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INTRODUÇÃO
Este Plano apresenta as principais propostas da candidata Águida Helena Vieira “Patos
de Minas Cidade educadora”, do Partido dos Trabalhadores PT, para a administração
municipal no período 2021-2024. O conteúdo programático das propostas foi
desenvolvido a partir de troca de experiências entre os integrantes do Diretório municipal
e membros da tendência articulação de esquerda de Belo Horizonte.
O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a
população patense. Vem daí o slogan “Patos de Minas, cidade educadora”. Trata-se de
uma proposta de política pública na qual se vislumbra um amplo desenvolvimento social.
Neste sentido, contempla em todos os setores ideias inovadoras que tem como eixo central
a articulação interinstitucional, e a busca de parcerias com instituições públicas e privadas
que atuam no âmbito municipal tanto na esfera pública como na privada, de forma que
estas instituições passem a exercitar a máxima da responsabilidade social. O mandato
também se comprometera com a sustentabilidade ambiental e em acabar com a pobreza
e a fome, em todas as suas formas e dimensões, garantir que todos os cidadãos pantenses

possam realizar o seu potencial em dignidade e igualdade, sobretudo por meio do
consumo e da produção sustentável, da boa prática na gestão dos seus recursos naturais e
tomando medidas urgentes sobre a mudança climática, para que o planeta possa suportar
as necessidades das gerações presentes e futuras.
Entretanto, há que se considerar que hoje Patos de Minas assiste à expansão do ensino
superior nas mais diversas áreas de formação acadêmica, realidade que demanda a adoção
de estratégias capazes de garantir aos alunos o acesso a postos de trabalho. Nessa
perspectiva, as estratégias voltadas à geração de emprego para os jovens, a exemplo do
estímulo à implantação de empreendimentos industriais no município, também passa a
ser uma prioridade, bem como implantação de programas de capacitação e formação
empreendedora como intuito de criar um ambiente de empregabilidade e oportunidades.
Sendo a vocação do município de Patos de Minas para o agronegócio não se concebe
pensar o desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura, com base no
desenvolvimento rural sustentável, nem pensar na geração de empregos sem que haja o
aproveitamento desse potencial agrícola. Por essa razão, se pretende fortalecer a relação
com instituições que atuam no âmbito municipal/regional para a implantação de pequenas
empresas (individuais ou cooperativadas) voltadas ao aproveitamento e beneficiamento
da produção agrícola local, conforme a vocação de cada comunidade. Ainda pensando na
agricultura e no agricultor, a administração centrará esforços na manutenção das estradas
vicinais por onde se escoa a produção e por onde trafega as pessoas que produzem.
Outra ação de grande impacto da futura administração também com base na formação de
parcerias será a construção de moradias populares através do sistema de mutirão.
Vislumbra-se, nessa direção, uma articulação entre administração municipal, que
participa com a doação de terrenos, agências financiadoras, que facilitam a aquisição de
materiais, e a comunidade organizada, que através da sua força de trabalho estará atuando
em seu próprio benefício.
Além de ações mencionadas, pretende-se estimular os cidadãos e empresas locais a
assumirem uma postura proativa em relação à conservação dos equipamentos municipais,
a exemplo das praças e quadras de esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e
desportivo, como os clubes de futebol, por exemplo.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com a legislação
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedecerão o princípio da sustentabilidade
econômica e socioambiental.
Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou imposta, mas
apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a outras
contribuições que possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da
gestão quando a administração se abrirá à participação da comunidade.
Que todos possam desfrutar de uma cidade onde a vida seja próspera e de plena realização
pessoal e coletiva, que o progresso econômico, social e tecnológico ocorra em um
ambiente inclusivo e economicamente sustentável, com prosperidade, saúde, educação,
cultura e trabalho decente para todos, que seja inclusivo e economicamente sustentável.
Que proteja os direitos humanos e promova a igualdade de gênero e o empoderamento
das mulheres e meninas, promovendo uma sociedade pacífica, justa e inclusiva em que

todos estejam livres do medo e da violência.Não pode haver desenvolvimento sustentável
sem paz e não há paz sem desenvolvimento sustentável, devemos assumir o compromisso
de estarmos determinados a mobilizar os meios necessários para implementar esta
agenda, com base num espírito de solidariedade reforçada, concentrada em especial nas
necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis e com a participação de todas as partes
interessadas e todas as pessoas, principalmente por meio da democracia participativa.

