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Deus, Família e Patos de Minas 

“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” João 8:32  



PLANO DE GOVERNO 

Vamos mudar a atual realidade de Patos de Minas, deixando a velha política para trás, enfrentaremos os desafios e as 

concorrências na atração de investidores para nossa cidade, gerando emprego e renda, vamos buscar a união das forças 

para avançarmos sempre em prol do crescimento de Patos de Minas. 

A urgente necessidade de garantir a segurança, oportunidades de trabalho, acesso a saúde, uma educação de qualidade 

que prepare nossos filhos para o mercado de trabalho, apoio aos produtores rurais, com escoamento garantido da 

produção agropecuária, incentivando a permanência do homem no campo. 

Patos de Minas tem nas suas raízes o traço do pioneirismo e do trabalho. Homens e mulheres de muita fibra e visão 

ajudaram a construir nossa cidade até aqui, por isso não podemos abrir mão da força da mulher, do jovem, dos idosos, 

de cada cidadão. Faremos uma gestão moderna e ágil para promover o desenvolvimento econômico, agronegócio, 

industrial, tecnológico e a recuperação da máquina pública municipal. 

 

Principais Eixos Conservadores 

 Por onde começarmos para termos uma cidade humanizada e com pessoas acolhidas e atendidas? 

 Como nosso plano de governo pode ir além da sugestão de propostas? 

 Como a realidade de nosso município afeta a vida das pessoas? 

 Quais são os gargalos, endividamentos e prioridades que irão definir nossas estratégias de trabalho? 

 Com estas respostas, bom senso e sensibilidade, poderemos apresentar políticas públicas ajustadas, realistas e 

conseguiremos ainda demonstrar por que elas são eficazes. 

 

Diretrizes das propostas administrativas 

 Total transparências das contas públicas; 

 Transparência nos encaminhamentos e atos administrativos; 

 Métodos democráticos e participativos da Gestão publica; 

 Estimular e apoiar o desenvolvimento sustentável como um processo único que leva em conta o rural e urbano; 

 Eficiência e eficácia nas ações administrativas; 

 Educação de Qualidade, Saúde, Habitação Ações de Inclusão Social e de Combate à Pobreza; 

 Humildade para reconhecer as falhas e incorporar contribuições; 

 Construir as parcerias necessárias à viabilização do plano apresentado; 

 Promover a acessibilidade em todos os setores públicos do município, inclusive com tradutores de Libras; 

 Preservação do meio-ambiente como forma de garantir a sobrevivência das gerações futuras. 

 

SAÚDE PÚBLICA 

Visando o Planejamento, Organização, Controle e Avaliação das ações e dos serviços de Saúde, e Gestão e execução dos 
serviços públicos de Saúde, dentre outras competências colocaremos em prática as sugestões do relatório SUS QUE 
QUEREMOS, elaborado pelo Conselho Municipal de Saúde de Patos de Minas como por exemplo: 

 A partir da posse, formular o Plano Municipal de Saúde, bem como todos os demais instrumentos de gestão 
subsequentes previstos em Lei; 

 Como Poder Executivo, participar ativamente da organização das Conferências Municipais de Saúde; 

 Garantir estrutura física, equipamentos e recursos humanos (secretária ou administrativo) para o 
funcionamento necessário do CMS; 

 Dar condições estruturais para funcionamento dos conselhos já existentes e implantar os Conselhos Locais de 
Saúde (próximos dos territórios de saúde); 

 Implementar na Secretaria Municipal Saúde a Área de Gestão do Trabalho no SUS; 

 Política Nacional Educação Permanente; 



 Instituir a Política Nacional de Humanização como eixo norteador (SAÚDE CENTRADA NO USUÁRIO); 

 Implantar e assegurar as propostas de Gestão Administrativa, Ouvidoria, Transporte, Fundo Municipal de Saúde, 
Material, Compras, Comunicação Social; 

 Ratificar a adesão ao Consórcio de Urgência e Emergência (CISREUNO) viabilizando a regionalização do SAMU e 
consequentemente a Implantação da Rede de Urgência e Emergência.  

