.  
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●	 Fomentar	a	atividade	de	turismo	acadêmico	na	serra	São	José	através	de	parcerias 
  com as universidades e o apoio do IEF;
●	 Contribuir	com	a	economia	local,	instigando	a	permanência	dos	estudantes/visitantes 
  através de parcerias com redes de hotelaria, restaurantes, lojas e bares;
●	 Vincular	professores	da	educação	infantil	ao	Fórum	anual	de	Educação	Infantil;	
●	 Em	parceria	com	a	UFSJ,	trazer	para	a	comunidade	de	Prados		um	Polo	de	EAD. 
  Neste espaço serão ofertados cursos de graduação e pós-graduação para 
  todos que se interessarem e que atenderá, além dos pradenses, pessoas da 
  região que queiram ingressar na vida acadêmica;
●	 Em	parceria	com	professores	e	estudantes	de	universidades,	aproveitar	os	espaços 
  escolares para trabalhos extracurriculares extraturno, como atividades de 
  acompanhamento ou artísticas para os alunos, incluindo a zona rural;
●	 Oferecer,	 em	 parceria	 com	 instituições	 especializadas	 -	 universidades,	 SEBRAE,	 
  SESI, SENAC - cursos de capacitação para pais de alunos que estejam 
  interessados em ingressar no mercado de trabalho, incluindo a zona rural;
●	 Promover	Cursos	continuados	de	extensão	e	capacitação	para	docentes,	auxiliares	 
  educacionais e demais servidores da Secretaria Municipal de Educação;
●	 Estudar	a	viabilidade	de	retomar	o	programa	de	educação	de	jovens	e	adultos	(EJA) 
  em parceria com a escola estadual;
●	 Estudar	e	atualizar	-	com	a	contribuição	do	SindUTE,	funcionários	e	administração	-	o 
  plano de carreira dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e 
  reestruturá-lo de acordo com as demandas observadas;
●	 Aderir	aos	programas	educacionais	federais	para	os	diversos	níveis	de	ensino;
●	 Implementar,	 em	 toda	 rede	 municipal	 de	 educação,	 programas	 de	 esportes	 e 
  recreação em parceria com a Secretaria de Esportes;
●	 Incentivar	 o	 uso	 das	 tecnologias	 da	 informação	 e	 comunicação	 nas	 escolas, 
  viabilizando o acesso à internet e o uso das mídias  no ambiente escolar;
●	 Implantar	o	acesso	às	tecnologias	da	informação	e	comunicação	nas	comunidades 
  onde elas não existem;
●	 Garantir	 a	presença	de	professores	capacitados	para	 trabalhar	 com	pessoas	com 
	 	 deficiência;
●	 Financiar	 e	 incentivar	 a	 participação	 de	 funcionários	 da	 Secretaria	 Municipal	 de 
  Educação em cursos de aperfeiçoamento;

