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CURRÍCULO
Hermano Caixeta Ibraim nasceu em Patos de Minas, em 18 de março de 1989.
Filho de Dagmar Caixeta e Oswaldo Ibrahim. Hermano é dedicado, disciplinado e honesto.
Graças ao seu amor por Patos de Minas, Hermano colocou seu nome à disposição do Partido
Socialista Brasileiro, para a disputa ao cargo maior do executivo de Patos de Minas.
Entre outros cursos, Hermano é também doutor em Economia do Desenvolvimento e
participou do debate sobre formulação de políticas econômicas, tanto no Brasil como na
Organização das Nações Unidas (ONU).
Hermano afirma que sua candidatura será uma retribuição natural à sociedade em
razão dos recursos públicos investidos pelo Estado em sua formação e desenvolvimento
pessoal e profissional.
Segundo

Hermano,

reconhecer

a

responsabilidade

de

construir

uma

representatividade progressista nas eleições municipais de sua cidade natal, envolve a
construção de uma proposta que vai muito além do conhecimento técnico em Economia e
Política. O eterno otimismo, gratidão e constante apoio que recebemos de gente tão incrível
nos dão forças para encarar o desafio de cooperar com a nova política que o Brasil tanto
precisa.
Sua proposta é conduzir o executivo com os mesmos princípios norteadores da
administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência e eficiência,
buscando sempre a participação coletiva. Dessa forma conseguiremos retomar as rédeas da
nossa sociedade a partir de um novo modo de atuação política.
Como disse Hermano, nossa caminhada não será simples ou fácil, mas se na
esperança de um futuro melhor, a comunidade assumir conosco essa responsabilidade,
ficaremos imensamente honrados em servir como instrumento para a construção de uma nova
Pato de Minas.
Nosso pré-candidato se diz orgulhoso de, ao longo da sua vida, poder ter plena
liberdade de pensamento e expressão para formar seu conhecimento e definir seu
posicionamento progressista para ser compartilhado com todos aqui presentes e por que não
acreditar, com a maioria do eleitorado patense.
Estamos muito honrados e felizes com sua corajosa decisão Hermano.
Caminhemos todos rumo à nova política, com mais honestidade, humanidade e
fraternidade.
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Clesio Luiz de Castro é casado com Libia Aguiar, pai de 3 filhos: Yuri, Cauã e Lucas.
É filho de Sebastião Luiz Simão e Aparecida dos Reis Castro.
Foi servidor da Câmara Municipal na gestão de José Humberto Soares,
Clésio foi marinheiro na Marinha do Brasil e também soldado da Polícia Militar de
Minas Gerais.
É Enfermeiro por profissão com vários cursos na área da enfermagem, como primeiros
socorros, e socorrista, em Brasília.
Foi voluntário no combate do sarampo nos venezuelanos, no estado de Roraima em
2018.
Clésio recebeu medalha de Honra ao Mérito por serviços prestados na Marinha do
Brasil, em 1992.
Clésio acompanha a Política local a mais de 20 anos.
Atualmente servidor público em Brasília, mas com residência fixa em Patos de Minas,
trabalhando em Brasília e voltando toda semana para Patos.
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1 PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Com sentimento de honra, respeito, gratidão e dedicação, cumprimentamos a
população de Patos de Minas e apresentamos às cidadãs e cidadãos patenses os nomes de
Hermano Caixeta Ibraim e de Clésio Luiz de Castro para o pleito à Prefeitura Municipal.
Nossa candidatura propõe o seguinte plano de governo e garante aos Administrados
que a formulação de Políticas Públicas sempre será pautada pelos valores de Cidadania,
Dignidade Humana, Justiça Social e Desenvolvimento Econômico, como descrito a seguir.
Decisões administrativas não podem jamais ser pautadas por coronelismo ou por
interesses contrários aos da população. Comprometemo-nos a lutar pelos Direitos Sociais de
cada habitante do município, sem nenhum tipo de discriminação ou privilégio. Definimos
assim nosso valor de Cidadania, como a responsabilidade da Administração Pública em
obedecer ao Poder do Povo e cumprir sua obrigação de servir à população.
A formulação de políticas públicas de qualidade depende da correta escolha de
prioridades. Nenhum ser humano merece viver sem Alimentação, Habitação, Saúde, e
Educação. São os Direitos Sociais que permitem a formação do indivíduo e seu máximo
desenvolvimento. São também obrigações constitucionais com as quais nos comprometemos
pelo valor do respeito à Dignidade Humana.
A prestação pública dos Direitos Sociais deve sair do papel e se tornar realidade.
Pensamos que além disso, o acesso a esses direitos deve ser garantido a todos, não apenas
àqueles que podem pagar ou receberem favores políticos. Reconhecemos que o direito das
minorias deve receber atenção especial e correção histórica, tendo em vista nosso passado de
discriminações. Pelo valor da Justiça Social, firmamos nossa postura de combate à Pobreza,
ao Racismo, à Misoginia, à LGBTfobia e quaisquer outras formas de marginalização social.
Cada um de nossos projetos é formulado em conjunto a modelos e valores de
Desenvolvimento Econômico. Temos uma visão Desenvolvimentista, orientada à expansão e
perenidade dos setores produtivos conforme a vocação econômica e tecnologias. Para tanto,
buscaremos proporcionar aos atores econômicos toda a infraestrutura necessária à sua
atividade, sempre atentos à proteção do emprego e dignidade do trabalho.
Isto posto, dividimos a organização do Plano de Governo em frentes temáticas de
apresentação. Acreditamos que a próxima legislatura de Patos de Minas configura um grande
desafio. A cidade está carente de políticas públicas de qualidade, por sua vez, tais políticas
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dependem de um poder público muito bem organizado e de recursos financeiros para colocar
os projetos em prática. Assim, apresentamos aos cidadãos e cidadãs as nossas proposições.
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2 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2030
O poder público, principalmente na esfera municipal, apresenta constantes desafios
para os prefeitos e prefeitas devido à precariedade de recursos destinados à administração
local em vista de todas as responsabilidades assumidas pelos municípios no atual pacto
federativo. Contudo, o Brasil, junto com outros 192 países membro das Nações Unidas,
firmou um acordo internacional se comprometendo com a implantação, até o ano de 2030, de
uma nova Agenda para o Desenvolvimento Sustentável com 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Essa é uma agenda bastante abrangente e desafiadora
que apresenta quatro dimensões: social, ambiental, econômica e institucional.
Dessa forma, objetivando o fortalecimento da capacidade de gestão municipal de
Patos de Minas em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Confederação
Nacional dos Municípios criou a Mandala de Desempenho Municipal. Um gráfico com 24
indicadores para cada Município, abrangendo as quatro dimensões. Sendo assim, as diretrizes
apresentas a seguir visam propiciar à administração municipal de Patos de Minas, às
organizações da sociedade civil, à academia e ao setor privado, ferramentas para o
cumprimento das metas do desenvolvimento sustentável.
A seguir é apresentada a Mandala dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
para Patos de Minas feita através de um aplicativo disponibilizado aos gestores públicos
municipais e à sociedade que possibilita diagnosticar, monitorar e avaliar o desempenho dos
Municípios brasileiros quanto ao nível do alcance da Agenda 2030 e dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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Figura 1- Mandala de evolução dos indicadores para os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS)

Institucional
1 Gastos com Pessoal
2 Índice de Equilíbrio Fiscal
3 Custeio da Máquina
4 Participa de Consórcios
5 Índice de Transparência de Governos Municipais
Econômico
6 PIB per capita
7 Remuneração Média dos Trabalhadores Formais
8 Evolução dos Estabelecimentos Empresariais
9 Empresas Exportadoras do Município
1
Índice de acesso à internet rápida
0

15,1%
10,9%
-37,2%
0,0%
0,0%
6,4%
5,8%
61,6%
100,0%
5,3%
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Social
1
Proporção de pessoas vivendo em extrema pobreza
2
1
Mortalidade Infantil
3
1
Nascidos Vivos com Baixo Peso
4
1
Índice de aprendizado adequado até 5o ano - Matemática
5
1
Índice de aprendizado adequado até 5o ano - Português
6
1
Índice de aprendizado adequado até 9o ano - Matemática
7
1
Índice de aprendizado adequado até 9o ano - Português
8
1
Abandono Escolar - Anos Iniciais (1º ao 5º ano)
9
2
Abandono Escolar - Anos Finais (6º ao 9º ano)
0
2
Índice de mortes por abuso de álcool e outras drogas
1
2
Taxa de Homicídios por 100 mil habitantes
2
2
Taxa de homicídio de mulheres
3
2
Taxa de óbitos maternos
4

0,0%
-23,7%
30,3%
0,0%
0,0%
0,0%
-12,5%
-4,2%
-34,1%
-18,1%
16,5%
-33,1%
0,0%

Meio Ambiente
25 Participação em políticas de Conservação Ambiental
26 Índice de perdas na distribuição de água urbana
27 Índice de Coleta de esgoto - urbano
Taxa de cobertura de coleta de resíduos domiciliares
28
urbanos

0,0%
0,0%
-0,7%
-32,9%

A diretriz geral é instituir um Programa Municipal de Implementação da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas subscrita pela
República Federativa do Brasil, que tem por objetivo fomentar os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ela visa orientar as políticas públicas para segurança
alimentar e agricultura, saúde, educação, redução das desigualdades e erradicação da
pobreza, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo,
mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos ecossistemas,
crescimento econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização, governança, e meios de
10

implementação.
Nossa campanha tem forte influência da Agenda 2030, motivo pelo qual, fazemos
questão de compartilhar o material com a população patense, em texto adaptado à realidade
local, suas possibilidades e vocações.
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Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares de Patos de
Minas.
1.1 Erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas vivendo com menos de R$
300,00 por mês.
1.2 Reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de
todas as idades, que vivem na pobreza recebendo menos que o salário mínimo.
1.3 Implementar gradualmente em nível municipal, medidas e sistemas de proteção
social adequados para todos, com prioridade aos de menor renda e em situações de
vulnerabilidade.
1.4 Garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e
vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços
básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos
naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças.
1.5 Construir políticas públicas de amparo aos de menor renda e em situação de
vulnerabilidade que reduzam o impacto de ventos extremos relacionados com o clima,
choques e desastres econômicos, sociais, ambientais e sanitários.
1.6 Promover a mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de
fontes, por meio do reforço à cooperação entre a sociedade, propiciando meios de
financiamento adequados e previsíveis para implementação de programas e políticas
geradoras de renda e emprego para os mais pobres.
1.7 Propor políticas sólidas de Estado em nível municipal com base em estratégias de
desenvolvimento, crescimento econômico e melhoria do emprego e renda da população mais
pobre, atentando-se para diferenças salariais de gênero, raça e origem como forma de apoiar
investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza.
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Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável.
2.1 Acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os
pobres e pessoas em situações de vulnerabilidade com atenção especial a crianças e idosos,
provendo alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano.
2.2 Acabar com todas as formas de desnutrição em crianças menores de cinco anos
de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e
lactantes e pessoas idosas.
2.3 Dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos,
particularmente das mulheres, população rural, agricultores familiares e pastorais, inclusive
por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos,
conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de
emprego não agrícola.
2.4 Garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas
agrícolas que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas,
que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições
meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem
progressivamente a qualidade da terra e do solo.
2.5 Preservar a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de
criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de
sementes e plantas diversificados e bem geridos em nível municipal, garantindo o acesso e a
repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e
conhecimentos tradicionais associados.
2.6 Aumentar o investimento, inclusive via reforço da cooperação nacional e
internacional, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas,
desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar a
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capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos países
menos desenvolvidos.
2.7 Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas
locais, incluindo a eliminação de atravessadores e de custos de transação.
2.8 Adotar e promover medidas para garantir o funcionamento adequado dos
mercados de grande escala de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à
informação de mercado a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços.
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Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas
as idades.
3.1 Acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos,
reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade
de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos.
3.2 Reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via
prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar.
3.3 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso
de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool.
3.4 Reduzir pela metade as mortes e os ferimentos por acidentes em estradas
municipais e vicinais.
3.5 Assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva,
incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde
reprodutiva em estratégias e programas nacionais e internacionais.
3.6 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção ao custo financeiro,
garantindo acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e
vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos.
3.7 Reduzir o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos,
contaminação e poluição do ar e água do solo.
3.8 Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as
doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente o município de Patos
de Minas, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis.
3.9 Defender o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e
formação, e retenção dos profissionais da saúde em Patos de Minas através da expansão de
serviços de saúde para a população municipal.
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Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.
4.1 Garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e
secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes.
4.2 Promover para que todos as meninas e meninos tenham acesso a um
desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de
modo que eles estejam prontos para o ensino primário.
4.3 Buscar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação
técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade.
4.4 aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades
relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo.
4.5 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, população da zona rural e as crianças em situação de
vulnerabilidade.
4.6 Garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e
mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico.
4.7 Promover para que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da
educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos,
igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e
valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento
sustentável.
4.8 Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças
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e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem
seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos.
4.9 Ampliar substancialmente o número de bolsas de estudo, incluindo programas de
formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de
engenharia e programas científicos.
4.10 substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive
por meio da cooperação internacional para a formação de professores.
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Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
5.1 Trabalhar junto com a população e órgãos competentes: divulgação,
conscientização e formação, no intuito de erradicar todo e qualquer tipo de violência física ou
emocional em desfavor das mulheres; Fazer valer as leis de proteção e punição, no caso de as
medidas anteriores citadas não surtirem efeitos; Visando sanar os danos causados pela
desigualdade de gênero em todas as esferas.
5.3 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado,
por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção
social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família.
5.4 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de
oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política,
econômica e pública.
5.5 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos
reprodutivos.
5.6 Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos,
bem como o acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade,
serviços financeiros, herança e os recursos naturais.
5.7 Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de
informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres.
5.8 Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da
igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis.
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Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas
e todos.
6.1. Alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos
6.2. Alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e
acabar com o esgoto a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e
meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade.
6.3. Melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e
minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a
proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e
reutilização segura.
6.4. Aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e
assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de
água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água.
6.5. Implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis.
6.6 Proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo áreas do
certado, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos, lagos e lagoas na área municipal.
6.7. Ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para Patos de Minas
em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo a coleta de água e o
tratamento de esgoto, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as
tecnologias de reuso.
6.8. Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a
gestão da água e do saneamento.
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Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia
para todas e todos.
7.1. Assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a
serviços de energia.
7.2. Incentivar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz
energética.
7.3. Buscar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e
tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e
tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em
infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa.
7.4. Expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de
serviços de energia modernos e sustentáveis.
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Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego
pleno e produtivo e trabalho decente.
8.1. Desenvolver políticas públicas de reestruturação e promoção di crescimento
econômico com geração de emprego e renda.
8.2. Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da
diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em
setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra.
8.3. Melhorar a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e
empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental.
8.4. Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades
produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e
incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive
por meio do acesso a serviços financeiros.
8.5. alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres
e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para
trabalho de igual valor.
8.6. reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou
formação.
8.7. 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.
8.8. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e
protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores rurais, em particular as
mulheres e pessoas em empregos precários.
8.9. elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera
empregos e promove a cultura e os produtos locais.
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8.10. Fortalecer a capacidade das instituições financeiras para incentivar a expansão
do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros para todos.
8.11. Incentivar o reinvestimento produtivo em Patos de Minas através de políticas e
cooperativas de crédito.
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Objetivo 9. Construir a infraestrutura necessária, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação.
9.1. Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e durável,
incluindo infraestrutura regional e rural, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bemestar humano, com foco no acesso equitativo e capilaridade necessária.
9.2. Promover