PROPOSTAS DE GOVERNO

As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco deste Plano
de Governo e consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes, as metas e os
projetos que a compõem.
Diagnóstico: analisa os avanços observados na cidade e os principais desafios a serem
enfrentados nos próximos anos para a área em tela.
 Diretrizes: apresentam o desdobramento dos Objetivos Centrais do Governo para a área
em questão.
 Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área alinhados com
as diretrizes.
 Projetos: são as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as metas.

EDUCAÇÃO
O futuro começa pelas crianças por isso nosso slogan “Patos de Minas cidade educadora”

* Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e creches;
* Manter e dar qualidade de ensino na zona rural evitando a evasão escolar e o êxodo
rural;
* Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam dos povoados para
a sede municipal;
*Realização de cursos de formação continuada para os professores;
* Implantar curso preparatório para o ENEM;
* Programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho voltado para jovens
concludentes do ensino médio com premiação dos alunos que mais se destacarem com bolsa
para as instituições universitárias da rede privada;
* Ampliar o número de vagas para educação infantil;
* Garantir que pelo menos 95% das crianças com 7 anos de idade estejam alfabetizadas;

* Plano de ensino ao produtor rural;
* Implantação da disciplina (optativa) técnicas e cultura agrícola;
* Implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, aos sábados, como carga horária
extra;
* Cursos técnicos em parceria com empresas;
* Projeto Todo agricultor é empreendedor:
** Cursos de administração voltado a agricultura;
**Público-alvo: Famílias do campo
* Reativar escolas rurais atualmente fechadas ou destruídas visando manter os alunos próximos
de casa e valorizar as comunidades;
* Construção de quadras esportivas e coberturas nas já existentes, nas escolas rurais e abri-las
para o uso da comunidade, principalmente no fim de semana.

* Assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica,
profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade;
* Eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a
todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo
as pessoas com deficiência, Lgbts e as crianças em situação de vulnerabilidade;
* Elaborar e implementar ações de combate ao bulyng no ambiente escolar.

SAÚDE
No momento atual se observa que um dos maiores anseios da comunidade está voltado
para o setor da saúde no que diz respeito ao âmbito estrutural hospitalar, iremos propor:

* A criação do Hospital municipal, devido a preocupação o surgimento de diversas
epidemias que tem atingido boa parte da população nos últimos tempos e a fraca
capacidade de atendimento dos hospitais já existentes que fazem atendimento pelo SUS;
* Ampliar os serviços já existentes no município e implantar outros, que juntos garantam
à comunidade uma assistência digna e contínua, através das estratégias constantes do
corpo deste Plano;
* Valorização, capacitação e treinamento eficaz e humano a todos os servidores da saúde
e seus prestadores de serviços. Aumentar em número de profissionais da saúde no CAPS
e CAPS AD;
* Fiscalizar com rigor e junto aos órgãos competentes as chamadas clínicas terapêuticas;

* Melhorar e dar condições necessárias para um atendimento de qualidade e humanizado
nas áreas rurais com equipes completas, transporte adequado e maiores números de
visitas;
* Reformar e fazer manutenção adequada nas UBS, no pós pandemia intensificar ações
para mantermos toda as estruturas de saúde para o covid 19, todos os equipamentos,
insumos e profissionais de saúde;
* Garantir por todos os meios legais o cumprimento dos contratos do município com o
Hospital São Lucas;
* Programa de capacitação continua para profissionais atuantes na saúde visando à prevenção
de doenças sexualmente transmissíveis e cânceres comuns;
* Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de saúde e agentes de endemias;
* Distribuição gratuita de medicamentos para doenças como pressão alta, diabetes, colesterol
e outros;
* Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoados, voltadas a exames
oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos;

* Tomar medidas e ações mais eficazes, em conformidade com o direito internacional
para remover os obstáculos e restrições de acesso a tratamento das pessoas com
HIV/AIDS.