. EDUCAÇÃO
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●	 Ampliar	ações	de	apoio	às	instituições	de	Educação	Especial,	especialmente	a	APAE;
●	 Capacitar	 professores	 para	 que	 possam	 ser	 agentes	 viabilizadores	 da	 efetiva 
  inclusão, valorizando o diálogo constante entre escola, família  e equipe clínica 
  que atenda a criança com necessidades educacionais especiais, garantindo 
  também recursos para que esse aluno possa exercer seu direito de estudar; 
●	 Melhorar	a	infraestrutura	das	escolas	por	meio	de	reformas	que	garantam	melhores 
  condições físicas para o trabalho educativo;
●	 Viabilizar	a	cobertura	das	quadras	poliesportivas	das	comunidades;
●	 Promover	 programas	 de	 saúde	 permanente	 nas	 escolas	 em	 parceria	 com 
	 	 universidades	da	 região	 (programa	de	 saúde	bucal,	 saúde	alimentar,	 saúde 
	 	 oftalmológica)	além	de	ações	de	sócio-psicoeducação	na	orientação	aos	pais 
  de  alunos sobre o desenvolvimento da criança e práticas parentais protetivas;
●	 Buscar,	 através	 de	 parcerias	 de	 diversas	 naturezas,	 recursos	 para	 a	 melhoria 
  continuada do processo ensino/aprendizagem;
●	 Criar	programa	de	apoio	e	aulas	de	reforço	para	mitigar	problemas	de	aprendizagem 
  dos alunos, em função da suspensão das aulas em 2020 pela pandemia;
●	 Incrementar	o	apoio	aos	estudantes	universitários	e	ampliar	o	apoio	aos	alunos	do 
  ensino técnico, no custeio de suas viagens intermunicipais;
●	 Retomar	 e	 expandir	 o	 projeto	 de	 musicalização	 nas	 escolas	 municipais	 como 
  disciplina, inclusive na zona rural, com a contratação de professores;
●	 Fortalecer	 os	 programas	 de	 educação	 ambiental,	 nas	 escolas	 municipais	 em 
  parceria com a Polícia Militar, IEF, Casa da Serra e outras entidades, 
  incentivando programas da coleta seletiva de lixo;
●	 Adequar	a	acessibilidade	nas	escolas	municipais;
●	 Dar	continuidade	à	renovação	da	frota	de	veículos	para	atender	as	necessidades	do 
  transporte escolar garantindo conforto, segurança e atendimento ao 
  crescimento da demanda;
●	 	 Aperfeiçoar	 o	 apoio	 aos	 alunos	 das	 escolas	 municipais	 no	 fornecimento	 de 
   uniformes e material escolar;
●	 Fomentar	 um	 programa	 de	 cursinhos	 pré-vestibular	 no	 centro	 e	 criar	 o	 mesmo 
	 	 programa	em	Vitoriano	Veloso	(Bichinho)	e	nas	Pitangueiras;
●	 Prestar	 apoio	 à	 escola	 estadual	 na	 medida	 do	 possível	 e	 do	 previsto	 em	 lei,	 na 
  otimização de suas atividades educacionais;
●	 Criar	o	CET,	Conselho	de	Transporte	Escolar,	para	acompanhar,	fiscalizar	e	colaborar 
  com o transporte dos alunos de nosso município;
●	 Concluir	a	obra	da	quadra	poliesportiva	da	Escola	Adhemar	Campos	Filho.
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●	 Resgatar	 o	 Projeto	 de	 Qualificação	 Profissional	 para	 atender,	 principalmente,	 os 
  jovens em busca do primeiro emprego;
●	 Retomar	 a	 parceria	 com	 o	 SEBRAE	 e	 SENAI,	 para	 a	 implantação	 de	 cursos	 de 
	 	 qualificação	para	os	empreendedores,	lojistas,	artesãos	e	para	a	população;
●	 Garantir	apoio	tanto	à	Marluvas	quanto	à	Atalaia	Alimentos	e	aos	granjeiros.

. EMPREGO E RENDA
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. ESPORTES