a

industrialização

inclusiva

e

sustentável,

aumentando

significativamente a participação da indústria no setor de emprego.
9.3. Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas aos serviços
financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados
9.4. modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis,
com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos
industriais limpos e ambientalmente corretos.
9.5. Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas
incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de
pesquisa e desenvolvimento e os gastos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento
9.6. Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação municipal,
garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas, a diversificação industrial
e a agregação de valor às commodities.
9.7. Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e
comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet.
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Objetivo 10. Reduzir a desigualdade.
10.1. progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da
população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional.
10.2. empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos,
independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição
econômica ou outra.
10.3. 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.
10.4. Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e alcançar
progressivamente uma maior igualdade.
10.5. Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições
financeiras e fortalecer a implementação de tais regulamentações.
10.6. Assegurar uma representação e voz mais forte dos menos favorecidos nas
instituições econômicas e financeiras a fim de produzir instituições mais eficazes, críveis,
responsáveis e legítimas.
10.7. Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das
pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem
geridas.
10.8. Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos financeiros,
incluindo o investimento internacional direto.
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Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis.
11.1. Garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e
aos serviços básicos.
11.2. Proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis
e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos
transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos.
11.3. Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o
planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis.
11.4. Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural.
11.5. Reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas
por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas
em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o
foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade.
11.6. Reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive
prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros.
11.7. Proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos,
acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com
deficiência.
11.8. Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas,
periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento.
11.9. Implementar políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos
recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e
desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de
Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis.
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Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
12.1. Alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.
12.2. Reduzir o desperdício de alimentos nos níveis de varejo e do consumidor, e
reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as
perdas pós-colheita.
12.3. Alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os
resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais
acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para
minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente.
12.4. Reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção,
redução, reciclagem e reuso.
12.5. Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a
adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de
relatórios.
12.6. Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas
e disponibilidade municipal.
12.7. Garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e
conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a
natureza.
12.8. Fortalecer as capacidades científicas e tecnológicas de Patos de Minas em
direção a padrões mais sustentáveis de produção e consumo.
12.9. 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.
12.10. Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis por meio da
reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses subsídios prejudiciais em benefício de
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outras fontes energéticas.
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Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.
13.1. Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao
clima e às catástrofes naturais.
13.2. Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e
planejamentos do município.
13.3. 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.
13.4. Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento
relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz.
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Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos rios para o desenvolvimento sustentável.
14.1. Prevenir e reduzir significativamente a poluição nos rios, córregos, nascentes e
lagoas, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos e a poluição por
nutrientes.
14.2. Gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas aquáticos para evitar
impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da sua capacidade de
tratamento, e tomar medidas para a sua restauração, a fim de assegurar rios saudáveis e
produtivo.
14.3. Minimizar e enfrentar os impactos da poluição dos rios, inclusive por meio do
reforço da cooperação científica em todos os níveis.
14.4. Efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, ilegal, não reportada
e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementar planos de gestão com
base científica, para restaurar populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos a
níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado por suas
características biológicas.
14.5. Proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a
sobrecapacidade e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca ilegal,
não reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir novos subsídios como estes,
reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz.
14.6. Aumentar os benefícios econômicos para os pequenos produtores a partir do
uso sustentável dos recursos aquáticos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da
pesca, aquicultura e turismo.
14.7. Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos
e mercados.
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Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.
15.1 Assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas
terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial as áreas do cerrado mineiro
em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais.
15.2 Promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de vegetação
nativa, deter o desmatamento, restaurar ambientes degradadas e aumentar substancialmente o
florestamento.
15.3 Combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo
terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um estágio
neutro em termos de degradação do solo.
15.4 Assegurar a conservação dos ecossistemas do cerrado, incluindo a sua
biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que são essenciais
para o desenvolvimento sustentável.
15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat
naturais, deter a perda de biodiversidade e proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas.
15.6 Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização
dos recursos ambientais e genéticos, promovendo o acesso adequado e paritário aos recursos
naturais.
15.7 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.
15.8 Implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o
impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar ou
erradicar as espécies prioritárias.
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15.9 Integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento
nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e
nos sistemas de contas.
15.10 Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os
recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos
ecossistemas.
15.11 Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis para
financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados para promover o
manejo florestal sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento.
15.12 Utilizar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de
espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais
para buscar oportunidades de subsistência sustentável.
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.
16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de
mortalidade.
16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura
contra crianças.
16.3 Promover o Estado de Direito pleno em nível municipal e defender a igualdade
de acesso à justiça para todos.
16.4 Reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a
recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime
organizado.
16.5 Denunciar todas as formas de corrupção e o suborno em todas as suas esferas.
16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os
níveis.
16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e
representativa em todos os níveis.
16.8 Ampliar e fortalecer a participação da população no desenvolvimento das
instituições de governança municipal.
16.9 Buscar o fornecimento de documentos oficiais para todos, incluindo o registro
de nascimento e casamento.
16.10 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades
fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais.
16.11 Utilizar as instituições nacionais e internacionais relevantes por meio de
cooperação para a construção de capacidade institucional em todos os níveis, em particular na
prevenção à corrupção, violência e o combate ao crime.
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Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.
Finanças
17.1 Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio
internacional para melhorar a capacidade municipal para arrecadação de impostos e outras
receitas.
17.2 Alcançar e manter a sustentabilidade da dívida de longo prazo por meio de
políticas coordenadas destinadas a promover o financiamento, a redução e a reestruturação da
dívida, conforme apropriado.
17.5 Adotar e implementar regimes de promoção de investimentos nas regiões do
município menos desenvolvidas.
Tecnologia
17.6 Melhorar a cooperação regional, nacional e internacional e o acesso à ciência,
tecnologia e inovação, e aumentar o compartilhamento de conhecimentos a partir de termos
mutuamente acordados, inclusive por meio de uma melhor coordenação entre os mecanismos
existentes, inclusive, utilizando o apoio das Nações Unidas e os mecanismos de facilitação de
tecnologia global.
17.7 Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de
tecnologias ambientalmente corretas, incentivando através de condições concessionais e
preferenciais, conforme mutuamente acordado.
17.8 Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de
capacitação em ciência, tecnologia e inovação e aumentar o uso de tecnologias de
capacitação, em particular das tecnologias de informação e comunicação.
Comércio
17.10 Promover um sistema multilateral de comércio baseado em regras, aberto, não
discriminatório e equitativo.
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17.11 Aumentar significativamente as exportações das principais atividades
econômicas do município.
17.12 Concretizar a implementação oportuna de acesso a mercados livres de cotas e
taxas, de forma duradoura, para todos os produtos municipais, inclusive por meio de garantias
e regras preferenciais, transparentes e simples que contribuam para facilitar o acesso ao
mercado externo.
As parcerias multissetoriais
17.13 Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada
por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise,
tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento
sustentável.
17.14 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade
civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas
parcerias.
Dados, monitoramento e prestação de contas
17.15 Reforçar o apoio à capacitação para aumentar significativamente a
disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda,
gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras
características relevantes em contextos nacionais.
17.16 Valer-se de iniciativas existentes para desenvolver medidas do progresso do
desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno bruto [PIB] e apoiem a
capacitação estatística.
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3 PLANO DE PROPOSTAS ECONÔMICAS PARA O GOVERNO DO EXECUTIVO
MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
As propostas apresentadas nesse documento têm por objetivo apontar caminhos
possíveis para promoção do crescimento econômico, geração de emprego e renda juntamente
com o fortalecimento de compromissos fundamentais como: a democracia política, o
desenvolvimento econômico e social e a ampliação da cidadania. Apesar de reconhecer que
essas são diretrizes conquistadas ao longo da trajetória histórica e política brasileira,
entendemos que a condução das políticas municipais nas últimas décadas acabaram por
comprometer o desenvolvimento econômico e social de Patos de Minas, desincentivando o
investimento das empresas, o consumo das famílias, gerando desemprego, endividamento em
massa e comprometimento da melhoria da qualidade de vida do povo patense. Dessa forma,
comprometidos com a democracia e com o desenvolvimento autônomo do município
propõem-se um processo de construção de novas alternativas capazes de recompor as forças e
o otimismo do povo de Patos de Minas de forma a permitir a construção de um projeto de
cidade mais democrática, economicamente desenvolvida e socialmente inclusiva.
A diminuição da desigualdade e a retomada do crescimento econômico passa
necessariamente pelo parâmetro da progressividade dos impostos capaz de financiar um
Estado de bem-estar social que garanta de forma universal, Educação, Saúde, Infraestrutura
Urbana e Renda para a população de Patos de Minas. Contudo, precisamos garantir também
que as mulheres, os negros, os indígenas, a comunidade LGBT e as comunidades tradicionais
tenham seus direitos reconhecidos e aprofundados. Para construir um projeto de Democracia
que contemple o conjunto da cidadania brasileira, o desenvolvimento econômico municipal
precisa promover a expansão das liberdades individuais e direitos civis no enfrentamento de
questões estruturais da nossa sociedade, como: racismo, patriarcado, preconceitos de raça,
credo, cor e orientação sexual. Contudo, para que o desenvolvimento econômico seja
sustentável é imprescindível a recuperação e preservação do meio ambiente e de nossas
riquezas naturais, racionalizando os recursos e desenvolvendo fontes de energia renovável.
Apesar da rigidez política que marca a cultura política de Patos de Minas, temos
milhares de cidadãs e cidadãos criativos que compõem uma sociedade plural, trabalhadora,
honrada e dinâmica. Temos expressões e linguagens culturais diversas e um setor produtivo
amplo de riquezas oriundas do trabalho, da biodiversidade, da qualidade do solo e do clima
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patense. Para voltar a crescer de forma consistente, com inclusão e independência, temos que
nos unir, reconstruir nossa cidade e definir um projeto municipal robusto e coerente. Um
projeto que seja fruto de um amplo debate baseado nas nossas necessidades, potencialidades e
no que queremos ser no futuro.