MEIO AMBIENTE

O esgotamento dos recursos naturais e os impactos negativos da degradação ambiental,
incluindo a desertificação, secas, a degradação dos solos, a escassez de água doce e a
perda de biodiversidade acrescentam e exacerbam a lista de desafios que Patos de Minas
e o Brasil enfrentam. As mudanças climáticas é um dos maiores desafios do nosso tempo
e seus efeitos negativos minam a nossa capacidade de alcançar o desenvolvimento
sustentável. Os aumentos na temperatura global, junto ao desmatamento da Amazônia
causara impactos das mudanças climáticas afetara seriamente a região sudeste do Brasil.
Sabemos por pesquisas cientificas que existe rios aéreos de umidade que vem da
Amazônia e garante as chuvas e a boa fertilidade da nossa região por isso a preservação
da Amazônia também tem que ser pauta de preocupação de nosso governo.

* Fortalecer as campanhas educativas de preservação do nosso meio ambiente municipal
e também com relação a Amazônia.
* Manter as existentes e ampliar as Áreas de Preservação Permanente (APPs);
* Fiscalização intensiva contra possíveis invasores de APPs
* Canalização, despoluição e revitalização dos córregos;

* Preservação e ampliação de leis e acessibilidade as nascentes de água do município;
* Programa amplificador de reciclagem do lixo;
* Criação de usinas de compostagem;
* Despoluição do rio Paranaíba;
* Criação de projeto para o rio Paranaíba como atrativo turístico para geração de renda,
buscando parcerias com os municípios vizinhos por onde passa o rio;
* Fortalecimento dos conselhos voltados a preservação do meio ambiente;
* Criar espaços (parques verdes) que incrementem a vida pública e a interação social de
forma acessível;
* Criar e fomentar grupos de preservação permanentes para a Mata do Catingueiro;
* Garantir e criar acessibilidade aso parques verdes já existentes no município;
* Melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando
a liberação de produtos químicos e materiais perigosos;
* Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da
água e do saneamento;
* Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional
sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima;
* Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado
à mudança do clima e à gestão eficaz, inclusive com foco em mulheres, jovens,
comunidades locais e marginalizadas;
* Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora
e fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida
selvagem;
* Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis para financiar
o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados, inclusive para a
conservação e o reflorestamento;

INFRAESTRUTURA
* Aumentar a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto;
* Construção de calçamento nas principais ruas dos povoados;

* Implantação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com direcionamento correto do
lixo;
* Construção de casas populares em regime de mutirão;
* Manutenção das estradas do município pela sua importância no transporte da produção
agrícola do município;
* Reforma e modernização das praças públicas transformando-as em espaços de
convivência e lazer o que implica em implantar equipamentos esportivos e recreativos,
bem como na arborização e embelezamento;
* Reestruturação e direcionamento correto da frota municipal.
* Urbanização e estruturação da praça multiuso no bairro Alvorada;
* Recapeamento e asfaltamento de ruas nas comunidades rurais de Patos de Minas;
* Cobertura das quadras rurais, que são de acesso dos moradores para a pratica de esportes
e que também sirva de local para festas locais e reuniões de moradores;
* Manter os projetos de adoção de praças e amplia-los aos comerciantes;
* Contratação de empresa especializada em gerenciamento de transito;
* Promover investimentos e incentivar a instalação de painéis solares de energias
renováveis na matriz energética local;
* Expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de
energia modernos e sustentáveis nas comunidades e escolas rurais;
* Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural, monumentos,
casarões e outros.

AGRICULTURA
* Dedicar recursos para o desenvolvimento das zonas rurais e à agricultura sustentável e
à pesca, apoiando os agricultores familiares, especialmente mulheres agricultoras,
criadores de animais e pescadores.
* Incentivo de compras de frutas e verduras dos pequenos produtores, principalmente de
produtos orgânicos para escolas e creches municipais;
* Implantação de Programa de extensão rural (assistência técnica e capacitação) de acordo
com a aptidão de cada povoado;

* Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e descarte dos seus
respectivos recipientes;
* Pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para aproveitamento n período
de ociosidade do solo;
* Estímulo à constituição de microempresas e associações para autogestão, por meio de
cursos de capacitação voltados aos produtores rurais,
* Fortalecimento de cooperativas e associações para beneficiamento e venda da produção
agrícola;
* Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na agricultura
familiar;
* Perfuração de poços artesianos em povoados do município;
* Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos
marinhos e mercados;

SEGURANÇA
O desenvolvimento sustentável não pode ser realizado sem paz e segurança; e paz e
segurança estarão em risco sem o desenvolvimento sustentável. A nova Agenda
reconhece a necessidade de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que
ofereçam igualdade de acesso à justiça e que são baseadas no respeito aos direitos
humanos (incluindo o direito ao desenvolvimento), em um efetivo Estado de Direito e
boa governança em todos os níveis e em instituições transparentes, eficazes e
responsáveis.