●	 Manter	a	Secretaria	Municipal	de	Esporte,	Lazer	e	Juventude	para	uma	adequada 
  gestão do esporte em nosso Município;
●	 Contratar	professores	de	educação	física	para	atender	a	rede	municipal	de	ensino	e 
  a população em geral através das academias ao ar livre;
●	 Instalação	de	academias	ao	ar	livre	nos	bairros	e	comunidades	rurais;
●	 Aumentar	parceria	com	a	ADESP	para	a	criação	de	um	calendário	anual	de	eventos 
  e atividades esportivas, abrangendo todas as modalidades praticadas;
●	 Incentivar	os	esportes	“outdoor”	e	individuais	e	ampliar	as	áreas	para	praticá-los;
●	 Implantar	uma	escolinha	municipal	de	futebol,	apoiando	e	fazendo	parcerias	com	as 
  pessoas que voluntariamente já atuam ensinando nossas crianças;
●	 Criar	parcerias	para	implantação	de	um	time	de	futebol	profissional,	em	parceria	com 
  empresários do município e região;
●	 Melhorar	 as	 condições	 e	 dar	 manutenção	 no	 ginásio	 poliesportivo	 de	 Pinheiro 
  Chagas, bem como atuar para melhorias da segurança do seu entorno;
●	 Garantir	reformas	e	melhorias	em	todos	os	equipamentos	públicos	de	esporte,	em 
  especial aos estádio municipais da Rua de Baixo e Pinheiro Chagas;
●	 Manter	a	manutenção	dos	campos	de	várzea	existentes	nas	comunidades	rurais	e 
  buscar outras alternativas de lazer para os jovens dessas localidades;
●	 Dar	 legitimidade	e	autonomia	ao	Conselho	Municipal	de	Esportes	para	auxiliar	no 
  planejamento das modalidades esportivas praticadas no município;
●	 Dar	apoio	a	 todos	os	eventos	esportivos	 já	praticados	no	município	e	 incentivar	o 
  surgimento de novas modalidades;
●	 Dar	apoio	e	 formalizar	o	esporte	de	wheeling Bike e Moto, com regulamentação e 
  busca de um local adequado e seguro para a prática do esporte;
●	 Dar	apoio	ao	rodeio	esportivo,	com	a	contratação	de	um	instrutor	treinador,	visando	 
	 	 o	aperfeiçoamento	dos	jovens	e	os	preparando	para	o	profissionalismo;
●	 Buscar apoio para o retorno do time de handebol feminino de Prados.
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●	 Criar	uma	agenda	ambiental	para	o	município;
●	 Melhorar	o	acesso	ao	saneamento	básico	e	propor	melhorias	onde	ele	já	existe;
●	 Implantar,	em	parceria	com	o	IEF,	projetos	para	o	ensino	de	educação	ambiental	nas 
  escolas municipais e na escola estadual;
●	 Implantar	a	Coleta	Seletiva	de	Lixo;
●	 Fazer	campanhas	educativas	sobre	limpeza	urbana;
●	 Criar	programa	de	doação	de	mudas	de	espécies	nativas;
●	 Melhorar	a	infraestrutura	da	Usina	de	Triagem	e	Compostagem	de	Lixo,	valorizando 
  os servidores que atuam no local e melhorar a destinação dos resíduos;
●	 Desenvolver	um	projeto	voltado	para	a	questão	do	esgoto	e	lixo	nas	comunidades;
●	 Corrigir	e	aumentar	a	canalização	do	ribeirão,	no	centro	e	na	Quebra	Castanha;
●	 Revitalizar	o	Parque	Municipal	Humberto	Cardoso	Vale,	no	Morro	do	Cruzeiro,	em 
  parceria com o IEF, criando um lugar para lazer coletivo e práticas de esportes;
●	 Iniciar	a	coleta	e	a	destinação	correta	dos	resíduos	vindos	do	artesanato	em	madeira;
●	 Incentivar	a	prática	de	caminhadas	para	observação	e	registro	fotográfico	da	flora	e 
  fauna, em especial no Parque Municipal Humberto Cardoso Vale;
●	 Criar	 um	 programa	 voltado	 ao	 desenvolvimento	 de	 hortas	 comunitárias	 e/ou 
  domésticas, em parceria com a EMATER para ministração de cursos de 
  capacitação, além da doação de mudas de hortaliças para famílias de baixa 
  renda pertencentes ao programa;
●	 Criar	um	programa	de	recuperação	de	nascentes,	em	parceria	com	os	proprietários 
  nas áreas rurais;
●	 Alinhar	Prados	com	o	Programa	Cidades	Sustentáveis;
●	 Incentivar	a	criação	de	Reservas	Particulares	do	Patrimônio	Natural	(RPPN’s);
●	 Fortalecer	o	CODEMA;
●	 Implementar	a	municipalização	do	licenciamento	ambiental;
●	 Melhorar	a	participação	do	município	no	Comitê	de	Bacias	Hidrográficas	do	Alto	Rio 
  Grande, a qual o município pertence.