O papel do poder público no desenvolvimento econômico normalmente está
relacionado apenas aos investimentos em obras de infraestrutura públicas ou instalação de
empresas privadas. Contudo, o desenvolvimento não é apenas um conjunto de projetos
voltados ao crescimento econômico, é uma dinâmica cultural e política que transforma a vida
social. O presente projeto entende que o desenvolvimento econômico em seu sentido mais
amplo a partir da valorização da pequena e média empresa, as principais geradoras de
emprego e renda no município, do combate à pobreza extrema e redução das desigualdades de
oportunidades, do provimento serviços públicos de qualidade e no avanço tecnológico. Para
tanto, o poder executivo precisa promover elementos vitais para a promoção do avanço
civilizatório em nossa cidade a partir da auto-organização municipal, ampliação da riqueza do
capital social, participação e protagonismo cidadão do processo político local.
No atual contexto de restrição orçamentária e deficiência de prestação de serviços
públicos é preciso aplicar um modelo de governança no executivo municipal que seja menos
burocrático, mais flexível, participativo, com dinâmica suficiente para apresentar soluções que
apontem para a expansão da produção, emprego, renda com sustentabilidade do processo de
crescimento e desenvolvimento econômico. Dessa forma, esse plano de propostas configurase como um eixo orientador para a concretização de uma consciência política de indução do
desenvolvimento municipal, dispensando grande expansão orçamentária ou a criação de
opulentas estruturas burocráticas.
Dessa forma, embasados em estudos acadêmicos, base de dados oficiais, bem como a
partir de consulta ao povo de Patos de Minas, elaboramos um conjunto de propostas de
políticas econômicas possíveis de aplicação na administração pública municipal de Patos de
Minas com base no projeto Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local que
utilizou a metodologia quali-quantitativa que contou com a participação de 5.637 brasileiros e
brasileiras envolvidos nas diversas esferas da administração pública das 27 unidades da
Federação. O conjunto de propostas que visa retomar o crescimento e desenvolvimento
econômico de Patos de Minas será apresentado a partir de oito eixos sinérgicos:
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1. Financiamento e comercialização.
2. Tecnologia.
3. Desenvolvimento institucional.
4. Informação.
5. Comunicação.
6. Educação e capacitação.
7. Trabalho, emprego e renda.
8. Sustentabilidade ambiental.
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3.1 FINANCIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
A atual concentração de renda existente no município de Patos de Minas gera
descapitalização na base da sociedade, dificulta o investimento dos pequenos e médio
empresários, fragilizando as iniciativas empreendedoras e, infelizmente, consolidando a
estagnação social por falta concorrência nos mercados, de geração de emprego e renda. A
concentração de renda e capital na mão de poucos cidadãos acaba por limitar a oferta de
crédito na economia municipal, elevando a taxa de juros e impossibilitando a tomada de
crédito para expandir suas respectivas atividades produtivas. Outra forma de descapitalização
dos micros e pequenos empresários é o custo representado pelos atravessadores comerciais,
especialmente os pequenos produtores rurais que enfrentam o monopólio das grandes
empresas de intermediação nas aquisições governamentais. Condenados a vender por preço
muito baixo para os atravessadores, os produtores acabam comprometendo sua capacidade de
reinvestimento e expansão da produção.
A dificuldade de ter aceso ao crédito, as elevadas taxas de juros, a perda de capital
local para as grandes redes de intermediação financeira, o ganho improdutivo dos
atravessadores comerciais e seu monopólio sobre as compras públicas, configura uma
máquina de empobrecimento e de esterilização das atividades econômicas no município. O
privilégio de grupos particulares em detrimento da capacidade produtiva do maioria da
população acabar por impedir a geração de emprego, renda, produtos e serviços. Sendo assim,
é preciso inverter o mecanismo concentrador de renda através de programas sociais de larga
escala que se preocupem com a inserção produtiva da maior parcela da população de Patos de
Minas.
Assim, há esforços buscando desenvolver o crédito cooperativo, microcrédito,
agências de garantia de crédito e empreendimentos congêneres como o programa de
Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco do Brasil que congrega uma visão de apoio
territorial integrado ao desenvolvimento. Para reverter essa tendência é urgente a elaboração
de uma política sistemática de recapitalização das comunidades através de um conjunto de
medidas convergentes.
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Propostas
1. Desenvolver políticas creditícias que viabilizem o acesso de recursos por parte de
iniciativas produtivas de comunidades em situação de vulnerabilidade.
2. Levantar e catalogar as demandas empreendedoras das comunidades mais pobres
capacitando lideranças comunitárias sobre formas de acesso ao crédito.
3. Incentivar e estruturar a abertura de cooperativas de crédito, seja através da
aprovação de um novo marco legal para o setor, seja através da desburocratização.
4. Desenvolver políticas de incentivo à formação de agências locais de garantia de
crédito.
5. Garantir a orientação profissional necessária para que os empreendedores locais
tenham acesso aos recursos do Programa de Apoio ao Microcrédito Produtivo do BNDES
para a formação de fundos de aval para Agências Locais de Garantia de Crédito.
6. Facilitar a formação e o financiamento das organizações da sociedade civil que
atuem na prestação de serviços públicos e ambientais, exigindo maior transparência na
prestação de contas comum às sociedades empresárias comuns.
7. Incentivar organizações de intermediação financeira sem fins lucrativos.
8. Desenvolver um serviço online de informação comercial para o pequeno e médio
produtor, diminuindo o poder de monopólio dos atravessadores comerciais.
9. Criar mecanismos públicos ou cooperativos de comercialização.
10. Institucionalizar as compras feitas com recursos públicos diretamente com os
produtores locais, priorizando bens e serviços oferecidos pelas micro, pequenas e médias
empresas da cidade.
11. Cumprir rigorosamente a legislação de licitações e contratos públicos municipais.
12. Garantir acesso ao crédito para atividades de pré transformação de produtos
primários de pequenos e médios produtores, evitando queda da rentabilidade devido a
flutuações de mercado.
13. Ampliar a capacidade de armazenagem e de processamento através de
cooperativas ou associações controladas pelos próprios produtores.
14. Assegurar financiamento das iniciativas de desenvolvimento institucional
voltadas para entidades que operam com microcrédito, estimulando sua maior integração com
processos de desenvolvimento de cooperativas ou associações.
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15. Constituir um fundo de apoio à implementação de planos integrados de
desenvolvimento local, visando ao cofinanciamento público e privado, articulando-as com as
agências de crédito e com as instâncias locais de produção.
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3.2 TECNOLOGIA
Com o intenso avanço tecnológico e científico se faz necessário explorar
constantemente a capacidade de dinamização dessas ferramentas. Para tanto é necessário que
a prefeitura municipal apoie o desenvolvimento local e integrado das iniciativas dos diversos
atores sociais de Patos de Minas. Dessa forma, a diretriz geral é promover a instalação e
ampliação da atuação de um núcleo polivalente de apoio tecnológico, articulando as
instituições existentes, facilitando os contatos para intensificar a absorção criativa das
“tecnologias sociais”. Não obstante, é importante também destacar o papel importante das
empresas locais em atividades de inclusão social e de dinamização produtiva. O incentivo a
esse tipo de avanço ajuda a expandir o mercado e a melhorar a produtividade sistêmica do
município. As empresas podem ajudar tanto em tecnologias como na elaboração,
implementação e gestão de tecnologias sociais, aproveitando a expertise já acumulada.
Propostas
1. Fomentar o avanço tecnológico através da criação de um núcleo polivalente em
parceria com instituições acadêmicas locais e regionais de pesquisa avançada.
2. Promover constantemente a articulação tecnológica regional das várias instituições
e construir redes de apoio às principais cadeias produtivas, iniciativas sociais e ambientais.
3. Identificar oportunidades locais de pesquisa e desenvolvimento tecnológico
vinculadas às necessidades específicas de Patos de Minas.
4. Assegurar a formação tecnológica das agências de crédito locais e intermediar o
fomento das instituições financeiras direcionada para a modernização dos pequenos
produtores, especialmente para o setor informal.
5. Promover capacitação e a gestão de desenvolvimento local a partir de lideranças
comunitárias, organizações da sociedade civil e gestores públicos, bem como agentes de
crédito, em articulação com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Rede de Tecnologias
Sociais e as diversas instituições de formação, particularmente do sistema “S”.
6. Incentivar as iniciativas de incubadoras empresariais no nível local, apoiando em
termos técnicos e financeiros e promovendo o intercâmbio de conhecimento com unidades
existentes no país, de forma a assegurar um processo de aprendizagem recíproca com as
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experiências.
7. Articular cursos de extensão universitária nas áreas tecnológicas, permitindo a
formação mais ampla dos empreendedores locais.
8. Difundir, através de parcerias com canais de televisão e emissoras de rádio,
programas sobre tecnologias sociais.
9. Expandir o conjunto de iniciativas de desenvolvimento local o equivalente ao
conhecido “pequenas empresas, grandes negócios.
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3.3 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
O setor público está condicionado a um aparato jurídico complexo, que enrijece as
instituições baseadas na verticalidade e no controle centralizador e burocrático, apresentando
um latente distanciamento dos movimentos e demandas da sociedade civil organizada e das
empresas. Para promover o avanço econômico, social e político na cidade de Patos de Minas a
administração pública precisa entender toda a região como uma única unidade de gestão. Para
promover a elevação da produtividade sistêmica é necessário desenvolver uma governança
com eficiência e a racionalização dos recursos. Para tanto, os projetos precisam ser
condicionados a um sistema claro, eficaz e dinâmico de prestação de contas, que obrigue as
autarquias locais a introduzirem formas modernas de responsabilização e de avaliação de
resultados. Inclusive, para que município de Patos de Minas possa pleitear recursos oriundos
de parcerias, convênios ou fomentos estadual, nacional e internacional é imprescindível
desenvolver metodologias adequadas de avaliação da eficiência das políticas públicas e
projetos sociais planejados e executados. Nesse cenário é legítimo e recomendável ampliar
constantemente a modernização institucional, em busca da racionalidade na gestão local e de
uma governança guiada pela eficiência, transparência, participação e responsabilização.
Contudo, a racionalização da máquina administrativa precisa interagir com os atores
sociais, simplificando os procedimentos e incentivando a participação através da publicização
de informações pertinentes à sociedade. Dessa forma, as diretrizes a seguir visam promover o
desenvolvimento de uma capacidade institucional ampla, capaz de planejar, executar e avaliar
as respectivas políticas públicas a partir da simplificação, da transparência e da participação
ativa população de Patos de Minas.
Propostas
1. Promover adequação técnica necessária para promover a articulação das diversas
instituições a nível municipal, estadual, federal e internacional, com atenção especial às
agências de desenvolvimento e organismos de crédito oficial.
2. Constituição de fóruns ou conselhos locais que promovam sinergia entre órgãos
públicos, privados e do terceiro setor.
3. Empenhar na formalização de parcerias com instituições de apoio ao
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desenvolvimento local no nível regional e estadual, trabalhando junto com os demais
municípios da região do Alto Paranaíba.
4. Desenvolver aparato técnico e financeiro para a criação de agências locais e
regionais de desenvolvimento.
5. Criar abertura para o atendimento local aos micros e pequenos produtores,
associações, cooperativas, oferecendo suporte técnico e financeiro, desburocratizando as
relações e assegurando um clima dinâmico de fomento.
6. Ampliar o acesso à informação de compras públicas para promover a concorrência
em melhores condições e privilegiando a dinamização do mercado local através da
participação de fornecedores locais.
7. Articular a formação de consórcios intermunicipais, racionalizando em particular a
prestação de serviços no âmbito regional.
8. Incentivar e prover aparato legal para políticas empresariais de responsabilidade
social e ambiental em consonância com o desenvolvimento local sustentável.
9. Realizar parcerias entre as administrações públicas locais e regionais, promovendo
a articulação da sociedade civil, empresas e instituições científicas locais ou regionais.
10. Formar câmaras técnicas setoriais para avaliar potencialidades naturais e técnicas
que promovam a dinamização das atividades produtivas municipais.
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3.4 INFORMAÇÃO
É nas políticas locais onde as pessoas interagem e podem avaliar o uso dos recursos
socialmente disponíveis, para tanto é imprescindível que a população tenha acesso à
informação desagregada a nível municipal. Existem uma vasta gama de base de dados oficiais
disponíveis em diversas instituições estaduais, nacional e supranacionais, com diferentes
metodologias e classificações, dificultando o autoconhecimento da realidade local. Dessa
forma, a administração pública municipal precisa se concentrar em padronizar e disponibilizar
as informações necessárias para que os atores, privados e públicos, possam planejar
ativamente suas decisões. Dessa forma, para que as políticas públicas municipais e os
programas sociais, econômicos, culturais e ambientais possam efetivamente funcionar é
fundamental a ampla participação cidadã nesse processo. Essa é uma condição necessária
tanto para o avanço da racionalidade na gestão pública local, como para a promoção de
processos mais democráticos.
Sendo assim, cabe à prefeitura municipal promover formas de organização,
disponibilização e divulgação da informação de modo integrado e coerente, aproveitando e
produzindo dados referentes ao município de Patos de Minas e da região do Alto Paranaíba
com o objetivo de fomentar o desenvolvimento local integrado com base em sólidas bases
informativas. A importância da gestão tecnológica da informação reside no fato de haver um
imenso esforço de numerosas instituições para a produção de dados e informação, sem
contudo, ser plenamente aproveitada pela gestão municipal. O maior e mais dispendioso
investimento financeiro na geração de dados e produção da informação já foi efetuado por
órgãos de estatísticas. O papel do executivo municipal é agregar e viabilizar utilização a partir
das tecnologias atuais. Esse é um projeto relativamente simples e que apresenta uma ampla
capacidade de promover o aumento da produtividade social.
Propostas
1. Desenvolver um banco básico de informações locais integradas, aproveitando as
diversas bases oficias de dados já existentes (IBGE, IPEA, CAGED, FINBRA, CNM, RAIS,
MDIC, INEP, ICMBIO, SNIS, DATASUS, SIM -Sistema de Informações Municipais da
Caixa Econômica Federal etc.), a ser obrigatoriamente disponibilizado em forma de série
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histórica.
2. Promover uma metodologia de cálculo da qualidade de vida municipal e regional a
partir de instrumentos com capacidade avaliar os avanços reais de cada região.