 Nas assistência à Saúde buscar implementar as propostas na Atenção Básica visando a Atenção Primária à 
Saúde, Saúde da Família, Saúde Bucal, sinal de internet e implantação de prontuário eletrônico, bem como as 
demais; Atenção Especializada, composta da Atenção Secundária e Terciária; 

 Voltar nossa atenção também às propostas para Redes de Urgência/Emergência, atenção Hospitalar, Assistência 
Ambulatorial Especializada, Rede de Saúde da Pessoa com Deficiência, Rede de Saúde Mental, Atenção aos 
diferentes ciclos de vida, Serviço de Atenção Especializada em doenças infectocontagiosas (dst/aids, hepatites, 
tuberculose, hanseníase); 

 Ampliar e articular os programas de atenção integral a saúde da criança e do adolescente, da mulher, do 
homem, do idoso, do trabalhador; 

 Na Assistência Farmacêutica, instalar a Farmácia Integrada, Farmácia do Componente Verde, Farmácia de 
Minas; 

 Apoiar e estimular a organização de consórcios intermunicipais de saúde destinados à compra conjunta de 
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, através de Atas de Registros de Preço 
regionalizadas; 

 Entre outros pontos promover a Regulação Assistencial, Vigilância em Saúde (exemplo Centro de Zoonose), 
Disseminar informações relacionadas à vigilância em saúde. 

 

EDUCAÇÃO 

A qualidade da educação pública no Brasil é muito baixa, no entanto, alguns municípios que se destacam nas avaliações 
nacionais possuem políticas e práticas pedagógicas que incentivam e fortalecem os processos de ensino e 
aprendizagem, é nesse sentido que queremos seguir, com a aplicação criteriosa de recursos públicos visando a 
maximização de resultados em termos de aprendizagens e, por outro lado, o uso de evidências na concepção, 
estruturação, desenvolvimento e implantação de currículos, políticas e práticas pedagógicas, valorização dos 
profissionais, formação continuada de professores, seleção e formação dos gestores escolares (diretores, 
coordenadores e supervisores) da rede municipal, além da participação mais ativa nas comunidades dentre outros 
ações. 

A luta por uma educação melhor não é só responsabilidade dos professores e pais, mas do poder político. É o futuro das 
próximas gerações que estão em jogo, portanto é urgente a necessidade de envolver as crianças e adolescentes em 
projetos culturais, laser, tecnologia, esporte, dança dentre outros, é necessário também cursos profissionalizantes para 
tirar principalmente os adolescentes das ruas, e prepara-los para o mercado de trabalho. 

Sendo assim, vemos como necessário: 

 A implantação da Escola Cívico Militar; 

 Reativação do projeto Fundação PROMAN e do CSU unificados. 

 

AGRONEGÓCIO 

Estreitar a relação da Governo Federal e Projetos de Agricultura de Patos de Minas visando o fortalecimento da nossa 
agricultura e outros programas que favorecem o homem de campo: Promoção de cursos para aprimorar o 
conhecimento de nossos produtores rurais desde o plantio, a cuida o manejo e a venda de seus produtos; Criar 
condições para agregar valor aos produtos rurais visando melhor preço de venda; Suporte técnico e condições para 
diversificação de nossa agricultura, saindo da monocultura;  

 

 

 



EMPREGO, RENDA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

 Viabilização decidida de projetos de agronegócios, aproveitando a vocação natural do município, em parceria 
com os órgãos representativos do setor rural; 

 Criação de ações administrativas para a divulgação dos produtos caseiros e artesanato produzidos no município; 

 Otimizar a prestação de serviços da administração Publica junto as comunidade e cidadãos, promovendo o 
empreendedorismo; 

 Cortar todo e qualquer gasto desnecessário e reduzir em tudo o que for possível a presença e as despesas do 
poder público para incrementar sua capacidade de investimentos e agilidade para início dos empreendimentos. 

 Criação do Polo Tecnológico e da Agroindústria. 

 

INTERESSE SOCIAL 

 Transformar Patos de Minas em um grande canteiro de Obras, concluindo inclusive as iniciadas em gestões 
anteriores; 

 Buscar recursos para reforma e ampliação das casas para a população de baixa renda na cidade e distritos; 

 Priorizar a realização de obras de infraestrutura dos bairros já existente; 

 Criar o sistema de trabalho em mutirões para acelerarmos os serviços de reforma e construção de casas 
populares atendendo com êxito em tempo mais ágil a entrega de casas à população. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 Trabalhar em parceria com a iniciativa privada e com as policias civil e militar; 

 Elaborar um projeto juntamente com as policias promovendo trabalhos de orientação para toda a população 
quanto a direitos e deveres do cidadão; 

 Fazer campanha de orientação quanto a segurança pessoal; 

 Implantação do projeto em parceria com as policias, a associação comercial e a população, buscando a melhor 
solução para o trânsito da nossa cidade; 

