15.6 Área da Gestão
15.6.1 O senhor concorda com o diagnóstico e quais são suas observações sobre o estágio atual e a trajetória passada nesta área?
15.6.2 O Relatório Agenda Estratégica para Cataguases contém algumas sugestões de medidas e programas dos pesquisadores e das cidades, experiências exitosas de outras cidades sobre a área da Gestão.
Quais destas sugestões e medidas por ordem de prioridade o senhor adotaria em seu Plano de Governo?
15.6.3 Quais outros projetos e soluções o senhor implementaria em seu plano de governo nesta área por ordem prioridade?
15.6.4 Quais as metas que senhor pretende obter ao final do seu mandato nesta área?

Antônio Carvalho Lage
(Antonio Lage)
15.6.1 Concordo e acredito em uma
Gestão Participativa de verdade
o que há muito não se vê em
nossa cidade.

15.6.2 1º Integração da gestão
orçamentária e a gestão das
compras públicas;
2º Reforma gerencial na gestão
pública.
15.6.3 1º Reorganizar e conter os
gastos públicos;
2º Manter de forma
transparente o acesso aos
processos licitórios e as contas
publicas;
3º Implementar e valorizar o
orçamento participativo;
4º Reorganizar a estrutura
administrativa para agilizar as
demandas da população;
5º Reavaliar o Plano de
Carreira, Cargos e Salários, dos
funcionários municipais;
6º Implantar o pregão eletrônico
de forma imediata;
7º Manter em dia os
pagamentos dos servidores e
fornecedores;
8º Democratizar de forma
inclusiva o funcionamento dos
conselhos municipais.
15.6.4 Almejo ao final do mandato ter
conseguido colocar em pratica
de forma efetiva meu plano de
governo e ter realizado uma
gestão transparente e
participativa.

Antonio José da Silva
(Antonio Hulk)
Gestões passadas
impuseram situação pouco
recomendável, diminuição de
carga horária do
funcionalismo, terceirização
de serviços públicos
municipais, condescendência
na cobrança de impostos,
etc. Isso tem imposto um
alto custo operacional a cada
gestão, aumentando o
endividamento do município,
impondo, por tudo isso, uma
situação de dependência de
recursos do Estado e da
União.
No intuito de resgatar a
dignidade, autonomia e
soberania do município, a
racionalização dos gastos
públicos, da arrecadação
municipal e prioridades na
geração de trabalho e renda
podem ser os patrocinadores
de uma melhor gestão.

Respeito à res-pública.

Fernando Pacheco Fialho
(Fernando Pacheco)
- Criar as bases e fundamentação para uma
“Cataguases mais humana”, onde se
compatibilizem o crescimento econômico e a
qualidade de vida rumando para uma
consolidação do desenvolvimento
socioeconômico da cidade;
- Rever o visual urbano das entradas da cidade,
implantando corredores paisagísticos capazes
de transformar a cidade em um espaço
harmônico que ressalta a sua vocação histórica
cultural;
- Revisão total e integral para o Plano Diretor
Participativo, onde as grandes tomadas de
decisões do Plano Municipal de
Desenvolvimento possam seguir as linhas guias
deste importe instrumento de organização;
- Projetar ações e programas de
desenvolvimento de integração na região da
Zona da Mata Mineira, propondo criação de
consórcios e/ou parcerias entre as cidades para
otimizar de forma eficiente a relação benefíciocusto;
- Adequação dos dispositivos de Planejamento
Governamental (PPA - LDO - LOA) à realidade
situacional do município, otimizando as ações
prioritárias dentro destas ferramentas de
planejamento;
- Promover parcerias com organizações não
governamentais com ênfase no associativismo
de moradores de bairros e distritos rurais, com a
finalidade de construir parcerias e ações de
ajuda mútua;
- Promover regulamentação e ações conjuntas
e/ou intersetorialidade entre os órgãos e setores
públicos municipais;
- Promover a criação de um escritório de
projetos para minerar oportunidades de editais
que se adequem a realidade de Cataguases,
através de editais propostos pelas instituições
estaduais e federais. Esta equipe irá poderá
coordenar, monitorar e prestar contas dos
projetos, articulando com as secretarias ações
intersetoriais, primando pela economicidade e
aproveitamento do RH destas pastas, com a
cessão temporária destes profissionais.

Jose Cesar Samor
(Cesinha)
Em partes, nosso orçamento é muito
enxuto sendo 90% dele usado para as
necessidades básicas da população, pois
o Município tem um problema muito grave
em função da falta de estruturação
administrativa, necessitando
urgentemente de uma reforma
administrativa, com isso, dará novo fôlego
para o estabelecimento de planos e metas
tanto a curto e longo prazo.

Willian Lobo de Almeida
(Willian Lobo)
Concordo. Acredito que uma gestão eficiente,
precisa fazer cada vez mais com menos e por este
motivo, pretendo priorizar a racionalização dos
recursos, buscando economizar na estrutura,
materiais e pessoal sem perder a eficiência,
implantando

Construir programas governamentais com
base no orçamento por resultados.

Construindo programas governamentais com base
no orçamento por resultados

Implementar o orçamento participativo,
viabilizar uma reforma administrativa no
Município.

1.
Melhoria da qualidade de atendimento ao
cidadão com objetivo de aperfeiçoar, racionalizar e
agilizar o atendimento ao contribuinte em todos os
órgãos da administração municipal e
implementação de serviços pela internet, visando
diminuir a demora no atendimento e
desburocratizar os serviços;
2.
Implementação de um programa com
sistema operacional de organização administrativa
com métodos práticos, ágeis e eficientes focado na
melhoria do atendimento ao público;
3.
Implantação da ouvidoria municipal e
implantação de canal de comunicação com a
população através das redes sociais;
4.
Realização da revisão geral do Código de
Posturas do Município;
5.
Revisão do Código de Zoneamento Urbano;
6.
Revisão do Plano Diretor do Município;
7.
Efetivação do Centro Administrativo
Municipal e diminuição das despesas com
aluguéis.

Concluir a reforma administrativa, além de
garantir a implementação do orçamento
participativo.

Maior eficiência dos serviços públicos.