3. Incluir nos currículos escolares estudos específicos sobre a região de Patos de
Minas e Alto Paranaíba, especialmente no que tange à geografia, história e biologia.
4. Propor aos conselheiros municipais de educação a formulação de uma cartilha de
formação em conformidade com o MEC que forme uma geração de jovens que conhecedores
de nossa região, seus potenciais e necessidades.
5. Promover junto às instituições de ensino superior a elaboração de monografias,
trabalhos de conclusão de curso e artigo científicos que pesquisem a realidade local e regional
formando um repositório de estudos sobre a região, livremente acessível à população.
6. Aprofundar a lei de direito de acesso à informação no nível municipal, garantindo
maior transparência da gestão pública local e aperfeiçoando dos sistemas de informação local.
7. Organizar um centro de informações municipais autônomo, explorando as
parcerias com instituições de ensino médio, técnico e superior, bem como organizações não
governamentais e sistema “S”.
8. Desenvolver metodologia de avaliação da produtividade sistêmica do território
municipal.
9. Estrutura um sistema de informação interinstitucional no nível local e regional, de
forma a incentivar atividades conexas e fortalecendo a sinergia dos esforços de
desenvolvimento.
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3.5 COMUNICAÇÃO
No Brasil, quase que a totalidade dos domicílios possuem receptores de TV, porém,
não existe a infraestrutura correspondente para geração e gestão local das comunicações.
Depender exclusivamente de um canal de televisão e de sinais oriundo de grandes emissoras
compromete o processo de informação, inclusão e conectividade da sociedade, mantendo-a
em relativo isolamento político e social. O isolamento político e falta de autoconhecimento da
sociedade patense é resultado de uma exclusão e falta de comunicação com os demais meios
de informação. As emissoras de rádio e televisão que se mantêm na cidade apresentam claro
viés político, incorrendo em evidente prejuízo para o debate e interesse público. A criação de
um sistema público de comunicação, sob forma de rádios ou TVs comunitárias, ou ainda,
através da generalização de acesso à internet é de suma importância para aumentar a interação
entre os diversos atores sociais.
Dessa forma se faz necessário desenvolver políticas municipais e interceder por
demais políticas públicas para a constituição de emissoras locais, regionais ou
intermunicipais, controladas por associações ou consórcios sem fins lucrativos, com forte
representação de entidades educacionais e culturais, de forma a multiplicar, no nível local e
microrregional, meios abertos e participativos de comunicação para e entre os atores locais de
desenvolvimento.
Propostas
1. Promover a ampla e generalização da conectividade via internet.
2. Investir em infraestrutura pública, software livre e sistema de crédito para compra
de computadores básicos para estudantes em situação de vulnerabilidade.
3. Demandar a liberação dos fundos previstos no FUST – Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações e articular o cofinanciamento com o Ministério das
Comunicações no caso de iniciativas municipais e das organizações comunitárias.
4. Assegurar infraestrutura que rompa o isolamento comunicacional das ilhas
demográficas rurais por meio de acesso banda-larga via rádio, satélite e distribuição local via
cabo (sistemas híbridos), inclusive Wi-Fi e Wi-Max.
5. Incentivar a constituição de emissoras de rádio e TV nos colégios ou nas
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universidades, como parte integral das atividades educativas, contribuindo para transformar as
unidades escolares em irradiadores de conhecimento para a comunidade local e regional.
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3.6 ECONOMIA E CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
A inclusão produtiva dos trabalhadores de Patos de Minas não tem sido o foco
central dos sistemas de capacitação público, prevalecendo o falso entendimento de que a
simples elevação do nível educacional ou a dinâmica de crescimento econômico são
suficientes para resolver essa questão. Infelizmente, a defasagem do sistema de formação e
capacitação da força de trabalho de Patos de Minas herdados do passado configura uma
formação escolar completamente desvinculada da necessidade de conhecimento da realidade
local, sem que haja uma compreensão integrada da problemática concreta de um território.
Dessa forma, cabe ao executivo municipal assegurar a compreensão do potencial
socioeconômico local e utilização dos recursos subutilizados.
Sistematizar os dados a respeito da formação de mão de obra no município é
fundamental para a generalização de conhecimento pelos atores sociais locais. É preciso
também se atentar para os potenciais subutilizados, como os da área turística, recursos do
subsolo, pesca, biodiversidade, etc. O desafio é organizar um sistema de capacitação que
forme um contingente de pessoas que conheçam bem os problemas e os potenciais da região.
A organização a informação e da capacitação dos cidadãos permite explorar mais plenamente
o conhecimento das alternativas tecnológicas e organizacionais do município, criando uma
nova dinâmica de desenvolvimento na base da sociedade de Patos de Minas. Na realidade, é
preciso formar pessoas que possam assumir e dinamizar o desenvolvimento de Patos de
Minas, utilizando toda a sua diversidade e especificidade de soluções.
Propostas
1. Reforçar a realização de processos de capacitação envolvendo os integrantes de
fóruns e agências de desenvolvimento local ou regional.
2. Fomentar a criação de cursos universitários de Desenvolvimento Local Integrado,
articulando conhecimentos de administração, economia, educação, serviço social e meio
ambiente.
3. Estimular a criação de programas de pós-graduação em Desenvolvimento Local
Integrado.
4. Reconhecer a formação e certificação de agentes de desenvolvimento como um
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campo de ação educacional legítimo e prioritário, passível de ser exercido por universidades e
instituições especializadas.
5. Assegurar, em cada local ou região, um programa de formação de lideranças
comunitárias em desenvolvimento local integrado, articulando as instituições de ensino
superior com o Sebrae, Senac, Senai e demais instituições de ensino técnico.
6. Garantir, através de parcerias com instituições de pesquisa ou unidades acadêmicas
o aproveitamento dos avanços em matéria de organização de informações desagregadas por
parte de instituições como IBGE, IPEA, Seade.
7. Fortalecer, nas instituições regionais de formação profissional, o enfoque de
desenvolvimento integrado, junto com a formação nas cadeias produtivas com maior
potencial local ou regional.
8. Inserir no currículo escolar do ensino fundamental e médio, o estudo da realidade
local e regional, aproveitando, em particular, disciplinas como história, geografia, biologia e
ciências sociais.
9. Organizar ciclos de seminários regionais sobre o enfoque integrado de
desenvolvimento local, visando a formação de professores e a geração de uma cultura de
desenvolvimento participativo.
10. Criação de um Plano Estratégico de Economia Criativa de Patos de Minas
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3.7 TRABALHO, EMPREGO E RENDA
A maior parte da população de Patos de Minas é privada do direito de ganhar
decentemente a sua vida. A concentração de renda, ao mesmo tempo que representa o maior
empecilho ao desenvolvimento, pode servir também como a maior fonte de crescimento
econômico e, a depender dos demais avanços sociais, promover o próprio desenvolvimento. A
distribuição injusta tem origem na inserção produtiva desigual da população ativa, dividida
entre o “circuito superior” e “circuito inferior” que engessam o desenvolvimento de sistemas
econômicos mais produtivos. Os serviços de apoio às atividades das grandes empresas
(intermediação financeira, publicidade, sistemas de transporte e estocagem, apoio técnico) são
de capital privado e não se interessam por pequenos produtores ou organizações comunitárias
pois estão relacionadas a economias de escala em grandes contratos. Esse cenário dificulta a
formação de sistemas capitares e descentralizados de serviço destinados a cooperativas de
crédito, bancos comunitários, cooperativas de distribuição e núcleos de apoio tecnológico aos
pequenos e médios empresários.
O poder executivo precisa incitar o crescimento do emprego, porém, é importante
também, tornar os indivíduos empregáveis. Para tanto, a dinâmica produtiva local precisa
gerar as atividades econômicas que demandem essa melhoria da qualificação da mão de obra.
Concomitantemente, é preciso destacar o deficit habitacional e a ampla necessidade de obras
de saneamento básico. Apesar dessas atividades serem pouco intensivas em capital e muito
intensivas em mão de obra pouco qualificada, são atividades de retorno quase imediato para a
sociedade. Casas decentes melhoram as condições de estudo das crianças, o clima doméstico
em que vive o trabalhador e a segurança dos bairros. Já no caso do saneamento, cada real
gasto reverte em quatro reais economizados na área da saúde. Existem ainda inúmeras
atividades de manutenção urbana a serem realizadas nas cidades, como as atividades agrícolas
na periferia urbana. Como essas atividades terminam se autofinanciando, pela redução de
gastos em outros setores, é racional direcionar recursos públicos para dinamizá-las. Essas
políticas podem ser feitas através de cooperativas de trabalhadores de serviços urbanos ou de
associações de bairro, de emprego temporário. O que é essencial é combinar o conjunto de
pessoas que trabalhar com as atividades que clamam por serem realizadas.
As iniciativas da sociedade civil organizada atuam fortemente na área social
(educação, saúde, cultura, serviço social), de forma que, o cofinanciamento nessa área pode
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ser particularmente produtivo. Estas formas de prestação de serviços promovem uma
dinâmica econômica mais participativa e com maior capacidade de organizar as comunidades
em torno aos seus interesses. Evidente que ajudar as comunidades a se ajudarem não livra o
Estado de sua responsabilidade, pelo contrário, gera uma comunidade mais participativa,
consciente e capaz de conhecer prover suas demandas. Para tanto um esforço especial tem de
ser feito no apoio às lideranças comunitárias, uma vez que elas são essenciais para gerar
dinâmicas de desenvolvimento em qualquer agrupamento.
Propostas
1. Desburocratização sistemática de todos os processos de abertura de micro e
pequenas iniciativas.
2. Instituir planos, objetivos, metas e conselhos de desenvolvimento local.
3. Organizar um sistema público local e eficiente de intermediação de mão-de-obra,
contendo tanto o cadastro detalhado dos desempregados como alternativas de capacitação e
encaminhamento para o desenvolvimento de atividades laborais locais públicas e privadas.
4. Constituir parcerias institucionais direcionadas à formação e qualificação
ocupacional, não apenas em conformidade com a vocação econômica local, mas também
acoplada à prestação de serviços públicos locais.
5. Adotar o princípio da prioridade na contratação de trabalhadores residentes na
localidade, seja nas atividades vinculadas ao gasto público em manutenção urbanística, lazer e
merenda escolar, seja em investimentos na infraestrutura, construção residencial e
semelhantes.
6. Divulgar e disponibilizar a legislação referente à prestação temporária de serviços
públicos remunerados e com carteira assinada.
7. Gerar as condições necessárias para que a prefeitura possa organizar uma lista dos
serviços públicos a serem desenvolvidos anualmente, contendo o valor estabelecido pelo
orçamento municipal, com vistas à criação de empreendimentos locais voltados à prestação
dos serviços públicos em Patos de Minas.
8. Desenvolver e generalizar informações sobre o custo da geração de postos de
trabalho nas diferentes atividades.
9. Privilegiar o aproveitamento da força de trabalho disponível localmente.
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10. Promover parcerias entre o setor público local e as organizações da sociedade
civil, empresas locais e regionais, com o objetivo de promover a plena utilização de força de
trabalho local.
11. Estabelecer cofinanciamento das atividades de saneamento básico, construção
habitacional, produção alimentar, disponibilização de água limpa, iniciativas de segurança
alimentar (cinturões verdes, merenda escolar produzida localmente, entre outras) com mãode-obra local.
12. Desburocratização sistemática de todos os processos de abertura das micro e
pequenas iniciativas, sejam de empresas, de ONG’s, de cooperativas ou de parcerias entre os
vários tipos de instituições.
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3.8 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
As iniciativas da sociedade civil organizada atuam fortemente na área social
(educação, saúde, cultura, serviço social), de forma que, o cofinanciamento nessa área pode
ser particularmente produtivo. Estas formas de prestação de serviços promovem uma
dinâmica econômica mais participativa e com maior capacidade de organizar as comunidades
em torno aos seus interesses. Ajudar as comunidades a se ajudarem não livra o Estado de sua
responsabilidade coma a preservação do meio ambiente, porém gera uma comunidade mais
participativa, consciente e capaz de conhecer prover sua própria demanda. Para tanto um
esforço especial tem de ser feito no apoio às lideranças comunitárias, uma vez que elas são
essenciais para gerar dinâmicas de desenvolvimento em qualquer agrupamento.
Propostas
1. Inserir o estudo dos problemas ambientais locais nos currículos do ensino regular e
dos cursos técnicos, de modo a gerar em cada local e microrregião um amplo conhecimento
dos problemas e das soluções ambientais correspondentes.
2. Estimular, através de parcerias com a universidade, a elaboração de monografias
regionais sobre a situação ambiental local, tanto em nível de graduação como de pósgraduação, buscando formar um acervo de conhecimento ambiental básico em cada região.
3. Garantir apoio técnico e financeiro para a formação de comitês de gestão de bacias
hidrográficas.
4. Aproveitar a alavanca financeira que representa o cofinanciamento, e constituindo
assim a dimensão institucional da racionalização do uso local dos recursos.
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4 PROPOSTA DE POLÍTICA ADMINISTRATIVA
Patos de Minas precisa de uma Reforma Administrativa. A atual estrutura está
inchada e remunera mal os servidores concursados. São 11 Secretarias, 1 Ouvidoria, 1
Instituto de Previdência, 1 Corregedoria Geral, 1 Controladoria Geral e 1 Advocacia-Geral.
Dentro destes órgãos, há centenas de servidores comissionados, com salários que podem
ultrapassar R$ 5.038,38 enquanto o vencimento básico de inúmeros servidores concursados
fica bem abaixo disso, conforme texto da Lei Municipal 7.065, de 20 de fevereiro de 2015.
O sistema vigente é injusto com os servidores concursados e custa caro ao bolso do
cidadão e da cidadã patense. O desenvolvimento de Patos de Minas e a forma como a cidade
superará a crise econômica em curso dependem do quão eficiente será a equipe formada e o
quanto serão valorizados os servidores públicos efetivos. Considerando estes argumentos,
propomos que sirvam de princípios para a orientação da reforma.
Propomos que a governança política seja exercida por 8 Secretários, 12 Assessores e
só. Nenhum outro indicado político em nenhum ponto do Executivo Municipal. A economia
obtida com este choque de gestão deve ser utilizada para valorizar os servidores concursados
e realizar mais concursos para contratação de pessoal realmente qualificado. Propomos a
reformulação das tabelas remuneratórias do município, corrigindo as desigualdades e
distorções existentes no sistema vigente, pensando sempre em termos de progressividade e
redução de desigualdades. Outra linha orientadora de nosso trabalho consiste na elevação do
piso salarial e garantia dos direitos de natureza trabalhista e previdenciários do servidor
público municipal de Patos de Minas.
Caso a população patense nos escolha, nos comprometemos a propor, até o 3º mês de
