
PROPOSTA DE PLANO DE GOVERNO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS DE 

MINAS – ELEIÇÕES 2020 

 

 SAÚDE 

 

 Construção do Hospital Municipal da criança, da mulher e do idoso; 

 

 Rever o plano de carreira, cargos e salários para trabalhadores de saúde; 

 

 Ampliar e garantir acesso aos serviços especializados, visando reduzir os 

tempos de espera por exames e consultas especializadas; 

 

 Estabelecer convênios com faculdades, para apoio às unidades básicas de 

saúde; 

 

 Implantar novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) a fim de garantir melhor 

distribuição e equidade de acesso nas diferentes regiões de saúde; 

 

 Criar políticas de cuidado e proteção à população animal, especialmente aos em 

condição de abandono; 

 

 Viabilizar centros integrados de diagnóstico, de especialidades e de alta 

complexidade; 

 

 Ampliar e adequar o atendimento à saúde bucal no Município; 

 

 

 

 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 Recriar o PROMAM, presentes em outras administrações municipais; 

 

 Incentivar a aplicação da lei de inclusão no mercado de trabalho e serviço 

público dos portadores de necessidades especiais; 

 

 Incentivar o ensino profissionalizante; 

 

 Desenvolver políticas de atendimento à criança e ao adolescente em situação 

de carência ou risco social; 

 

 Ampliar e estruturar os Centros de Referência de Assistência Social – 

CRAS; 

 

 Desenvolver ações concretas de amparo e proteção aos idosos, através de 

políticas públicas; 

 



 Formular políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de igualdade 

de gênero; 

 

 Implantar programas de qualificação profissional para mulheres; 

 

 Apoiar e desenvolver ações concretas de amparo e proteção aos portadores 

de deficiência visual, auditiva, física, mental e múltipla; 

 

 Reestruturar e ampliar o atendimento ao idoso na cidade, considerando o crescimento 

da expectativa de vida; 

 

 

 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

 Promover a criação de novo plano de cargo e salários para educação; 

 

 Estruturar o atendimento em creches e na educação infantil; 

 

 Estabelecer uma política permanente de reciclagem dos professores da rede municipal; 

 

 Apoiar os profissionais da Educação Básica para que realizem cursos de 

especialização; 

 

 Apoiar os Festivais de Dança, Música, Literatura e Teatro, bem como as 

feiras e eventos; 

 

 Promover a inclusão social a partir de eventos culturais e artísticos; 

 

 Revitalizar o parque do Mocambo; 

 

 Revitalizar as principais praças e avenidas da cidade de Patos de Minas; 

 

 Promover a reforma do Conservatório Municipal; 

 

 Implementar parcerias com clubes e associações para a prática 

esportiva; 

 

 Estabelecer programas de incentivo e valorização ao artesanato; 

 

 

 

 DEFESA SOCIAL 

 

 Expandir o Sistema olho-vivo; 

 

 Incentivar a formação de um maior número de Redes Solidárias de 

Segurança Pública; 



 PLANEJAMENTO URBANO, MOBILIDADE E URBANISMO 

 

 Sanar definitivamente os problemas atuais da rede de drenagem urbana; 

 

 Revisar do traçado das ruas de Patos de Minas, implementando nova sinalização; 

 

 Promover estudos a respeito da mobilidade urbana para melhoria do trânsito 

da cidade, reduzindo congestionamentos e acidentes; 

 

 Construir a cidade administrativa; 

 

 Construir a nova rodoviária; 

 

 Estruturar a iluminação pública da cidade; 

 

 Promover a interligação entre os bairros; 

 

 Melhorar e finalizar, com a cobertura do canal, a Avenida Fátima Porto; 

 

 Terceirizar da manutenção das estradas rurais; 

 

 Promover o asfaltamento da estrada de “Alagoas”; 

 

 Urbanizar a lagoa ao lado do “Posto Patão”; 

 

 Planejar os Distritos, dotando-os de serviços públicos, área comercial, 

espaços de lazer, de atendimento da saúde, de educação, de moradias, de 

segurança, de geração de emprego e renda; 

 

 Assegurar que a legislação referente à mobilidade e à acessibilidade seja 

respeitada; 

 

 Viabilizar o asfaltamento e saneamento básico nos distritos: captação do 

esgoto, tratamento e distribuição de água, priorizando a saúde e o bem-estar dos 

moradores locais; tratamento adequado e igualitário aos distritos de Patos de Minas; 

acesso de asfalto aos distritos e de suas vias residenciais; manutenção constante da 

trafegabilidade nas vias existentes na zona rural, com emprego de maquinário 

adequado e disponibilização de cascalho para a melhoria de sua estrutura, com o 

devido acompanhamento da Regional Rural; 

 

 

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO 

 

  Promover a rescisão do contrato com a COPASA; 

 

 Implantar política agressiva para atração de novos investimentos e consequente criação 

de postos de trabalho; 



 

 Elaborar Programas de Incentivo Fiscal para atrair novos investimentos para o 

Município; 

 

 Valorizar as pequenas e médias empresas com incentivos aos 

programas de melhoria e agilidade na emissão de documentos; 

 

 Valorizar o servidor público municipal; 

 

 Disponibilizar aos servidores os equipamentos de segurança necessários para a 

realização de suas atividades laborais; 

 

 Investir na informatização da Prefeitura Municipal, especialmente da Secretaria da 

Fazenda, Secretaria da Administração e Secretaria da Saúde, com a criação do “Cartão 

Saúde”. 

 

 Incentivar Parcerias Público Privadas - PPP para o desenvolvimento de 

atividades e setores específicos; 

 

 Implementar política de agregação de valor, através da tecnologia; 

 

 Estabelecer convênios com instituições de ensino superior para programas 

de desenvolvimento de capacidade empresarial em atividades de elevado nível 

tecnológico; 

 

 

 TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO 

 

 Aprimorar o portal da Prefeitura para torná-lo mais ágil e 

compatível com dispositivos móveis; 

 

 Implantar programas de Avaliação de Desempenho dos Servidores com 

transparência e democracia; 

 

 

 


