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1- APRESENTAÇÃO: 

 

Este Plano de Governo foi concebido por profundos conhecedores do Município de Belo 

Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, em suas respectivas especialidades, com 

complementação por meio das demandas identificadas e apontadas por cidadãos, no 

espaço que habitam, dentre o que lhes afeta diretamente no seu cotidiano e para as 

quais almejam soluções rápidas e efetivas por parte do poder público. Dele constarão 

projetos que demandarão uma administração dedicada e competente, próxima e 

conhecedora das necessidades municipais, sendo um documento orientador das 

principais metas e ações da nossa gestão frente à Prefeitura de Belo Horizonte. Para 

isso, demos voz ao povo, percorremos bairros ouvindo líderes, representantes de 

associação e a comunidade em busca de entender o modelo de gestão com alto 

desempenho que a população deseja. 

 

Além disso, para que esse documento possa ser aperfeiçoado e legitimado frente aos 

Belo-Horizontinos, continuaremos seguindo o modelo democrático de participação da 

população e flexibilização para ampliação de projetos e debates. 

 

Por outro lado, a convicção de que enfrentaremos uma das maiores crises financeiras da 

história, devido à pandemia, diz que não podemos errar. As incertezas cresceram e os 

desafios para o próximo governante serão enormes. Será necessário um grande pacto 

financeiro, psicológico e tecnológico em torno de um recomeço, pois o mundo pós-

pandemia mudou, fazendo com que as engrenagens travassem. 

 

Por isso, como próximo governante da Capital, será necessário executar essas propostas 

respeitando uma escala de prioridades, definidas em função dos impactos 

socioeconômicos e dentro do Plano Orçamentário Municipal, equacionando as contas, 

cortando gastos e melhorando o atendimento à população. Popularmente falando: 

teremos que fazer mais, com menos! 

 

Assim, nosso Plano de Governo foge de propostas mirabolantes, mas trazem as 

diretrizes e eixos de desenvolvimento para Belo Horizonte, que têm por objetivo a 

melhoria da qualidade de vida que anseio para cada cidadão desta cidade. De forma 

responsável e decisiva, implementaremos novos serviços e projetos que permitirão a 

Belo Horizonte reparar os erros de gestão dos últimos quatro anos e colocar nossa 

cidade no eixo da modernidade. 



Este é o coração do nosso trabalho e nele constam os projetos que tornarão possível 

alcançar um consenso baseado nos eixos de desenvolvimento para Belo Horizonte 

que englobam saúde; emprego, renda e desenvolvimento sustentável; segurança 

pública; educação; desenvolvimento social; habitação, infraestrutura e mobilidade 

urbana; esporte, lazer e diversidade cultural; meio ambiente, juventude, 

modernização da administração; proteção à mulher, à criança e ao idoso; o turismo. 

 

 

2- CANDIDATO: 

 

Edmar Washington Xavier Pereira, 48 anos, nasceu em Belo Horizonte em 10 de abril de 

1972, dentro de um Táxi, pois o hospital público que atendia o município, fatidicamente, 

recusou-se a receber sua mãe que já se encontrava em trabalho de parto naquele 

momento. Criou-se no bairro Goiânia, e dos 12 aos 29 anos morou em Ipatinga, onde 

ingressou na Polícia Militar. Cabo Xavier, como ficou conhecido graças ao seu ofício, 

casou-se, teve duas filhas e um filho. Filho de pai advogado e também Militar e mãe do 

lar, foi criado sob os ensinamentos cristãos da igreja evagélica e formou-se em Teologia 

com especializações em Psicanálise e Ciência da religião, atualmente é graduando do 

curso de Direito. Há 22 anos vem desenvolvendo seu trabalho na política com a 

coordenação de campanhas eleitorais. Em 2010, embandeirou a luta pela aprovação da 

PEC 300, que visava à isonomia salarial entre as forças de segurança no país, trabalho 

que deu início ao Partido da Defesa Social, de sua criação. Atualmente, é membro do 

Partido da Mulher Brasileira – PMB e visa, juntamente com a vice-candidata Paula Maia, 

unir pessoas em defesa de Belo Horizonte para torná-la a melhor cidade do mundo para 

se viver. 

 

 

 

3- VISÃO DE LONGO PRAZO PARA A CIDADE: 

 

Este Plano de Governo mantém a visão com alcance para o período de 2021-2024, 

posicionando Belo Horizonte como a melhor capital do país para se viver, trabalhar e 

conhecer, com ações de planejamento que consolidem a cidade em longo prazo. 

 

No campo social, posicionar a cidade em nível nacional, como a cidade que reúne 

simultaneamente a melhor qualidade de vida, um sistema de saúde básico eficiente e que 



promove hábitos e costumes mais saudáveis para uma população integrada à educação 

e cultura. Para isso, seremos: 

 

→ A cidade com a melhor educação pública do país;  

→ A cidade cujo sistema básico de saúde com a maior qualidade do país, tanto na 

eficiência quanto no atendimento. 

 

No campo econômico, a Visão objetiva uma cidade de reconhecido destaque nacional 

pela alta atratividade de negócios, reduzida taxa de desocupação e contínuo crescimento 

da renda média dos seus trabalhadores. Para isso, posicionamos BH como: 

  

→ Referência em serviços, prestação de serviços médicos, administração pública, polo 

de novas empresas e novo polo turístico;  

→ A cidade líder no desenvolvimento de empresas criativas no país;  

→ Referência na excelência do ambiente de negócios.  

 

No campo da sustentabilidade, posiciona a cidade como referência em 

desenvolvimento sustentável com a preservação de seu patrimônio ambiental. Para isso, 

consideramos BH como: 

 

→ Referência na busca de soluções de transportes sustentável, na atividade econômica 

ecoeficiente e na educação de uma sociedade com hábitos sustentáveis; 

→ A cidade referência no sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitário e resíduos 

sólidos, eficazes e universalizados; 

→ Ser reconhecida como cidade inteligente e sustentável, com foco em eficiência 

energética, inovações e tecnologia. 

