Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

PLANO DE METAS (2013 A 2016)

EIXO 1: GOVERNANÇA

- Implantar a Lei de Acesso à Informação com o propósito de regulamentar o direito
constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas;
- Implantar o Portal da Transparência a fim de que o cidadão acompanhe de forma dinâmica a
aplicação dos recursos públicos realizada pela Prefeitura;
- Implantar a Ouvidoria Pública Municipal;
- Priorizar a participação popular nas decisões de governo por meio da realização de audiências
públicas;
- Fortalecer a participação popular garantindo o funcionamento dos conselhos municipais de
políticas públicas e de direitos;
- Ampliar a participação popular por meio da criação de novos conselhos de políticas públicas e
de direitos;
- Investir em capacitação permanente de conselheiros.

EIXO 2: BENS NATURAIS COMUNS

- Realizar campanhas para incentivar o uso eficiente da água;
- Fazer gestão junto à Copasa para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE);

- Proteger as áreas naturais, como as APA’s da Biquinha e Cocais;
- Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico;
- Viabilizar a implementação de consórcio intermunicipal para construção de aterro sanitário;
- Viabilizar saneamento básico a todos os domicílios do município;
- Ampliar a Coleta Seletiva com participação da comunidade, cooperativas ou outras formas de
associação de catadores de lixo seco;
- Construir galpão para desenvolvimento das atividades de coleta seletiva;
- Otimizar a destinação ambiental do entulho (resíduos da construção civil, galhadas, móveis,
etc.) produzido no município;
- Elaborar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos;
- Incentivar a redução do consumo de energia elétrica;
- Aperfeiçoar o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos;
- Revitalizar a Bacia do Ribeirão Caladão;
- Ordenar o uso e ocupação do solo na zona rural, visando compatibilizar a atividade turística,
agropecuária e de reflorestamento, além de preservar as características rurais.

EIXO 3: EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DA PAZ

- Aperfeiçoar os programas de distribuição de renda como o Bolsa Família;
- Fazer gestão junto ao Estado para implantação do 58º Batalhão de Polícia Militar de Minas
Gerais;
- Fazer gestão junto ao Estado para implantação da Delegacia da Mulher de Coronel Fabriciano;
- Investir na construção de centros municipais de educação infantil, na reforma e ampliação das
unidades escolares, bem como em ações de infraestrutura e acessibilidade a fim de garantir o

atendimento de qualidade aos alunos da educação infantil, ensino fundamental, educação
inclusiva, educação de jovens e adultos e educação integral;
- Promover a integração das pessoas em situação de pobreza, no mercado de trabalho,
incentivando ações de inclusão produtiva, geração de emprego e renda, além de qualificação
profissional;
- Implementar um serviço socioassistencial voltado ao atendimento da pessoa em situação de
rua;
- Implantar o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, Centro
POP;
- Promover o acesso universal à alimentação saudável e adequada, priorizando as famílias e
pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional;
- Articular junto ao Estado um plano de ação preventiva e de combate à criminalidade, no âmbito
da região metropolitana do Vale do Aço;
- Articular com o governo do Estado e com o Ministério da Justiça a construção de uma sede da
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) no município;
- Fazer gestão junto ao Estado para melhoria das condições de trabalho e para a ampliação do
número de efetivos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar;
- Fazer gestão junto ao Estado para implantar a Delegacia Regional de Polícia Civil no
município;
- Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e o serviço de atendimento às
vítimas.

EIXO 4: GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE

- Implantar a Agenda 21 na rede municipal de ensino;
- Viabilizar recursos para criação de um mercado central estruturando negócios informais (como
a feira livre) em um espaço único, organizado e atrativo;

- Fomentar junto ao comércio ações de educação ambiental, como a coleta seletiva, com o
objetivo de gerar renda para os associados e minimizar os impactos ambientais;
- Realizar campanhas educativas visando reduzir gastos no serviço público em geral;
- Analisar as compras realizadas em todas as secretarias municipais visando inibir gastos
desnecessários;
- Criar um guia municipal de compras sustentáveis.

EIXO 5: PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO

- Adotar medidas de controle de inundação e de prevenção de erosões;
- Elaborar a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo;
- Promover a mobilidade urbana sustentável no município, priorizando os deslocamentos não
motorizados e o transporte público;
- Viabilizar a continuidade dos programas de intervenção integrada de urbanização e
regularização de assentamentos precários;
- Compatibilizar a expansão urbana com as condições do meio físico, impedindo que o tecido
urbano se estenda às áreas impróprias à urbanização;
- Implantar projeto de arborização e recuperação de encostas, incluindo distribuição de mudas
para os munícipes e plantio de mudas em áreas estratégicas.