governo, projeto de lei municipal com finalidade de Reforma Administrativa do Poder
Executivo Municipal que contemple os seguintes conteúdos:
* Redução do número de Secretarias Municipais a 8 e de Assessores a 12 ao todo.
* Distribuição de 1 Assessor para cada Secretário e 4 Assessores para o Prefeito.
* Valorização do piso salarial de todas as categorias com valor inicial inferior a R$ 2.268,06.
* Reajuste anual dos vencimentos com piso pautado pela inflação e PIB do período.
* Reformulação dos Planos de Carreira e implantação de Política de Valorização do Servidor.
* Proteção do servidor público municipal contra a depredação do sistema previdenciário.
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* Proteção do servidor público contra toda forma de assédio moral, político ou sexual.
* Reformulação dos sistemas de transparência, qualidade do serviço e participação popular.
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4.1 PROPOSTA DE ATUAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
A atual conjuntura de recessão econômica é resultado de uma queda do nível de
produção, comércio, consumo e investimento, o que acaba por desdobrar em alta do
desemprego, inflação e desequilíbrio das contas públicas. Esse documento entende que o
problema fiscal se resolve com a retomada do crescimento da economia a partir da atuação
fiscal anticíclica, articulação entre investimentos públicos e privados e o reconhecimento da
importância do gasto social e da reestruturação de um regime tributário menos regressivo. O
desenvolvimento econômico é resultado de um crescimento acompanhado da melhoria da
distribuição de renda, fomentado por uma política industrial e setorial que destrave o
investimento público e privado, melhorando a infraestrutura produtiva e social e incorporando
o progresso técnico.
Nesse processo, a política tributária municipal é parte fundamental da estrutura de
financiamento dos serviços públicos e o governo municipal precisa estabelecer uma estratégia
de otimização da arrecadação e redução da inadimplência. Uma das grandes rubricas
negligenciadas por governos municipais são aquelas inscritas na Dívida Ativa do município.
Esse ativo pode ser utilizada com suporte legal para o município requerer o crédito através de
vias judiciais é notório as dificuldades de reaver esse crédito. A Confederação Nacional dos
Municípios estima que as prefeituras recuperam em média menos do que 3% do seu estoque
de dívida ativa, dessa forma, para que uma prefeitura consiga cobrar esses valores é preciso
estabelecer alguns processos básicos:
1. Auditar por completo o estoque da dívida ativa do município, separando os
chamados “créditos podres” (débitos prescritos, de pequeno valor ou com vícios
administrativos na sua constituição ou execução) dos créditos líquidos e passíveis de
recuperação priorizando-os de acordo com o valor e prazo de prescrição.
2. Lançar efetivamente os tributos municipais de forma correta, legal e com os dados
cadastrais suficientes para identificar o contribuinte e facilitar a identificação do passivo
sujeito à cobrança.
3. Estruturar e legitimar um setor dentro do executivo municipal capaz de realizar as
cobranças integrada nas fases administrativas e judiciais, utilizando os recentes avanços
tecnológicos de integração de sistemas, combinado com autonomia e empoderamento da
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figura do Procurador Municipal
4. Criar procedimentos que facilitem a regularização fiscal por parte do contribuinte
antes da execução fiscal ou do protesto cartorial efetuando regularmente cobranças
administrativas, através de leis de parcelamento de débitos e métodos de conciliação
extrajudicial.
5. Fomentar uma articulação institucional com o Tribunal de Justiça do Estado,
Tribunal de Contas e Ministério Público com objetivo de racionalizar o tratamento da
cobrança da dívida ativa municipal através de convênios para protesto das certidões de dívida
ativa, conciliação judicial e penhora física e on-line dos débitos executados.
Seja pelo acirramento da crise financeira, seja pelas exigências feitas pelos Tribunais
de Contas estaduais a recuperação do crédito da dívida ativa é uma atividade essencial do
ponto de vista orçamentário, não obstante também cumpre o papel pedagógico de cobrança de
tributos e da justiça tributária da coletividade dos pagadores de impostos.
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5 DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DAS POLÍTICA PÚBLICAS
Nossa proposta de governo prevê a seguinte equipe de governo composta por, além
de Prefeito e Vice-Prefeiro, 8 secretários e 12 Assessores. Todos os outros cargos
comissionados serão extintos, gerando uma grande economia aos cofres município.
Pretendemos aplicar este recurso na valorização dos servidores e em mais contratações via
concurso público. A condensação de competências de cada Secretaria será realizada de acordo
com as interligações temáticas. O relativo aumento do trabalho será compensado pela
eficiência da equipe, nos comprometemos a usar o critério técnico na nomeação dos 8
secretários e 12 Assessores.
Para a estrutura administrativa, propomos um modelo de gestão que valorize seus
profissionais. Por este motivo nossa proposta de reforma político-administrativa contempla o
compromisso de valorizar quem realmente trabalha na prestação dos serviços à população.
Nossa gestão dará prioridade à formação continuada de todos os seus servidores, e elaborará
mecanismos amplos e objetivos de cobertura para as oportunidades de qualificação progressão
funcional e promoções.
A seguir, apresentamos nossa visão sobre cada tipo de linha em políticas públicas que
acreditamos ser um caminho para perscrutarmos um futuro melhor para Patos de Minas e seu
Povo.
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5.1 TRABALHO
A população patense quer trabalhar. Enfrentamos níveis de desemprego recorde em
todo o país, com baixas nos números de contratações e grande aumento das demissões. Para
enfrentar esta realidade, propomos três eixos de atuação na política de geração de empregos
em nossa cidade. Um ciclo produtivo forte e consistente precisa de mão-de-obra qualificada,
infraestrutura produtiva e atração de investimentos.
Nosso primeiro eixo de atuação consiste em estabelecer uma estrutura permanente e
dinâmica de qualificação profissional no município. Propomos uma forte parceria com o setor
produtivo para atendimento em tempo real das demandas por mão-de-obra qualificada, via
parcerias com os três setores produtivos, instituições de ensino e membros do sistema S.
Nosso segundo eixo de atuação gira em torno da expansão da infraestrutura
municipal de suporte às demandas da Indústria, do Comércio e da Produção Primária. Bons
modais de transporte, abastecimento de insumos e utilitários são fundamentais para a
expansão econômica de Patos de Minas. Nossa proposta é fomentar setores estratégicos
alinhados aos setores de destaque e vocação regional.
O terceiro eixo de atuação deve ser tracionado com a captação de investimentos para
o município. Reforçamos a importância da atração de capitais e postos de trabalho que podem
ser obtidos com o crescimento do setor industrial em nosso município. Nossa proposta é criar
mecanismos de fomento que expandam a atividade industrial na cidade, com foco específico
no suprimento das demandas internas já existentes e atualmente supridas com formação de
deficit para a balança comercial municipal.
Considerando os aspectos abordados, nossa campanha se compromete com as
seguintes proposições.
* Criação do Instituto de Tecnologia de Patos de Minas.
* Revitalizar, melhorar e ampliar o PROMAM.
* Estabelecimento de prioridade para entrada do jovem no mercado de trabalho.
* Estruturação de sistemas de recolocação de profissionais no mercado de trabalho.
* Direcionamento do investimento público para a economia local.
* Oferecimento de benefícios fiscais com base em responsabilidade socioambiental.
* Manutenção das estruturas de infraestrutura produtiva física.
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* Priorização do fomento às áreas com melhor índice de geração de empregos novos.
* Reformulação da política tributária para atração de setores produtivos estratégicos.
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5.2 EDUCAÇÃO
O retorno à atividade escolar no contexto de pós pandemia será um grande desafio
para a educação municipal. Portanto, a implementação de sistemas de higiene e saúde nas
escolas é imprescindível.
Há excelentes exemplos nacionais e internacionais que permitem classificar o ensino
integral entre as práticas confiáveis para se melhorar os índices de desempenho escolar e de
bem-estar social. Nossa campanha está comprometida com a expansão da jornada escolar com
vistas à consolidação do conteúdo e diversificação do projeto pedagógico com atividades
extracurriculares.
A merenda escolar tem papel de fundamental importância na segurança alimentar das
crianças. Essa responsabilidade deve ser exercida em duas frentes, garantindo que não ocorra
falta de alimentos e controlando sua qualidade. Neste contexto, são de grande valor as
estruturas envolvendo a compra institucional de merenda escolar junto aos pequenos
produtores da agricultura familiar local.
Patos de Minas é uma cidade com significativa população rural. Esta população não
pode ser excluída do seio educacional. Portanto, é fundamental garantir às crianças uma
estrutura de transporte escolar segura e eficiente. A Educação deve ser para todos!
Como já apresentado em nossa proposta administrativa, para uma boa Educação é
fundamental que os profissionais envolvidos sejam valorizados. Nos comprometemos com a
valorização dos pisos salariais, reformulação do plano de carreiras e estímulo à qualificação
continuada de todos os profissionais da pasta.
Considerando os aspectos abordados, nossa campanha se compromete com as
seguintes proposições.
* Universalização da cobertura de creches e Ensino Fundamental.
* Estabelecimento progressivo de ensino integral nas escolas municipais.
* Ampliação curricular por meio de atividades artísticas, culturais e esportivas.
* Cobertura de transporte escolar de 100% para os alunos infantis da Rede Municipal.
* Manutenção e desburocratização da gratuidade do passe estudantil.
* Reavaliação constante das demandas propostas pelos servidores da pasta.
* Garantia do suprimento e da qualidade da merenda escolar.
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* Expansão da autonomia administrativa das escolas e valorização da gestão participativa.
* Garantia do suprimento e da qualidade das estruturas, dos materiais de apoio e uso contínuo.
* Promover convênios com o Estado para manter e desenvolver o ensino Rural.
* Acessibilidade da estrutura física de toda a rede pública municipal.
* Informatização das bibliotecas da rede pública municipal e melhoria do acervo.
* Melhoria da estrutura física de todas as salas recurso.
* Parceria entre a rede de ensino e o CAPS infanto-juvenil.
* Plano de carreira para os profissionais servidores de apoio.
* Fortalecer parceria da comunidade escolar com a secretaria de assistência social e conselho
tutelar.
* Potencializar o cursinho popular da UFU Capus Patos de Minas.
* Centro Interescolar de Línguas (Inglês, Espanhol e LIBRAS).
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5.3 ALIMENTAÇÃO
O Brasil tem passado por diversas crises de abastecimento nos últimos anos. Neste
contexto, a Prefeitura Municipal tem o importante papel de garantir o suprimento de gêneros
alimentícios no mercado interno. Além da quantidade de produtos, é necessário também
garantir a qualidade dos mesmos. Por isto, nossa campanha acredita em mecanismos como os
da agricultura familiar de pequeno porte, dos sistemas cooperativos de produção,
processamento e distribuição de alimentos e da facilitação e incentivo institucional à
popularização dos alimentos orgânicos.
Temos o claro objetivo de dar suporte e incentivo aos pequenos produtores do
município, com a finalidade de garantir o abastecimento de alimentos e garantir a qualidade
do alimento produzido. Propomos a utilização dos quadros já presentes na prefeitura e de
estruturas como a EMBRAPA, a EMATER e das instituições de ensino da região para prover
assistência técnica aos produtores locais. Esse tipo de parceria abre possibilidades para a
modernização da produção, aumentando a quantidade e qualidade dos alimentos e a renda.
Nossa proposta prioriza a união dos produtores em cooperativas, haja vista a redução
de volume de investimento necessário para que assistência técnica, maquinários e insumos
possam ser distribuídos e compartilhados de forma mais eficiente. Trabalhamos com a
finalidade de estabelecer um forte sistema de compras públicas de mantimentos para
suprimento da merenda escolar e do abastecimento comercial da cidade. Desta forma, os
agricultores familiares têm garantia de escoamento da produção, as crianças têm acesso a uma
dieta de qualidade nos atendimentos públicos, além do fortalecimento do comércio local.
Considerando os aspectos abordados, nossa campanha se compromete com as
seguintes proposições.
* Disponibilização de assistência técnica especializada para a agricultura familiar.
* Realização de convênios federais, estaduais e privados de assistência à agricultura familiar.
* Suporte para a formação de cooperativas relacionadas à agricultura familiar.
* Prioridade na aquisição de alimentos orgânicos para a merenda escolar.
* Fomento à prática e pesquisa de técnicas de agroecologia.
* Disponibilização de suporte técnico para atingimento de metas de sustentabilidade.
* Estabelecimento de compras públicas para combate à miséria e fome.
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* Fomento ao estabelecimento do comércio essencial e de insumos na Zona Rural.
* Garantia de infraestrutura das vias de transporte entre Zona Urbana e Zona Rural.
* Garantir e expandir a Feira do Produtor Rural para todas as regiões da cidade.
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5.4 SAÚDE
A Saúde enfrenta um desafio de escala nunca antes enfrentada pela humanidade.
Mais do que nunca podemos ver de forma tão objetiva a importância do Sistema Único de
Saúde, da eficiência dos modelos de saúde preventiva e da necessidade de valorização do
pessoal atuante na área.
Temos o objetivo de melhor organizar e de integrar a atenção preventiva, básica e
especializada, com foco no planejamento e antecipação de eventos e prioridades. Temos como
objetivo central o usuário, garantir que atendimentos de diferenças níveis de complexidade
possam estar disponíveis, eficientes e encadeados. Para tanto, propomos a criação de
relatórios periódicos de acompanhamento da prestação em saúde e de participação dos
profissionais na formulação das políticas públicas da área.
Os profissionais da saúde trabalham em ambiente repleto de riscos ocupacionais,
pela própria natureza da atividade. O contexto de pandemia intensifica consideravelmente tais
riscos, de modo que não podemos deixar desamparado nenhum dos profissionais da área.
Temos como projeto rever o relacionamento institucional com os servidores da área,
revisando toda a estrutura administrativa em prol da valorização dos cargos e salários,
mitigação de riscos e garantia do fornecimento adequado dos equipamentos e insumos para
um melhor atendimento do assistido e para a proteção dos profissionais.
Dessa forma, considerando os aspectos abordados nossa campanha se compromete
com as seguintes proposições e encapamos as sugestões propostas no documento “O SUS
QUE QUEREMOS” divulgado pelo conselheiro regional de saúde Pedro Cunha a partir das
contribuições do Conselho Municipal de Saúde de Patos de Minas, equipe técnica da
Secretaria Regional de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde:
* Estabelecimento de uma Política Municipal de Saúde, periódica e auditável,
* Avançar nas discussões sobre a criação de um Hospital Municipal de Patos de Minas.
* Integração dos sistemas de saúde preventiva, básica e especializada.
* Priorização da saúde preventiva com foco em sua eficiência clínica e menor custo.
* Fortalecimento dos sistemas de educação e informação relacionados à saúde pública.
* Delimitação dos usuários como centro de foco da assistência em saúde.
* Garantia de manutenção dos equipamentos e abastecimento de materiais.