. MEIO AMBIENTE
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●	 Tentar	resgatar	o	projeto	do	anel	rodoviário	-	Boa	Vista/Rua	de	Baixo	-	para	tirar	o 
  tráfego de caminhões e carretas pesadas na passagem pela cidade; 
●	 Pavimentar,	através	de	emendas	parlamentares	e	em	parceria	com	o	Governo	do 
  Estado, o trecho que liga o Pinhão ao Bichinho, ligando de forma confortável o 
  trajeto entre Tiradentes, Bichinho e Prados;
●	 Implantar	a	fábrica	de	bloquetes	doada	pelo	estado	ao	município	visando	calçar	as 
  ruas, nos bairros e comunidades, até completar todas as ruas do município;
●	 Terminar	todas	as	obras	públicas	já	iniciadas	antes	de	começar	novos	projetos;
●	 Implantar	um	grande	programa	de	manutenção	dos	bens	públicos	do	município;
●	 Melhorar		e	adequar,	com	rampas,	as	calçadas	da	área	central,	para	permitir	o	acesso 
  de pessoas portadoras de necessidades especiais;
●	 Implantar	o	Plano	Diretor	do	Município;
●	 Melhorar	o	sistema	de	abastecimento	de	água	nas	comunidades	rurais;
●	 Complementar	 o	 saneamento,	 melhorando	 a	 rede	 de	 esgoto	 de	 Pitangueiras, 
  Carandaizinho, Coqueiro e Vitoriano Veloso;
●	 Buscar	recursos	para	revitalizar	a	subida	do	morro	de	Pinheiro	Chagas,	recuperando 
	 	 a	pavimentação,	passeio	e	meio-fio;
●		 Melhorar as condições dos banheiros públicos do centro e mantê-los abertos por mais 
  turnos com manutenção e limpeza constante;
●		 Implantar	a	rede	de	esgoto	no	Gritadouro;
●		 Buscar	 recursos	 para	 o	 Loteamento	Social,	 onde	 a	Prefeitura	 adquire	 um	 lote	 de 
	 	 dimensões	 significativas,	 transfere	 frações	 dele	 para	 famílias	 com	 maior 
  necessidade e as casas são construídas em mutirão, onde os assistidos 
  constroem suas casas simultaneamente e em auxílio mútuo.

. OBRAS E SERVIÇOS 
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●	 Estabelecer	 a	prestação	de	 serviço	 com	a	Santa	Casa	 substituindo	a	 subvenção, 
  como forma de transferência de recursos, pela a contratualização, garantindo 
	 	 a	 relação	financeira	através	de	contratação	dos	serviços	que	a	Santa	Casa 
  pode prestar, como o pronto-atendimento de urgência e emergência, exames e 
  consultas, entre outros. Dessa forma a instituição terá mais autonomia e 
  garantia da transferência de recursos, podendo trabalhar com mais 
	 	 previsibilidade	e	constância,	melhorando	cada	vez	mais	a	prestação	de	serviço 
  em saúde à nossa população;
●	 Contratar	com	a	Santa	Casa,	novos	serviços,	como	ginecologista/obstetra,	pediatra 
  e ortopedista;
●	 Fidelizar	 e	 humanizar	 a	 referência	 de	 atendimento	 em	 obstetrícia	 em	 São	 João 
  del-Rei, garantindo uma boa assistência às gestantes na hora do parto. 
●	 Promover	 projeto	 onde	 o	 profissional	 de	 referência	 da	 gestante	 a	 acompanhe 
  desde o pré-natal até o parto;
●	 Garantir	 o	 cumprimento	 dos	 princípios	 do	 SUS	 nos	 agendamentos	 da	 Secretaria 
  Municipal de Saúde para procedimentos, consultas e exames;
●	 Melhorar	o	planejamento	e	buscar	mais	pactuações	para	o	município	aumentando	a 
  PPI e propondo serviços que a Santa Casa oferece;
●	 Manter	a	pactuação	com	o	CISVER,	SAMU	regional	e	buscar	novas	parcerias	com 
  outras instituições de saúde;
●	 Avaliar	a	implementação		da	quarta	equipe	da	Estratégia	de	Saúde	da	Família	(ESF) 
	 	 composta	por	todos	os	profissionais	em	consonância	com	Programa	Nacional 
	 	 da	Atenção	Básica	(PNAB);
●	 Implantar	 uma	 rotina	 de	 educação	 permanente	 a	 fim	 de	 manter	 as	 equipes	 da 
  Estratégia de Saúde da Família coesas, com conhecimento elevado, 
  garantindo uma assistência segura e atualizada;
●	 Melhorar	 e	 ampliar	 as	 ações	 de	 promoção	 à	 saúde	 aos	 pacientes	 hipertensos, 
  diabéticos e grupo de gestantes;
●	 Avaliar	a	 implantação	de	atendimento	odontológico	em	todas	as	unidades	básicas 
	 	 de	saúde,	e	ampliar	o	atendimento	nas	escolas	municipais,	a	fim	de	reduzir 
  o índice de cáries e doenças periodontais;
●	 Ampliar	 as	 ações	 da	 equipe	 de	 Vigilância	 Sanitária	 e	 Epidemiologia	 e	 garantir	 o 
	 	 retorno	do	veículo	específico	para	os	agentes	epidemiológicos;
●	 Promover	saúde	do	trabalhador	no	ESF	com	atendimentos	e	ações	de	promoção	à 
  saúde trabalhando dois dias na semana com horário estendido;

