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O nosso Plano de Governo está estruturado em 8 eixos estratégicos, 

sendo eles: Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Rural, Cultura, Educação, Saúde, Esporte, Lazer 

e Turismo e Segurança Pública. Este Plano tem como foco os desafios de um 

desenvolvimento à procura de oportunidades, a inovação constante e o 

crescimento das necessidades sociais, através de políticas públicas adequadas 

ao seu tempo.  

Através destes eixos, pelos seus programas e projetos, pretende-se 

criar melhores condições para viver o presente e se preparar para o futuro.  

O novo cenário exige trabalho, gestão democrática e articulação 

permanente entre diferentes atores - governo, cidadãos, sociedade civil 

organizada, conselhos setoriais, organizações sociais, sistema produtivo - para 

responder aos desafios de crescer buscando construir um Município 

Sustentável.  

Para isso, nosso trabalho, nossa energia, nossa força e diretriz 

fundamental serão em ampliar e aperfeiçoar a relação democrática na 

perspectiva dos direitos sociais, humanos, políticos e econômicos, que 

possibilite a interação entre a Administração Municipal, a população e os 

Órgãos da Prefeitura.  Conheça agora o nosso Plano de Governo 

APRESENTAÇÃO 
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PPLLAANNOO  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

Coligação: “UUNNIIDDOOSS  PPOORR  AALLPPIINNÓÓPPOOLLIISS::  PPRRAA  FFAAZZEERR  AAIINNDDAA  MMAAIISS””  

 

 Com o sentimento de que muito já foi feito, mas que podemos fazer ainda 

muito mais por nossa Alpinópolis, queremos apresentar e comprometer a cumprir nossas 

metas, nossos anseios, objetivos e o nosso trabalho para mais quatro anos de 

administração pública. Uma nova administração, construída com as mãos no presente, 

mas com os olhos no desenvolvimento, onde o passado e esse novo presente serão a 

base da projeção de um novo futuro para todos.  

Com essa visão realista, porém inovadora de gestão pública, queremos garantir 

mais qualidade de vida à nossa população com propostas que, na realidade não é um 

elenco de promessas, mas sim um compromisso que assumimos com cada morador da 

nossa querida Ventania.  

E, juntos, iremos levar aos nossos munícipes mais saúde de qualidade; mais ações 

voltadas à educação; esporte e lazer para as comunidades locais; garantia de acesso e 

atendimento às pessoas carentes; adoção de políticas públicas com foco no 

aperfeiçoamento; capacitação e valorização de nossos servidores; ações governamentais 

de geração de emprego e renda aos nossos trabalhadores; atenção às entidades 

filantrópicas de nosso município e garantia da segurança e respeito à sociedade civil 

INTRODUÇÃO 
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organizada e aos Poderes constituídos Estadual e Federal. Em cumprimento ao princípio 

democrático, estaremos de prontidão para atender aos anseios da população, 

garantindo-lhe a participação popular e o livre exercício do direito de cidadania.  

 

A cidade é o território onde as pessoas vivem, trabalham, produzem, criam suas 

famílias e desenvolvem suas potencialidades e seus talentos. Para isso, precisam  de bens 

e serviços que em grande parte dependem da atuação do poder público municipal, como 

é o caso da Saúde, da Educação, da Cultura e do Esporte e Lazer, dentre outros. 

Nossa cidade deve ser acolhedora: é nela que convivemos com nossas famílias, 

nossos amigos, nossos vizinhos. É em nossa cidade que, independentemente de onde 

tenhamos nascido nos sentimos aceitos, nos sentimos parte integrante de sua identidade 

e atuamos como construtores e participantes de seu desenvolvimento.  

Também queremos uma cidade inclusiva, que assegure acesso às políticas 

públicas para todos os seus moradores e que respeite e valorize as características do ser 

humano, suas opções e diferenças de raça, de gênero, de geração, de opção religiosa, de 

orientação sexual, de condições físicas ou mentais.  

Mas a cidade também deve ser o espaço que nos propicie as oportunidades e os 

meios para sermos o que sonhamos e o que nossas habilidades e talentos nos permitam 

ser.  

Uma cidade assim, acolhedora, inclusiva e de oportunidades – é a Alpinópolis que 

construiremos! 

Sendo este um documento que firma nosso compromisso com os moradores de 

todas as partes da cidade, sempre buscando ações que permitam melhorar a qualidade 

de vida de todos, podemos, com confiança e respeito, assumir o compromisso de dar 

cumprimento às metas e ações que constam neste nosso Plano de Governo.  
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Vamos em frente, muitos desafios ainda precisam ser vencidos. Com a 

confiança do povo de Alpinópolis e com fé em Deus, venceremos!  