66

* Fortalecimento da transparência e participação social na gestão da saúde pública.
* Melhoria das estruturas de prevenção, combate e tratamento de doenças infectocontagiosas.
* Ampliação da assistência farmacêutica, psicológica, fisioterápica e nutricional.
* Valorização do trabalhador, mediante melhoria do plano de cargos e salários.
* Implementação de sistema de controle de probidade administrativa.
* Incentivo à Formação Continuada.
* Cumprir os princípios da administração pública da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
*Garantir recursos necessários e adequados ao financiamento do sistema municipal de saúde,
com a participação e compromisso das três esferas de governo e efetiva elevação das parcelas
de recursos hoje transferidas pela União e pelo Estado.
* Revisão do organograma da Secretaria Municipal de Saúde.
* Implementar mecanismos para reduzir a judicialização em saúde.
* Assegurar o funcionamento de Serviço de Ouvidoria
* Utilizar as demandas de ouvidoria como instrumento de gestão
* Adequar a frota de veículos às necessidades da demanda, em número e quantidade; bem
como garantir a higienização e sanitização conforme normas sanitárias
* Implementar a manutenção preventiva da frota de veículos.
* Capacitar os condutores para o transporte dos pacientes.
* Implementar a adesão ao Sistema Estadual de Transporte Sanitário (SETS).
* Garantir que o Fundo Municipal de Saúde continue sendo gerido pelo Secretário Municipal
de Saúde
* Implementar ações de capacitação para gestão do fundo municipal de saúde visando
otimização dos recursos financeiro
* Implantar setor de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, bem como da área
física, que atenda a todas as unidades de saúde.
* Manter almoxarifado exclusivo da saúde.
* Manter os processos de compras executados pelo departamento da saúde.
* Realizar o planejamento de compras.
* Estabelecer o processo licitatório, com equipe multiprofissional.
* Implantar equipe ou Núcleo de Comunicação Social na saúde.
* Promover ações de mobilização social.
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* Atender os meios de comunicação e as demandas solicitadas.
* Incentivar o cadastramento de todos os usuários do SUS na Estratégia Saúde da Família,
contribuindo com o incremento do financiamento da Atenção Primária à Saúde, por meio da
Capitação Ponderada.
* Qualificar as ações da Atenção Primária à Saúde, em especial as ações voltadas aos
indicadores de desempenho.
* Equiparar o quantitativo de Equipes de Estratégia de Saúde da Família com as Equipes de
Saúde Bucal (ESB) visando o fortalecimento da saúde bucal na estratégia de saúde da família
e cobertura de 100% da população.
* Adequar a estrutura física das Unidades Básicas de Saúde para atender a necessidade de
melhorar a ambiência do serviço, contemplando todas as atividades previstas (inclusive as
relativas à equipe de saúde bucal) e garantindo o atendimento humanizado na UBS.
* Mobiliar e equipar as UBS, fornecendo os equipamentos permanentes necessários e
disponibilizar regularmente material de consumo em quantidade e qualidade suficiente para
que a saúde da família e saúde bucal possam desempenhar suas atividades e oferecer serviços
de saúde de forma adequada.
* Garantir acesso à internet em todas as unidades para viabilizar a alimentação dos sistemas
de informação e garantir a implantação de prontuário eletrônico abrangendo toda a rede.
* Integrar Programas e Linhas de cuidado, qualificar e preparar todos os profissionais da
estratégia de saúde da família para oferecer uma atenção integral a todo usuário conforme seu
ciclo de vida.
* Assegurar número suficiente de profissionais para área da gestão, assim como servidores
administrativos e recepcionistas nas unidades básicas de saúde.
* Articular a atenção básica com a atenção pré-hospitalar, com os prontos-socorros isolados
ou intra-hospitalares e com a atenção hospitalar no processo de estruturação da Rede de
Urgência e Emergência (RUE).
* Ampliar e garantir acesso aos serviços especializados, contribuindo com a reorganização e
operação do complexo regulador, visando reduzir os tempos de espera por exames e consultas
especializadas.
* Garantir as ações da Política Nacional de Imunização em todas as unidades básicas de saúde
do território.
* Garantir a continuidade ao tratamento, melhorando também a qualidade da comunicação
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entre os profissionais dos outros pontos de atenção com a atenção básica, assegurando
mecanismos de referência e contra-referência efetivos e prontuário eletrônico abrangendo
toda rede.
* Implantar a Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares, promovendo
atividades que envolvam abordagens que busquem estimular os mecanismos naturais de
prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com
ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vinculo terapêutico e na integração do
ser humano com o meio ambiente e a sociedade.
* Implementar ações voltadas para doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco
associados.
* Apoiar as ações voltadas à Política Nacional de Atenção Integral das Pessoas Privadas de
Liberdade, visando a garantia do acesso dessa população ao sistema único de saúde (SUS),
respeitando os preceitos dos direitos humanos e de cidadania.
* Inserir a Diretoria de Atenção Hospitalar e Urgência no Organograma da SMS.
* 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. Assim, o custo do SAMU se reduzirá significativamente e viabilizará o
financiamento federal e estadual para todos os hospitais que compuserem esta rede.
* Reorganizar o atendimento nas UBS para desafogar a UPA opção VIII. A UPA 24h é um
estabelecimento de saúde de complexidade intermediária situado entre a Atenção Básica de
Saúde e a Atenção Hospitalar.
* Viabilizar o funcionamento do Comitê Municipal de Urgência e Emergência.
* Implantação de Hospital Municipal que atenda as clínicas básicas e redes.
* Adequar à assistência hospitalar no município de acordo com as diretrizes da Portaria 3390
de 30 de dezembro de 2013 do Ministério da Saúde e a Política Hospitalar do Estado de
Minas Gerais.
* Viabilizar a implementação do Plano de Ação Regional da Rede de Urgência e Emergência,
conforme desenho pactuado na Macrorregião de Saúde Noroeste.
* Garantir a assistência odontológica hospitalar a pacientes com necessidades especiais com
extrema limitação e procedimentos buco maxilo, eletivos e de urgência, como referência da
macrorregião.
* Garantir que o paciente inicie o tratamento de câncer de colo de útero e de mama dentro de
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trinta dias após o diagnóstico confirmado, conforme Resolução SES/MG nº 3687, de 19 de
março de 2013 e sessenta dias para os demais tipos de câncer conforme Lei Federal nº 12.732
de 22/11/2012.
* Garantir o efetivo funcionamento dos comitês nas instituições hospitalares.
* O CEAE (Centro Estadual de Atenção Especializada) deverá ser reestruturado para que sua
capacidade instalada total seja utilizada e melhorada a sua resolutividade através de ampliação
do quadro de profissionais e incorporação de tecnologias e equipamentos para procedimentos
terapêuticos ediagnósticos. Em processo de trasnferência de gestão para o Consorcio
Intermunicipal de Saúde CISALP.
* Implementar com recurso próprio a oferta de exames laboratoriais e outros exames
diagnósticos (tomografia, colonoscopia, endoscopia etc.).
* Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas para CEO Tipo III.
* Implantar o Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), de abrangência municipal.
* Solicitar habilitação do Centro Especializado em Reabilitação – CER tipo 2, viabilizando o
recebimento de recursos financeiros pelos serviços prestados de reabilitação física e visual;.
* Complementar o serviço de reabilitação intelectual e auditiva, por meio de ampliação do
número de profissionais, garantindo assistência mais ágil e diminuição das filas de espera.
* Viabilizar a implantação da Rede de Atenção Psicossocial(RAPS).
* Viabilizar a habilitação junto ao MS do CAPS AD III.
* Implantação do CAPS infantil.
* Implantação de 01 (uma) Unidade de Acolhimento adulta e uma infanto-juvenil (atuar de
forma articulada com as unidades de acolhimento transitório e os Serviços de Residência
Terapêutica, visando a uma ação mais abrangente e integral para os dependentes do álcool,
crack e outras drogas e suasfamílias).
* Habilitação de leitos de enfermaria para atendimento serviço hospitalar de referência para
atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do
uso de crack, álcool e outras drogas.
* Implantar políticas de apoio e monitoramento junto às Comunidades Terapêuticas
(fazendinhas).
* Implantar políticas de apoio à população de risco ao auto-extermínio (Centro de Valorização
da Vida).
* Garantir que seja prestada atenção adequada a cada ciclo de vida, considerando suas
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especificidades e necessidades, ofertando uma atenção resolutiva e em tempo oportuno
(criança, adolescente eidoso).
* Ampliar as ações para a saúde sexual e reprodutiva.
* Organizar o fluxo para o pré-natal de risco habitual e de alto risco, para o parto humanizado,
cuidados com recém-nascido e assistência ao puerpério.
* Efetivar a implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem no
município.
* Centralizar o SAE – Serviço de Atenção Especializada, que hoje funciona no CEAE e nas
Clínicas de Especialidades, em outro espaço físico e implementar seu funcionamento
conforme diretrizes do MS e SES/MG.
* Construção da farmácia integrada onde serão dispensados medicamentos do Componente
Básico e Especializado da Assistência Farmacêutica. Na indisponibilidade de recursos
financeiros, que seja aproveitada a atual estrutura da farmácia municipal.
* Construção de uma central farmacêutica adicional no município (modelo padrão Farmácia
de Minas).
* Promover a construção da Farmácia do Componente Verde. Implantação de um horto
medicinal no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Incorporação desta opção terapêutica e
baseado no incentivo à produção municipal, com a utilização da biodiversidade existente na
região, sobretudo as plantas do cerrado.
* Elaboração do Plano de Assistência Farmacêutica no primeiro ano de mandato.
* Educação Permanente em Saúde para os farmacêuticos do SAE.
* Qualificação dos serviços de assistência farmacêutica existentes na farmácia do
Componente Básico. O desenvolvimento de ações visando a atenção farmacêutica de
pacientes hipertensos e diabéticos. Estimular o autocuidado, o gerenciamento da terapia
farmacológica e ações não farmacológicas.
* 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. Com o objeto de estimular de
estabelecer preços de medicamentos acessíveis a população, de forma agarantir acesso e
equidade aos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica;.
* Consolidação da equipe de Farmácia e Terapêutica (CFT) como norteadora da política
municipal de medicamentos., de forma a atualizar a padronização de medicamentos, evitar a
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judicialização em saúde e equalizar os vazios assistenciais referentes a ausência de fármacos
para doenças não atendidas pelo poder público municipal.
* Fortalecer o vínculo da Assistência Farmacêutica junto a Atenção Básica em Saúde. Ação
conjunta e integrada de farmacêuticos do Componente Básico e SAE junto as UBS, de
maneira a consolidar a gestão da terapia medicamentosa.
* Formalizar através de projeto de lei a Equipe de Regulação, com as devidas subdivisões e
particularidades de cada uma (controle e avaliação, autorização e supervisão, sistemas de
informação, alta complexidade, central de marcação, TFD, Setor de contratos, Planejamento).
* Definir e nomear através decreto municipal a equipe de Auditoria Assistencial bem como
suas competências e rotinas de trabalho.
* Planejar e programar as ações e serviços de saúde, de acordo com a Portaria Nº 1.631, 1º de
outubro de 2015, do Ministério da Saúde, através de uma equipe multissetorial
* Fortalecer o Controle e Avaliação (manter atualizado os cadastros de usuários e de
estabelecimentos e profissionais de saúde, processar e acompanhar a produção dos
estabelecimentos de saúde próprios, contratados e conveniados; avaliar as ações e os
estabelecimentos de saúde por meio de indicadores e padrões de conformidade).
* Fortalecer a Regulação por meio da Atenção Básica, implantando protocolos clínicos e
protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada, ordenação de
fluxo e informatização (sistema de regulação adequado).
* Implantar gestão de fila de espera nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas Unidades
Especializadas e na Central de Regulação.
* Elaborar, pactuar e adotar protocolos clínicos e de regulação na Atenção Especializada.
* Definir, monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros oriundos da PPI
(Programação Pactuada e Integrada), do teto MAC e os recursos estaduais que financiam a
média e alta complexidade.
* Capacitar de forma permanente as Equipes de Regulação, Controle e Avaliação, e Auditoria
Assistencial.
* Adequar os Contratos Assistenciais, conforme sobre o art. 3º da Portaria nº 699/GM, de 30
de março, Termo de Cooperação entre entes públicos e para os privados conforme a Portaria
de Consolidação MS GM 01/2017 arts 128 a 139- participação complementar.
* Garantir o acesso adequado da população referenciada, de acordo com a PPI.
* Participar efetivamente da elaboração e revisão periódica da PPI conforme cronograma da
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SES/MG.
* Acompanhar a assistência nas Redes de Atenção, por meio de organização dos fluxos,
registros e pagamentos de incentivo.
* Viabilizar o recebimento de extrapolamento de teto das internações de média complexidade
através da câmara de compensação do Estado de MG, de acordo com as normas da Secretaria