. SAÚDE
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●	 Ampliar	a	frota	a	fim	de	otimizar	o	atendimento	domiciliar	às	comunidades	rurais;
●	 Garantir	acesso	a	medicamentos	da	farmácia	básica;
●	 Implementar	ações	de	promoção	à	saúde	mental,	a	fim	de	acompanhar	e	estabelecer 
  maior vínculo com pacientes que sofrem com distúrbios mentais, bem como 
  buscar integrá-los à sociedade em parceria com a família;
●	 Implementar	ações	de	promoção	à	saúde	do	idoso,	com	manutenção	dos	grupos	da	 
  terceira idade;
●	 Manter	a	realização	bienal	da	Conferência	Municipal	de	Saúde;
●	 Valorizar	e	trabalhar	em	parceria	com	o	Conselho	Municipal	de	Saúde;
●	 Manter	 parceria	 com	 AMAI	 e	 APAE	 de	 forma	 responsável,	 visando	 ampliar	 a 
  assistência aos idosos e aos excepcionais, fazendo cumprir o Plano de Ação 
   Integral à Saúde;
●	 Manter	 e	 ampliar	 a	 assistência	 da	 atenção	 primária,	 garantindo	 a	 prevenção 
  e promoção da saúde e avaliar a possibilidade de aumentar o número de 
	 	 profissionais	de	saúde	nas	unidades,	dentre	eles	médicos;
●	 Garantir	aos	portadores	de	úlceras	crônicas	 técnicas	modernas,	buscando	melhor 
	 	 tratamento	e	coberturas	a	fim	de	otimizar	o	tempo	de	cicatrização;
●	 Melhorar	 a	 organização	 do	 serviço	 e	 dos	 servidores	 da	 Secretaria	 Municipal	 de 
  Saúde; 
●	 Implementar	 um	 programa	 de	 atenção	 à	 saúde	 dos	 servidores	 da	 secretaria 
  municipal de saúde,
●	 Implantar	um	sistema	de	ouvidoria	para	acolher	sugestões,	críticas	e	reclamações 
  dos usuários.

AÇÕES INTERSETORIAIS

●	 Ampliar	a	atuação	do	Conselho	Municipal	sobre	Drogas	 (Comad),	 já	 implantado	e 
  em atividade, junto aos departamentos de Educação, de Saúde e de 
  Assistência Social, construindo ações de promoção da vida e erradicação 
  do uso de droga a longo prazo.