 Promovendo nas escolas palestras de orientação para as crianças e  jovens quanto a segurança pessoal e no 
trânsito, policiar mais ostensivamente as áreas tidas como mais problemáticas na sede do município e dos 
distritos; 

 

TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA 

 Incluindo a FENAMILHO, valorizar eventos municipais e regionais, bem como desenvolver novos;  

 Valorização e promoção do turismo rural;  

 Apoio institucional às bandas de músicas, orquestras e todas as manifestações do Município; 

 Promoção e realizações de festas Culturais e religiosos promovendo e projetando o município no calendário 
turístico nacional; 

 Proporcionar aos diferentes públicos (crianças, mulheres, adolescentes, trabalhadores, 3ª idade, pessoas 
portadoras de necessidades especiais) momentos de inter-relação e integração; 

 Articular parcerias e buscar programas sociais esportivos de nível estadual e federal em contra turno escolar, 
(Extensão da escola); 

 Fomentar e valorizar o esporte educacional na cidade e em seus distritos buscando evitar a seletividade e a 
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do 
indivíduo; 

 Prover recursos para um centro de convenção para favorecer o estímulo a cultura em geral, promovendo ainda 
a integração e apresentação de artistas de outros municípios; 

 Promover novos concursos de dança, música, presépios vivos e outros, que contribuam para o desenvolvimento 
cultural e artístico dos adolescentes e jovens; 

 

 



INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO 

 Ampliação da estrutura do aeroporto e adequação para receber maior número de voos; 

 Buscar uma solução para eliminar o odor fétido produzido pelo Centro de Tratamento de Esgoto da COPASA; 

 Equipar o departamento de obras com máquinas e equipamentos necessários para o desenvolvimento de um 
trabalho eficiente; 

 Reformar e zelar pela conservação das estradas e pontes do município; 

 Intermediar junto as operadoras de celular, uma solução para os problemas de sinal telefônico em todo o 
município; 

 Solução definitiva para execução das redes pluviais e drenagem do Centro da cidade e fim dos problemas 
causados nos períodos das chuvas em toda cidade; 

 Promover cursos de qualificação profissional nas diversas funções desempenhadas no setor; 

 Buscar recursos para construção de casas populares para a população de baixa renda, na cidade e em todos os 
distritos e comunidades rurais; 

 

SERVIDOR PÚBLICO 

 Dar oportunidade, treinar, capacitar, requalificar e valorizar cada servidor público, independente de Opção 
política partidária; 

 Fazer escolhas técnicas; Valorizar a meritocracia; 

 Estudo para a modernização do Estatuto do Funcionalismo Público Municipal; 

 Permanente investimento na profissional do funcionalismo público; 

 Promover concurso público para preenchimento de vagas necessárias. 

 

MEIO AMBIENTE 

A proteção e a recuperação do meio ambiente Como forma de modernizar e fortalecer a gestão ambiental e 
implementação da política municipal do meio ambiente e bem estar social, nossa missão será a de promover a adoção 
dos princípios e estratégias para o conhecimento, o uso coerente dos recursos naturais, a inclusão do desenvolvimento 
sustentável na formação de políticas públicas de forma participativa e democrática. Criação de diversos projetos de 
qualidade de vida e ambiental como Arborização Urbana - Saneamento Básico Rural e Urbano, Programa de 
Conservação da Biodiversidade no qual protege as nascentes e córregos de nosso município e a fauna local, 
disponibilizar viveiro de mudas nativas no qual atende toda a área rural e urbana. Programas de Educação Ambiental 
com as Escolas Municipais e Estaduais, educando e conscientizando a futuras gerações sobre a responsabilidade de 
preservação do meio ambiente.  

Incentivos financeiros como descontos em alguns impostos para a população urbana que plantar mais arvores nas 
calçadas, e elaborar projetos de preservação ambiental e até premiações com as aprovações dos melhores projetos de 
ambientação encaminhados e elaborados. Plantar Espécies Arbóreas adequadas a cada avenida, rua. Proporcionando 
assim, ruas e avenidas floridas nas 4 estações do ano, calçadas sem danificação por raiz, Rede Elétrica em segurança, 
sem ultrapassar a alta e a baixa tensão, sistema de raiz pivotante no qual não danifica as redes de esgoto , galerias 
pluviais , respeito às sinalizações, esquinas, galeria pluvial (bueiros), etc. 

 

Patos de Minas/MG, 24 de setembro de 2020. 
 
 

Luiz Adrian de Moraes Paz 
Pré-candidato à Prefeito 

 
 

Rodrigo de Andrade Lopes 
Pré-candidato à Vice-prefeito 