de Estado da Saúde de Minas Gerais.
* Recompor a equipe de VS, compreendendo Vigilância Epidemiológica, Sanitária e
Ambiental
* Reestruturar a área física e adquirir equipamentos.
* Elaborar o planejamento integrado da Vigilância em Saúde com a Assistência, em especial
com a Atenção Básica, com ações intersetoriais e interinstitucionais, além da participação
social.
* Utilizar a análise de situação de saúde para elaboração das programações anuais de Saúde.
* Desenvolver o programa de educação permanente em VS para os profissionais da rede de
atenção à saúde.
* Fazer uma revisão do Código Municipal de Saúde.
* Implementar as ações do laboratório de saúde pública (água e entomologia).
* Garantir a execução das ações vigilância de arboviroses.
* Implementar o efetivo funcionamento do Comitê Municipal de Enfrentamento da dengue,
chicungunha e zica, bem como ampliação deste espaço para discussão de outras doenças
endêmicas de saúde pública.
* Realizar atividades de educação em saúde para a população.
* Implementar descentralização dos sistemas de informação e manter os sistemas atualizados.
* Qualificar as unidades operacionais da vigilância e atenção à saúde em todo o processo de
informação (geração de dados, investigação, informação) para adoção de estratégias de
intervenção sobre riscos, danos e fatores determinantes dos problemas de saúde.
* Manter e aprimorar as ações e serviços públicos estratégicos de VS.
* Elaborar planos de contingência para situações de risco em Saúde Pública, de calamidade
pública ou de irrupção de epidemias.
* Implementar a Política Nacional de Saúde do Trabalhador.
* Criar a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST) e articular as ações intra e
inter setoriais para a saúde do trabalhador.
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* Fortalecer parceria estabelecida com laboratório da Universidade Federal de Uberlândia
para ampliação de outros exames na área de saúde pública.
* Garantir a qualidade dos alimentos medicamentos, produtos, e serviços utilizados pela
população, através da efetiva atuação da Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental.
* Disseminar informações relacionadas à vigilância em saúde
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5.5 MULHERES, MATERNIDADE E INFÂNCIA
O nível de acesso ao Direito Social de Assistência à Maternidade e à Infância é um
tópico de especial importância para nossa campanha por influenciar diretamente em diversos
indicadores de Saúde, Educação e Segurança das mães e das crianças.
A conscientização sobre o planejamento familiar permite influenciar diretamente no
ambiente social que permeará todo o processo de inserção do novo indivíduo na sociedade e
de sua recepção pelos pais, familiares e poder público. O planejamento familiar contempla
também a liberdade reprodutiva individual. Uma boa política pública nessa área passa por
parâmetros como redução da violência contra a mulher, redução da violência contra crianças e
adolescentes, redução da fome e da miséria. Nossa campanha busca atingir tais metas com
estruturas de educação reprodutiva e acolhimento de mulheres e crianças em vulnerabilidade
social.
Uma vez que a gravidez já existe, é fundamental proporcionar às mulheres
acompanhamento pré-natal completo, mediante acompanhamento físico, mental e
psicossocial. Neste período é possível à equipe de Saúde aplicar procedimentos de saúde
preventiva, método este que evita o aparecimento de complicações na gravidez, e que
melhoram ou preservam a saúde da mãe e da criança pelo resto de suas vidas. Este
atendimento também contribui para o desafogamento dos sistemas de saúde, fato que resulta
na melhoria do atendimento e retorno econômico, visto que é mais barato prevenir causas do
que remediar doenças.
Nascida a criança, seguem as possibilidades do acompanhamento neonatal, na forma
do mesmo método de cuidados físicos, mentais e psicossociais, tanto para a mãe como para a
criança. Nesta fase, trabalha-se com foco mais específico na segurança da famíliar, segurança
alimentar, acompanhamento de desenvolvimento infantil, de resguardo materno e da
progressão de tais parâmetros. Em mais um ponto, a saúde preventiva exerce papel de
destaque na qualidade de vida das pessoas envolvidas, na eficiência da prestação de serviços
públicos e na economia de recursos públicos.
Destacamos o acompanhamento contínuo da primeira infância, mediante
socialização, educação e acompanhamento de saúde. A rede municipal de creches é uma peça
chave para prestar este serviço público com qualidade à população. É necessário investir na
qualificação dos profissionais e na ampliação da cobertura do atendimento da rede municipal
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de creches e na garantia integral de direitos incidentais como Alimentação e Educação. Com
um sistema de creches fortalecido, a família, e principalmente as mães, terão uma estrutura de
suporte social para os cuidados infantis.
O tipo de estrutura apresentada tem grande papel no desenvolvimento econômico do
município. Além da economia de recursos públicos da Saúde, um suporte adequado e em
tempo integral permite às famílias, e principalmente às mães, exercer seu direito ao Trabalho,
com a tranquilidade de que suas crianças estão recebendo os melhores cuidados. Para tanto,
oferecemos às mães prioridade nos sistemas de acolhimento social e também de qualificação
profissional, tendo em vista o papel deste suporte na formação da autonomia e independências
social das mulheres. As mulheres e famílias assistidas desta forma têm a possibilidade de
contribuir com a força de trabalho qualificada do município, o que resulta em crescimento
individual e desenvolvimento econômico do município.
Considerando os aspectos abordados, nossa campanha se compromete com as
seguintes proposições.
* Apresentação de Política Municipal de Combate à Violência contra a Mulher.
* Apresentação de Política Municipal de Combate à Violência e Trabalho Infantil.
* Estrutura municipal para acolhimento de mulheres e crianças em vulnerabilidade social.
* Expansão do sistema municipal de creches com foco no atendimento de 100% das crianças.
* Manutenção de sistemas de educação sobre os direitos da mulher.
* Manutenção de sistemas de repressão à violência contra a mulher e crianças.
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5.6 MORADIA
O Direito à Habitação é uma premissa basilar da Dignidade Humana e da Cidadania.
É no asilo diário que as famílias têm sua primeira estrutura de suporte social, um teto,
proteção térmica, e o conforto mínimo necessário às suas necessidades primárias. Nosso
projeto de Moradia trabalha com a finalidade de atender à função social da propriedade sem
com isso desrespeitar a propriedade individual dos proprietários de imóveis.
Propomos a integração do PROMAM ao Programa Municipal de Construção de
Casas Populares. Garantiremos uma formação de qualidade, para formação de mão de obra
qualificada na área de mestre de obras. Essa mão de obra será direcionada pela Prefeitura a
fim de realizar as obras públicas municipais, mediante boa remuneração e mediante processo
seletivo específico.
Nossa campanha defende que a prefeitura faça uma atualização do inventário de
terras públicas do município que estejam sob situação de grilagem. De posse dos dados,
propomos retomar a posse das terras e fracioná-las em lotes populares. A distribuição dos
imóveis será feita de forma absolutamente criteriosa para evitarmos fraudes e priorizaremos
fortemente o critério da menor renda e o de mulheres chefes de família.
Considerando os aspectos abordados, nossa campanha se compromete com as
seguintes proposições.
* Formulação da Política Municipal de Habitação e Moradia.
* Combate ao não cumprimento da função social da propriedade imobiliária inutilizada.
* Combate à especulação imobiliária e à grilagem de terras públicas.
* Estabelecimento de auxílio-moradia para famílias em situação de vulnerabilidade social.
* Organização sistemas cooperativos para construção de casas populares a médio prazo.
* Financiamento municipal de projetos destinados à construção de moradias populares.
* Progressividade tributária com faixas de isenção fiscal para os mais pobres.
* Reformulação das políticas públicas de participação e ocupação do solo.
* Combate à concentração de renda proveniente de capital imobiliário especulativo.
* Implementação de sistema multidimensional de progressividade tributária.
* Priorização de mulheres chefes de família, crianças e idosos para atendimento habitacional.
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5.7 TRANSPORTE
As frotas do transporte público urbano e rural são antiquadas e ineficientes. A
população desperdiça tempo aguardando o transporte que muitas vezes faz o trecho com a
capacidade de lotação drasticamente subutilizada. Nós propomos a modernização do sistema
de transporte público mediante auditoria dos contratos vigentes, reorganização dos tipos de
veículos e rotas adotadas pelo sistema e revisão das tarifas buscando um preço acessível para
o usuário.
Falta estímulo à concorrência nos processos licitatórios para o transporte público de
Patos de Minas. A multiplicidade de agentes num mesmo mercado pressiona os preços para
baixo e a qualidade do serviço para cima. Entretanto, várias gerações de Patos de Minas nunca
tiveram a oportunidade de ver tal fenômeno no município. Nossa campanha se propõe a
auditar todos os contratos que não cumpram as finalidades administrativas de bem-estar
social, com vistas a aumentar a qualidade dos serviços e baixar o preço pago por eles.
Nossa campanha trabalha com a ideia de multiplicidade de modais de transporte.
Propomos a expansão da rede de ciclovias e desoneração dos produtos e serviços relacionados
às bicicletas, naquilo que couber à competência municipal. Incentivamos meios alternativos
de transporte, como é o caso dos carros de aplicativos, apoiando o surgimento de iniciativas
locais. Por fim, temos como projeto um transporte público mais dinâmico, que aproveite
melhor a capacidade de lotação dos veículos e torne a passagem mais barata. O Transporte
Público é um Direito Social e constitui dever da Administração Pública provê-lo de forma
eficiente e acessível.
Considerando os aspectos abordados, nossa campanha se compromete com as
seguintes proposições.
* Formulação de Política Municipal de Transporte Público.
* Democratização dos serviços de infraestrutura de transporte urbano e rural.
* Implementação gradual de gratuidade no transporte público, em regime de progressividade.
* Estímulo à formação de cooperativas de transporte alternativo seguro e regulamentado.
* Apoiar os Motoboys em suas demandas profissionais.
* Geração de demanda para Transporte Escolar, via universalização do serviço.
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* Geração de demanda de Transporte para o Esporte competitivo a nível estadual.
* Suporte municipal emergencial para redução dos danos da crise econômica.
* Manutenção da malha viária com vistas a melhorar a segurança dos trabalhadores do ramo.
* Expansão da malha cicloviária do município.
* Treinamento gratuito de formação de auxiliares do transporte escolar.
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5.8 ESPORTE
O nível de acesso ao Esporte merece bastante atenção da administração municipal
visto que possui o poder de multiplicar o nível de acesso a direitos como Saúde, Educação e
Trabalho. Temos como objetivo levar a prática esportiva para toda a população que por ele se
interesse, seja no nível profissional ou amador, para todas as faixas etárias e para pessoas de
todos os sexos e desenvolvendo o esporte paralímpico como é devido.
É de conhecimento notório que a correta prática esportiva favorece a boa saúde em
todos os seus aspectos. Ganhos físicos como o controle e prevenção de doenças, melhoria dos
sistemas imunológico e endócrino e outros mais. O Esporte é também um importante meio
promotor e protetor da saúde mental, atuando no controle do estresse, dos sintomas de
ansiedade e depressão, melhoria da memória e da atenção, além de trabalhar competências de
desenvolvimento psicossocial como capacidade de trabalho em equipe, empatia, disciplina.
O Esporte é um forte instrumento educacional, as contagens de tempo e espaço, o
desenvolvimento psicomotor, os conjuntos de regras e a busca pela superação são
competências educacionais de alto valor. Em outra vertente, o fortalecimento físico, mental e
social do atleta é fruto de disciplina, perseverança e dedicação, elementos de personalidade
plenamente aptos a contribuir com a vida escolar de uma criança, jovem ou adulto.
É importante considerarmos o aspecto de motor econômico presente na atividade
esportiva e ao seu redor. O encadeamento econômico da atividade passa pelos profissionais de
Educação Física, Nutrição, Fisioterapia, academias, setor têxtil de roupas esportivas, setor de
materiais esportivos, além do comércio ambulante e de clubes que atuam em competições.
Considerando os aspectos abordados, nossa campanha se compromete com as
seguintes proposições:
* Formulação da Política Municipal de Educação Física Coletiva e Esporte.
* Investimento em saúde preventiva e Esporte desde o atendimento das creches.
* Manutenção de estruturas públicas de prática esportiva para todas as idades.
* Estabelecimento de um calendário esportivo municipal oficial.
* Inclusão de Patos de Minas nos calendários esportivos mineiros.
* Criação, estruturação e suporte para seleções e times esportivos municipais.
* Suporte municipal com transporte, alimentação e hospedagem para competições externas.
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* Sistema de auxílio financeiro na modalidade de bolsa atleta e prêmios por desempenho.
* Estrutura municipal para captação e direcionamento de patrocínios esportivos.
* Revitalização e reformulação do Projeto SACI.
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5.9 CULTURA
Nossa campanha acredita na beleza, no lúdico, no impressionante. Acreditamos