TFD

●	 Fortalecer	 a	 pactuação	 de	 oncologia,	 radioterapia	 e	 quimioterapia	 em	 São	 João 
  del-Rei, visando minimizar desgastes dos pacientes e garantir transporte 
	 	 específico	para	eles.



PROGRAMA	SAÚDE	NA	ESCOLA	(PSE)

●	 Ampliar	 a	 cobertura	 da	 Estratégia	 de	 Saúde	 da	 Família,	 estendendo	 a	 todas	 as 
  escolas, inclusive rurais, municipais e estadual, o Programa Saúde na Escola;
●	 Levar	a	todas	as	crianças	cadastradas	da	Rede	Municipal	de	Ensino,	atendimento 
  e orientações em saúde bucal, alimentação saudável, higiene, 
  desenvolvimento saudável, conscientização quanto ao uso de drogas, 
	 	 cultura	 da	 paz,	 atendimento	 de	 fisioterapia,	 clínica	 geral,	 fonoaudiologia, 
  psicologia, neurologia, oftalmologia;
●	 Ampliar	as	parcerias	com	os	demais	setores	e	especialidades,	fazendo	desta	área 
  campo de estágio para acadêmicos de diversos cursos;
●	 Aprimorar	ao	Programa	Nacional	de	Saúde	na	Escola,	 visando	canalizar	 recursos 
  para aprimorar as ações;
●	 Solidificar	referência	de	oftalmologia	para	atendimento	dos	alunos;
●	 Promover	 educação	 em	 saúde	 aos	 alunos	 do	 ensino	 médio	 com	 abordagem	 no 
	 	 Combate	às	drogas	e	doenças	sexualmente	transmissíveis	(DST/s);
●	 Implementar	e	fazer	cumprir	a	Lei	Lucas	nas	escolas.

Outros

●	 Instituir	uma	comissão	de	avaliação	e	liberação	de	procedimentos	de	alto	custo;
●	 Criar	uma	equipe	de	regulação	para	avaliação	de	prioridades	clínicas,	para	liberação 
  de exames e consultas com especialista e de alto custo. Propor reunião de 
  avaliação semanal com a presença dos médicos do PSF, enfermeiros, 
  membros do Conselho de Saúde e Secretário de Saúde para deliberação;
●	 Buscar	meios	para	realizar	reformas	e	melhorias	nas	estruturas	física	das	unidades 
  básicas de saúde, uma vez que estão em estado de conservação prejudicados;
●	 Melhorar	a	acessibilidade	de	pessoas	com	deficiência	física	a	todos	os	 lugares	do	 
  município, nomeando “Lei Gracinha”;
●	 Propor	que	cada	bairro	organize	e	faça	um	espaço	coletivo	como	horta	ou	lazer	para 
  realização de atividades recreativas de promoção a saúde. Se o espaço cedido 
  for particular, possibilitar ao proprietário desconto no IPTU;
●	 	 Promover	 o	 manejo	 humanitário	 populacional	 de	 cães	 e	 gatos	 de	 rua	 ou	 que 
  estejam em posse de famílias de baixa renda sem condições de prover boa 
  criação, alimentação e saúde para esses animais, através de mutirões de 
  castração em parceria com o Consórcio Cigedas.
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●	 Ouvir,	dialogar	e	valorizar	a	classe	dos	motoristas;
●	 Buscar	recursos	para	melhoramento	da	frota;
●	 Leiloar	veículos	com	alto	custo	de	manutenção;
●	 Realizar	 cursos	 de	 qualificação	 no	 transporte	 escolar,	 bem	 como	 no	 transporte 
  de urgências e emergências;
●	 Voltar	a	dar	manutenção	na	frota	municipal;
●	 Cooperar	com	o	departamento	de	obras	na	manutenção	de	calçadas	e	ruas.	

. TRANSPORTE
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“
Só se constrói uma cidade de verdade com políticas 

públicas de qualidade e ouvindo a população e os servidores. 
Sem essas ferramentas a gestão pública falha e a 

sociedade é a principal prejudicada.

“

- Gustavo Gastão