    

 

 

 

       JOSE GABRIEL DOS SANTOS FILHO                           CLÉBER JOSÉ PEREIRA 
                Zé da Loja                                                          Cléber do Lói 
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 Ampliar a cobertura do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); 

 Aprimorar as ações tanto do Projeto “Grupo da Melhor Idade” como 

também dos Grupos de Convivência das ESFs (Estratégia de Saúde da Família) 

dos bairros, promovendo ações que visem o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários do Idoso, prevenindo seu isolamento ou asilamento; 

 Buscar meios para acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de 

violência ou em situação de vulnerabilidade; 

  Efetivar políticas voltadas às minorias e contra qualquer tipo de 

discriminação; 

 Avançar nas parcerias com Entidades, Sociedade Civil e manter e 

Organizações com o intuito de promover mais ações para o crescimento da 

sociedade alpinopolense; 

   Manter e ampliar todos os Projetos e Grupos Sociais existentes na 

rede municipal de Assistência Social. 

 

 
 
 
 

     DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1
1 
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 Continuidade dos trabalhos de melhoramento de captação das águas 

pluviais; 

 Reestruturação de mais praças públicas; 

 Aprimoramento do trânsito na sede do município; 

 Melhoramento das condições das vias públicas, as quais necessitarem 

de recuperação de seus pavimentos ou de calçamento; 

 Continuidade das ações de reforma dos prédios públicos; 

 Construção de um novo prédio para a sede da prefeitura; 

 Mais urbanização no almoxarifado da prefeitura  

 Maior atenção com a Avenida  Francisco Rodrigues da Silva – via de 

caminhadas das pessoas; 

 Término das obras do Residencial Monsenhor Ubirajara Cabral; 

 Aprimoramento das ações de limpeza pública; 

  Implantação de áreas voltadas à habitação popular; 

 Lutar ainda mais para o término das obras da BR 265; 

 Trabalhar para um adequado acesso de pedestres ao bairro Vila 

Betânia; 

 Viabilização de espaços voltados ao ambiente empresarial.  

     DESENVOLVIMENTO URBANO 2
1 
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 Avançar na estruturação do Departamento Municipal de Meio 

Ambiente e do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente 

(CODEMA) para aprimoramento dos seus trabalhos; 

 Trabalhar para que o município passe a receber os recursos do ICMS – 

Critério Meio Ambiente; 

 Iniciar estudos de viabilidade visando à criação de áreas de Proteção 

Ambiental ou de um Parque Ecológico através de legislação municipal;   

 Aprimorar a correta disposição dos resíduos sólidos gerados no 

município; 

 Manutenção das ações voltadas ao fortalecimento das Associações de 

Bairros Rurais; 

 Fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; 

 Adequação de Feira Livre que acontece todos os Domingos na Praça 

São Benedito; 

 Fortalecimento da diversificação das culturas locais com ênfase no 

setor hortifruti;  

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL 3
1 
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 Trabalhar para construção de mais moradias do Programa Nacional de 

Habitação Rural – PNHR; 

 Formação de parcerias para conservação, proteção e recuperação dos 

mananciais; 

 Aprimorar a manutenção das estradas vicinais do município, buscando 

o bem entendimento com o Produtor Rural e o investimento em mais 

maquinário.  
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 Manutenção e ampliação dos trabalhos visando à proteção do 

Patrimônio Histórico-cultural do município; 

 Criação de um novo Plano de Inventário para salvaguardar e proteger 

bens que são de interesse da coletividade; 

 Aprimoramento das ações de educação patrimonial (preservação) junto 

a todas as escolas e de modo que atinja, também, toda a população; 

  Ampliação e garantia de continuidade do apoio dado à maior 

manifestação artístico-cultural de Alpinópolis, a Festa do Reinado, cada vez mais 

valorizando os Congadeiros e Moçambiqueiros alpinopolenses; 

 Evolução das ações para recebimento dos recursos do ICMS –  

Patrimônio Cultural; 

 Ampliação do apoio para realização de encontros folclóricos em nossa 

cidade; 

 Aprimoramento da Fanfarra municipal e criação de escola para formação 

de instrumentistas clássicos; 

 Trabalhar para a criação de um ambiente voltado a formação teatral;  

 Manutenção e crescimento das festividades de final de ano, com mais 

valorização do Aniversário de Alpinópolis em 17 de Dezembro; 

 Respeito e parceria nos eventos em comemoração ao “Dia do 

Evangélico”. 