também no valor social da Cultura como movimento de transformação e educação. Sabemos
que a cidade de Patos de Minas é berço de grandes manifestações culturais e grandes artistas.
Trata-se de uma riqueza cultural bastante negligenciada na conjuntura atual. Para preencher
esta lacuna, propomos a formulação de uma Política Municipal de Lazer, Cultura e Turismo
para orientar o desenvolvimento integrado das três áreas.
Além da beleza, a Cultura é também um elemento integrante do desenvolvimento
social e econômico de um município. Estamos falando da Cultura também como um mercado
econômico forte, que pode contribuir com vários postos diretos e indiretos de trabalho,
agregando renda e atraindo capitais para o município via turismo. Nossa campanha propõe
fortalecer e ampliar os mecanismos legais de fomento via custeio, financiamento e patrocínio
para os projetos culturais dos artistas da cidade. Nos comprometemos a fornecer a devida
prestação de estruturas físicas, materiais, apoio legal e técnico, além de recursos financeiros.
Buscaremos esses objetivos com a propositura de uma nova Lei Municipal de Incentivo à
Cultura.
A construção dessa proposta deve ser precedida de amplo debate com a comunidade e
principalmente com os artistas que efetivamente fazem a Cultura acontecer. Nosso
compromisso com essa proposta é o de respeito à pluralidade cultural, valorização do
patrimônio cultural municipal e regional, valorização dos artistas locais. Nos comprometemos
também à geração de demanda cultural para a promoção de atividades culturais,
principalmente nas áreas municipais com menor índice de acesso à Cultura.
Considerando os aspectos abordados, nossa campanha se compromete com as
seguintes proposições:
*Mapeamento cultural de Patos de Minas.
* Formulação da Política Municipal de Lazer, Cultura e Turismo.
* Apresentação de projeto de reforma da Legislação Municipal de Incentivo à Cultura.
* Manutenção dos aparatos e estruturas municipais para Cultura e Turismo.
* Criação de sistema de ensino, produção e divulgação cultural.
* Estudo sobre criação de Instituto Municipal de Patrimônio Histórico, Turístico e Cultural.
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* Criação do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura.
* Recuperação e preservação de espaços públicos de relevante valor histórico ou cultural.
* Revitalização do acervo das Bibliotecas Municipais.
* Restauração do antigo prédio de câmara e cadeia.
* Atualizar a agenda cultural de Patos de Minas com vistas à ampla divulgação.
* Efetivação das Leis Culturais: Lei Nº. 5.494, de 08 de dezembro, de 2004 - Lei Municipal
de Incentivo à Cultura e de criação do Fundo de Cultura; Lei Nº 5.782, de 2 de agosto, de
2006, que estabelece normas para a doação de bens públicos municipais a pessoas jurídicas
com finalidade lucrativa - 3% ao Fundo Municipal de Cultura; Lei Nº. 4.598, de 30 de junho,
de 1998, que autoriza a criação da Bolsa Patense de Produção Literária e ensaios.
* Criar uma política de apoio e valorização aos Projetos Culturais visando contribuir para a
autossutentabilidade dessas ações (Encontro de carros de bois dos distritos de Areado e
Pindaíbas; Encontro anual de Congadas; Feira de Arte e Artesanato da AFIAP;
FENAPRAÇA; Festival Balaio de Arte e Cultura; Festival BRINCARTE de arte infantil;
Festival de Dança de Rua (Virmondes); Festival de Hip Hop; Projeto Cultural Trem das Ruas;
Festival Jazz In Blues; Festival Marreco de Cultura Independente; Festival Nacional de Teatro
do UNIPAM; Festival de Teatro Municipal; Festival Pato Rock; Festival Patos e Viola;
Projeto Palco Móvel)
* Apoiar projetos que promovam o intercâmbio cultural e o turismo
* Ouvir as reivindicações de escritores independentes.
* Promover outros festivais, ações, ou projetos de conteúdo estritamente artístico-cultural
identificados pelo Mapeamento Cultural proposto neste fórum.
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5.10 SEGURANÇA
Na última década Patos de Minas começou a enfrentar problemas de Segurança
Pública que estão relacionados ao seu estágio de desenvolvimento histórico. Destacamos entre
estes problemas o tráfico de drogas, o discurso de ódio e os crimes patrimoniais. Nossas
políticas têm o objetivo de atacar tais problemas pela raiz, devolvendo à cidade o ar
interiorano de tranquilidade e pacificação social.
Os exemplos de políticas públicas de combate às drogas que obtêm sucesso estão
sempre relacionadas a processos educativos. Acreditamos que a educação associada a
modelos integrados de socialização da população jovem seja a solução para controlarmos o
problema do abuso de drogas e a criminalidade associada a este fenômeno. Nos
comprometemos a apoiar e expandir programas como o Proerd, que conscientizam as crianças
e jovens sobre os riscos do abuso de drogas.
Os crimes de ódio estão crescendo em todo o país e nossa cidade acompanha o
mesmo ritmo. Delitos de intolerância relacionados à misoginia, racismo, LGBTfobia,
geralmente estão associados a danos sociais graves como lesão corporal e homicídio. Crescem
os dados sobre feminicídios e crimes de violência sexual. Nossa campanha abomina todo e
qualquer tipo de discriminação desta natureza. Trabalharemos fortemente na prevenção
delitiva e na repressão institucional ao cometimento de tais atrocidades.
Patos de Minas precisa de uma Guarda Civil Municipal para atuar próxima à
sociedade, em modelo repressivo e principalmente preventivo de delitos urbanos.
Comprometemo-nos à criação de uma Guarda Civil Municipal com treinamento de excelência
em Direitos Humanos e Cidadania com foco na pacificação social não conflituosa.
Considerando os aspectos abordados, nossa campanha se compromete com as
seguintes proposições:
* Formulação de um Plano Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Pacificação Social.
* Criação de um Conselho Municipal de Educação e Prevenção sobre abuso de drogas.
* Criação de estrutura municipal de acolhimento e proteção às vítimas de crimes de ódio.
* Concurso para guardas de proteção do patrimônio público.
* Sistema de Formação Continuada dos profissionais da Segurança.
* Fortalecimento dos sistemas de combate e punição do Abuso de Autoridade.
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* Valorização dos profissionais da Segurança mediante Plano de Carreira e Salários.
* Atuação conjunta aos órgãos de Segurança Pública das esferas Estadual e Federal.
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5.11 MEIO AMBIENTE E CAUSA ANIMAL
A constituição brasileira de 1988 destaca a Ordem Social destinada à concretização
dos direitos, sociais, econômicos e culturais e os direitos coletivos difusos, onde a preservação
do meio ambiente ecologicamente equilibrado é de um dos destaques. Dessa forma, as
propostas para atuação do executivo municipal de Patos de Minas, devem também contar com
o apoio da atividade legislativa através da atuação dos respectivos vereadores para que as
cidadãs e cidadãos de nossa cidade possam gozar dos diretos consagrados na ordem
constitucional através de legislatura ambiental municipal capaz de abarcar os interesses
específicos do território do município.
O primeiro fator importante a ser considerado é a revisão Plano Diretor de Patos de
Minas para que se possa planejar o crescimento ordenado e sustentável da cidade a partir das
respectivas políticas de preservação do meio ambiente como forma de prever e mitigar os
possíveis impactos ambientais negativos da expansão urbana. Outra questão importante é a
necessidade de políticas públicas regionais para o meio ambiente que envolvam
compromissos intermunicipais de zoneamento ecológico-econômico como forma de preservar
as respectivas áreas de uso e de preservação conforme definido pela Política Nacional do
Meio Ambiente. Contudo, tanto do ponto de vista regional, como interno, a Política Municipal
de Meio Ambiente precisa ser amplamente discutida com os cidadãos, instituições públicas e
demais atores sociais para que se desenvolva políticas de preservação, conservação, defesa,
melhoria, recuperação, uso sustentável dos recursos e manutenção do meio ambiente
equilibrado ecologicamente.
Propostas
* Criação da secretaria municipal contemplando o meio ambiente e urbanismo.
* Concretização do Sistema Municipal de Meio Ambiente (SISMUMA).
* Legitimar as decisões do Conselho Municipal de Meio Ambiente de forma deliberativa.
* Efetivação e garantia de autonomia do Fundo Municipal de Meio Ambiente.
* Criação do Departamento de bem-estar e proteção animal.
* Avançar na criação do SAMU animal.
* Melhorar a estrutura do centro de zoonozes e serviço de castração de cães e gatos.
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* Criação e conservação de áreas protegidas.
* Avançar na legislação e na promoção de áreas de preservação permanente em parques
municipais lineares.
* Destinar rubricas do orçamento municipal com exclusividade para o manejo,
reflorestamento, preservação e manutenção das áreas de preservação permanente, parques,
praças e área\s verdes.
* Propor políticas públicas de preservação das águas e mananciais através de uma diretoria
específica.
* Instituir a diretoria de praças, parque, jardins e áreas verdes dentro da secretaria de meio
ambiente.
* Promover parcerias público-privadas para o manejo dos resíduos sólidos.
* Implementar a coleta e destinação seletiva de resíduos urbanos.
* Estímulo à criação de unidades de conservação em áreas particulares e à instituição e
conservação da reserva florestal legal.
* Propor alíquotas e incentivos tributários relacionados ao manejo, preservação e
reflorestamento e uso consciente dos recursos naturais.
* Fiscalização de atividades de particulares através da polícia ambiental.
* Educação Ambiental.
* Conservação e utilização das áreas públicas e privadas de loteamentos.
* Formulação de convênios, com instituições de ensino superior, destinados à promoção de
cuidados de saúde animal.
* Diálogo permanente com as protetoras e os protetores engajados na causa animal e
ambiental.
* IPTU Verde
* Promover a conscientização sobre o ato da adoção animal.
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5.12 INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO
A administração pública no que tange à gestão das cidades, infraestrutura e
urbanização representa um grande desafio devido a choques de interesse conflitantes em que
ideias inovadoras esbarram na inflexibilidade de legislações rígidas e distante da realidade
atual de cada bairro. Para a construção de políticas públicas consistentes e transformadora na
cidade de Patos de Minas, apresentamos um conjunto de propostas retiradas do Guia de
Gestão Urbana desenvolvido por Anthony Ling. Existe um consenso de que a cidade de Patos
de Minas cresce de forma desordenada, sem planejamento e sobre interesses particulares. O
alargamento desorganizado do perímetro urbano aumenta os custos financeiros para o
executivo municipal, alimenta o processo de especulação imobiliária, dificultando o acesso à
moradia e encarece os custos de transporte, saneamento e energia. Dessa forma, uma política
urbana que privilegia a melhoria da qualidade do espaço público apenas nas áreas centrais e
mais nobres aprofunda os problemas de habitação, mobilidade e manutenção nos bairros mais
periféricos.
A nossa proposta não visa emitir juízo de valor sobre como e onde os moradores da
cidade de Patos de Minas desejam viver. A gestão municipal precisa captar e entender a
multiplicidade e diversidade das características urbanas e demandas da nossa população, por
isso, nossas propostas visam atender e quando possível modificar algumas regulações,
entendendo que algumas das premissas não são atendidas e acabam gerando empecilhos ao
desenvolvimento. Assim, as propostas a seguir visam aperfeiçoar a gestão de espaços públicos
e incentivar o desenvolvimento sustentável dos espaços privados:
Propostas
*Equalização e potencialização do uso do solo urbano.
* Eliminação do zoneamento entre atividades residenciais e comerciais.
* Implementação de incentivos à fachada ativa em edifícios já construídos.
* Flexibilização dos limites de altura para novas construções.
* Simplificação na aprovação de projetos.
* Regularização fundiária.
* Segurança da posse permanente que garante direito à moradia adequada.
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* Integração socioespacial dentro da estrutura urbana da sociedade formal.
* Priorização de pequenas intervenções em vez de grandes obras.
* Potencialização de pequenas praças.
* Incentivar a uniformização e municipalização das calçadas.
* Criação de espaços compartilhados.
* Plano cicloviário integrado.
* Reformulação das concessões de transporte público.
* Incorporação do transporte alternativo à rede municipal.
* Desenvolver indicadores para gestão urbana.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O texto apresentado foi fruto de bastante dedicação para compreender os desafios
enfrentados por Patos de Minas e de esforço para formular e propor ideias que apresentamos
como proposta de melhoria do Desenvolvimento Humano dos habitantes da cidade.
Cumprimentamos as demais candidaturas e as convidamos para o desafio de fazer
Política de uma forma virtuosa. Sem xingamentos, sem ofensas e sem intolerância, discutindo
propostas e ideias para a construção de uma nova Patos de Minas mais humana, cidadã, justa,
diversa, inovadora, economicamente desenvolvida e sustentável.
Agradecemos a todas e todos que se dispuseram a analisar o nosso material.
Colocamo-nos à disposição para receber críticas e sugestões, bem como para discutir e
esclarecer as ideias aqui tratadas com todas as pessoas interessadas na evolução de Patos de
Minas para um cenário elevado de desenvolvimento humano.

Patos de Minas, 23 de setembro de 2020.

Clesio Luiz de Castro
Candidato à Vice-Prefeitura de Patos de Minas

Hermano Caixeta Ibraim
Candidato à Prefeitura de Patos de Minas
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