* Criação de Guarda Municipal;
* Implantação de vigilância comunitária nas localidades mais populosas;
* Solicitação de implantação de uma Companhia Independente da Polícia Militar no
município;
* Instalação de câmeras em torres de observação nas periferias, que enviarão imagens de
toda cidade em tempo real para uma central da Guarda Municipal;
* Contratação de empresa especializada em gerenciamento de transito.

CULTURA ESPORTE E LAZER

* Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos esportivos
(passeios ciclísticos, maratonas, torneios e competições entre escolas);
* Resgatar os festejos de manifestações culturais (carnaval, natal, réveillon);
* Criação do festival da agricultura para promoção dos agricultores e da cultura rural;
* Criação do centro de tradição cultural e do programa municipal de valorização dos
artistas da terra;
* Criação do moderno programa para instalação de WIFI (internet móvel) nos principais
pontos e praça da cidade para facilitar comunicação e interação da população
acompanhando as novas tecnologias.

ASSISTENCIA SOCIAL

* Reforçar os programas de orientação para prevenção de alcoolismos e drogas;
* Combate e erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual;
* Capacitação dos conselheiros tutelares para atuação e efetiva e correta de suas funções;
* Implementação de plano para erradicação de casas sem condições mínima de moradia;
* Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais fazendo a busca ativa
para incluir pessoas atualmente afastadas dos programas pela falta de acesso à
informação;
* Apoio e construção aos planos e políticas públicas para Lgbts;
* Integração entre as secretárias municipais de saúde e assistência social, para que através
de suas ações atender a população de rua e pessoas com sofrimento mental;
* Criação do conselho municipal de políticas para pessoas Lgbts;
* Em conjunto com os governos estadual e federal implementar com efetividade as
políticas já existentes sobre enfrentamento a violência contra as mulheres, com os devidos
acompanhamentos de saúde, jurídicos, trabalho e criação de casa abrigo;
* Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos
para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as
mulheres, migrantes, e pessoas em empregos precários;
* Promover a capacitação e inclusão de pessoas Lgbts de ter acesso e direito a vagas
prioritárias no mercado de trabalho;

* Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a
escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores
formas de trabalho infantil;
* Manutenção e apoio aos albergues, para pessoas que tentam se estabelecer no
município;
* Reforçar e apoiar o conselho dos idosos.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
* Promover a industrialização inclusiva e sustentável e aumentar significativamente a
participação da indústria no setor de emprego e na renda local, de acordo com as
circunstâncias regionais, e dobrar sua participação nos resultados as finanças municipais;
* Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, aos serviços financeiros,
incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados;
* Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados,
inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da
promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito;
* Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do
desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a
cultura e os produtos locais.

OBJETIVOS E PRINCIPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO
* Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos municipais;
* Transformar a cidade, dotando-a de equipamentos urbanos mais adequados às demandas
e ao crescimento da população;
* Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio
natural, cultural e histórico no processo de desenvolvimento da cidade;
* Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças patenses;

* Contribuir para a formação de um ambiente de negócios altamente competitivo e para
o crescimento econômico sustentável;
* Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia patense;
* Tornar Patos de Minas uma das cidades mais integrada do ponto de vista urbanístico e
cultural;
* Reduzir os indicadores de pobreza na cidade; Objetivos e Princípios de Atuação do
Governo;
* Posicionar Patos de Minas como importante centro político e cultural no cenário
regional.

PRINCIPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO

* Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, aproximando-o dos
cidadãos;
* Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e
acompanhamento para toda a máquina municipal;
* Incluir a participação social como diretriz de governo através da implementação de
diversos mecanismos de diálogo com a população como a criação ou ativação de
Associação de moradores e Conselhos Municipais nas diversas áreas;
* Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, estaduais e
federais;
* Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura;
* Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo padrão de
qualidade em todas as regiões da cidade;
* Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias com o
setor privado e outras esferas de governo;
* Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao cidadão e da
eficiência dos processos da administração municipal.