EIXO 6: CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE

- Garantir e intensificar as atividades do Centro de Arte e Educação, além de viabilizar a criação
de outros espaços culturais;
- Apoiar projetos desenvolvidos no âmbito escolar a fim de estreitar as relações entre a educação
e a cultura;

- Viabilizar a instalação de um museu histórico no município;
- Apoiar e fortalecer os eventos tradicionais e o setor de gastronomia;
- Manter e ampliar a política de resgate e preservação da memória histórico-cultural do
município;
- Intensificar o apoio às atividades culturais da comunidade, como festas populares, marujadas,
corporações musicais, feiras, mostras e outras atividades;
- Fortalecer a política de regionalização do turismo por meio do circuito turístico Mata Atlântica
de Minas;
- Realizar ações estruturadoras na região da Serra dos Cocais a fim de promover o turismo
ecológico;
- Promover, junto às diversas políticas desenvolvidas no município, adesão às campanhas
socioeducativas mundiais.

EIXO 7: EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA

- Incluir no currículo escolar conteúdo relacionado à educação ambiental visando à formação e
conscientização das crianças e adolescentes para preservação do meio ambiente, em
cumprimento à Lei n° 9.795 de 27 de abril de 1999;
- Intensificar a gestão intersetorial das políticas públicas para infância, adolescência, jovens,
adultos a fim de promover o desenvolvimento dos aspectos culturais, científicos, esportivos,
políticos, sociais, ecológicos, tecnológicos, éticos, entre outros.
- Ampliar a Educação Integral em Tempo Integral, bem como os projetos inovadores de melhoria
da qualidade educacional;
- Ampliar as ações de inserção e utilização das novas tecnologias de informação e comunicação
nas escolas;
- Capacitar permanentemente os educadores para promoção da cultura da paz, igualdade, respeito
pela vida e pelos ambientes natural e social;

- Fortalecer o princípio da gestão democrática e colaborativa por meio da continuidade do
planejamento coletivo, da participação cidadã nos conselhos e das eleições diretas para diretor e
vice-diretor nas escolas da rede municipal.

EIXO 8: ECONOMIA LOCAL, DINÂMICA, CRIATIVA E SUSTENTÁVEL

- Apoiar e estimular empreendimentos que primem pela sustentabilidade ambiental e econômica,
promovendo, por meio de parcerias, ações que visem à geração de emprego e renda, respeitando,
por sua vez, as tradições locais, o aproveitamento da mão de obra local e dos recursos naturais
disponíveis;
- Ampliar as políticas de capacitação profissional, inclusão e proteção no mercado de trabalho a
fim de viabilizar políticas de acesso ao primeiro emprego.

EIXO 9: CONSUMO RESPONSÁVEL E OPÇÕES DE ESTILO DE VIDA

- Viabilizar a criação/organização de espaço físico em atendimento aos produtores rurais para
escoar a produção dos alimentos produzidos;
- Ampliar o número de agentes ambientais avulsos da associação de catadores de materiais
recicláveis;
- Apoiar e estimular empreendimentos que primem pela sustentabilidade ambiental e econômica.

EIXO 10: MELHOR MOBILIDADE, MENOS TRÁFEGO

- Dar continuidade e aprimorar a instalação das passagens elevadas de pedestres visando maior
segurança dos cidadãos;
- Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana;

- Melhorar e ampliar a sinalização vertical e horizontal, dando continuidade às campanhas de
trânsito;
- Buscar a melhoria das condições de acesso às ruas dos bairros da periferia, viabilizando o
tráfego de ambulâncias, coletores de lixo e transportadoras;
- Aumentar o número de abrigos nos pontos de embarque para oferecer mais conforto e
qualidade aos usuários do transporte coletivo.

EIXO 11: AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE

- Implementar o programa Academia de Saúde a partir da estruturação de polos com
equipamentos e quadro de pessoal qualificado para orientação de práticas corporais, atividades
físicas, de lazer e modos de vida saudáveis;
- Construir e reformar as unidades básicas de saúde;
- Criar espaço físico adequado para viabilizar o atendimento às consultas especializadas dos
programas de saúde;
- Viabilizar espaço de acolhimento aos pacientes do SUS durante tratamento na cidade de Belo
Horizonte;
- Implantar dois núcleos de apoio à Saúde da Família;
- Implementar, gradativamente, equipes de Saúde da Família, priorizando as áreas de maior
vulnerabilidade do município;
- Acompanhar as gestantes e as crianças com o objetivo de reduzir a morbimortalidade materno,
fetal, infantil;
- Ampliar o serviço de controle de vigilância sanitária e o serviço de zoonoses;
- Ampliar a atenção integral à saúde das famílias por meio do fortalecimento das ações de
promoção da saúde e de prevenção de doenças;
- Ampliar as ações voltadas à saúde dos idosos;

- Aperfeiçoar a política de segurança alimentar e nutricional de forma intersetorial.

EIXO 12: DO LOCAL PARA O GLOBAL

- Fazer gestão junto à Cemig para realização de campanhas educativas de redução no consumo
de energia elétrica;
- Reduzir 30% nos gastos públicos em geral;
- Aderir ao programa Cidades Sustentáveis;
- Implementar compensação ambiental em ações sustentáveis, por exemplo: canteiros centrais
com área verde, recuperação de áreas degradadas, entre outras.