                       CULTURA 4
1 
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 Evolução do programa de revitalização dos prédios escolares com 

prioridade para a reforma urgente das Escolas Municipais “Horácio Pereira 

Damásio” e “Cônego Vicente Bianchi”;  

 Cobertura de todas as Quadras Esportivas das escolas municipais; 

 Padronização e doação de uniformes para todos os alunos de todas as 

escolas municipais; 

 Respeito e compromisso com os profissionais da Rede Municipal de 

Ensino, pautado na legislação, sobre Piso Salarial, Plano Municipal de 

Educação e Plano de Carreira; 

 Garantia da continuidade do transporte técnico/universitário; 

  Manutenção e aprimoramento do Tempo Integral nas Escolas 

Municipais;  

 Continuar firmando parcerias para a oferta de Cursos Técnicos e 

Profissionalizantes aqui em Alpinópolis; 

 Manutenção e aprimoramento do Transporte Escolar da Zona Rural e 

Zona Urbana; 

 Aumento do número de vagas para crianças que necessitam de creche 

através de parcerias ou construção de um novo “PROINFÂNCIA”.  

 

                EDUCAÇÃO 5
1 
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 Construção de um prédio para atendimento especializado – Policlínica 

– visando o aprimoramento e melhor organização do serviço; 

 Aquisição de um novo aparelho de Ultra-som; 

 Manutenção e crescimento de todas as especialidades médicas 

existentes no município com a busca de outras novas; 

 Atendimento nos PSFs de pequenas cirurgias e administração de 

medicamentos; 

 Aprimorar o transporte de pacientes em tratamento oncológico; 

 Firmar parcerias para execução de especialidades odontológicas; 

 Aprimoramento das demandas de cirurgias eletivas com efetivo 

empenho para que novas especialidades possam ser atendidas em nossa 

cidade; 

 Capacitação constante da Rede Municipal de Saúde; 

 Pleitear uma base de atendimento do SAMU; 

 Ampliar as parcerias com a Santa Casa de Misericórdia de Alpinópolis; 

 Reforma do PSF Marcelino Honório de Morais – Mundo Novo; 

 Vigília constante e evolução das ações do combate ao mosquito Aedes 

Aegypti. 

 

                     SAÚDE 6
1 
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 Tendo concluído as reformas do poliesportivo e do campo do CEA, 

realizar a reforma e cobertura da quadra do Rosário e construir as 

benfeitorias necessárias no campo Santa Efigênia; 

 Aprimoramento dos treinamentos das escolinhas de futsal e futebol 

com doação de uniformes, lanches e possibilitar avaliações (testes) em 

equipes profissionais aos atletas que se destacarem; 

 Implantação de diversas academias ao ar livre em vários pontos da 

cidade; 

 Manutenção dos tradicionais campeonatos realizados na cidade; 

 Evolução dos trabalhos do Conselho Municipal de Esportes; 

 Continuidade dos trabalhos visando à manutenção do recebimento do 

ICMS esportivo; 

 Iniciar ações para efetivar ao menos uma nova modalidade esportiva; 

 Continuidade e crescimento das praças vivas, cine cidade, 

apresentações teatrais, corais ao ar livre, recicla bairro entre outras ações 

para movimentar e mobilizar as praças da cidade e zona rural; 

 Com a inclusão de Alpinópolis no mapa de regionalização do turismo 

de Minas Gerais, trabalhar ainda mais para a divulgação e promoção de nosso 

município; 

    ESPORTE, LAZER E TURISMO 7
1 
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 Continuar as ações visando o recebimento do ICMS – Turístico. 

 Explorar com profissionais capacitados o potencial do turismo 

ecológico existente em nosso município; 

 Alavancar ainda mais o turismo religioso do município com maiores 

incentivos à Festa do Reinado e aos eventos da Semana Santa; 

 Fortalecer a parceira com a associação Apóstolos de Cristo, 

mantenedora do Monte das Oliveiras para maior cuidado e promoção deste 

importante cenário do turismo nacional; 

 Realizar o inventário turístico de Alpinópolis, visando atender as 

exigências da Secretaria Estadual do Turismo; 

 Fortalecer ainda mais o Conselho e Fundo Municipal do Turismo. 
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 Trabalho em conjunto com as polícias militar e civil, continuando o 

bom relacionamento destas instituições com o poder público municipal para 

maior efetividade das ações de segurança; 

 Esforços para aumentar mais ainda o efetivo das polícias; 

 Continuar a boa parceria com o Conselho de Segurança Pública de 

Alpinópolis – CONSEP; 

 Buscar soluções exitosas em outras localidades e analisar a viabilidade 

de implantá-las em nossa cidade; 

 Avançar na viabilidade da implantação da guarda municipal. 

 

          SEGURANÇA PÚBLICA 8
1 

 