 

No campo político, colocamos a cidade como um dos principais centros políticos e 

culturais do cenário global. Para isso, BH será: 

 

→ Reconhecida pela realização de eventos para assuntos de sustentabilidade e 

desenvolvimento econômico municipal;  

→ Referência em gestão pública de alto desempenho e ampla participação social.  

 

 

4- PLANO DE GOVERNO: 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Aumentar a consciência no poder público municipal e na comunidade local para a 

importância do planejamento participativo como importante ferramenta na 

aplicação das políticas públicas eficazes; 

 Identificar as potencialidades existentes em termos de recursos culturais 

aproveitáveis, das vocações econômicas e habilidades produtivas como fontes de 

promoção do desenvolvimento local sustentável; 

 Incentivar nos gestores e nos setores locais o empreendedorismo como fonte de 

criação de postos de trabalho e de geração de renda; 

 Estimular o surgimento de novos investimentos e empreendimentos tanto 

agroindustriais e industriais, como nos pequenos negócios e serviços, com vistas 

à melhoria da qualidade de vida da população; 

 Alinhar o planejamento local com os Planos de Desenvolvimento do Estado e do 

País, para que estes tenham caráter complementar. 

 

 

GESTÃO POR RESULTADOS: 

 

A atual conjuntura econômica do país, do estado e dos municípios afetados duramente 

pela pandemia da COVID-19, impõe uma atitude efetiva da administração em busca do 

equilíbrio econômico financeiro e exige um governo independente, que tenha a 

capacidade de promover as mudanças que o município anseia pela responsabilidade de 

manter e aperfeiçoar o que funciona bem reiteirando o compromisso com os princípios da 

Administração Pública, sobretudo, no que pese a moralidade admistrativa. Uma 

modernização administrativa é necessária com objetivo de reduzir custos dos projetos e 

aperfeiçoar a capacidade de solução polivalente e múltipla dos gestores públicos 

escolhidos para essa missão. 

 

O novo cenário exige muito trabalho, gestão democrática e articulação permanente entre 

diferentes atores: governo, iniciativa privada e sociedade – para responder ao desafio de 

crescer buscando sustentabilidade e harmonia. Parcerias público-privadas serão 

auxiliares das ações do governo. 

 

O nosso plano de governo, aqui expresso em sete eixos estratégicos, retrata a 



capacidade de enfrentar os desafios de uma cidade que se desenvolve sob novos 

paradigmas, dentre os quais aquele em que cidades inteligentes criam melhores 

condições para viver o presente e se preparar para o futuro. 

 

Cada eixo estratégico inclui programas e projetos, desdobrados em ações. São eles: 

 

1. Desenvolvimento Social e Cultural 

2. Cidade do Conhecimento e Tecnologia 

3. Trabalho e Desenvolvimento 

4. Mobilidade Urbana 

5. Integração Regional 

6. Gestão Democrática e Desenvolvimento Institucional 

7. Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente 

8. PPPs 

 

 

1. Desenvolvimento Social e Cultural: 

 

 Investimento em desenvolvimento humano e social por meio da ampliação e 

melhoria de acessos a bens e serviços públicos que visam promover inclusão 

social. 

 Fortalecimento da capacidade do município em promover e gerar Capacitação, 

Emprego, Saúde, Habitação, Cultura e Lazer. 

 

 

1.1. Assistência Social: 

 

 Desenvolver e implantar políticas de assistência social, considerando as 

potencialidades das pessoas, priorizando aquelas em situação de risco e 

vulnerabilidade social, com uso de recursos próprios e adicionais dos programas 

estaduais e federais, mantendo os programas existentes que de fato garentem o 

bem estar social às famílias dos munícipes. 

 Oferta gradativa de habitação social a famílias cadastradas, em áreas de 

propriedade do município ou em loteamentos especiais decretados como “Zona 

de Especial Interesse Social”, por meio de programas governamentais federais e 

estaduais, privilegiando famílias de baixa renda. 



 Desenvolver um programa social com idosos cadastrados em sistema 

informatizado específico visando a integração das pastas da saúde,  da cultura, 

do esporte e do lazer, garantia de acessibilidade e inclusão familiar, bem como a 

integração política desse público incentivando o exércício de sua cidadania como 

eleitor e cidadão alistável à elegibilidade eleitoral. 

 Propor cursos profissionalizantes integrados para pessoas com deficiência, 

adequados às suas necessidades e ao mundo do trabalho. 

 Promover o trabalho em rede, fortalecendo as atividades realizadas pelas 

entidades assistenciais, por meio de realização de editais e chamamentos 

públicos; 

 Instituir um núcleo de projetos na Secretaria de Assistência Social. 

 

 

1.2. Educação, Expansão e Qualidade: 

 

A elaboração deste plano para a área educacional toma por base os anseios e demandas 

da sociedade, a experiência de profissionais qualificados de Educação e o conhecimento 

deste Município. 

 

Diretrizes: 

 

 Ser reconhecida como uma cidade que garanta educação de qualidade, social e 

participativa; 

 Valorizar os principais pilares e agentes educacionais do município, representados 

pelos profissionais de educação e os de apoio operacional; 

 Desenvolver uma Política Educacional voltada para a vivência dos valores 

humanos fundamentais como solidariedade, sustentabilidade, justiça, liberdade, 

cooperação, e equidade, pautada pela ética e competência profissional; 

 Ampliar o atendimento em creches, proporcionando um ambiente adequado à 

criança em seus primeiros anos de vida, com reflexo em seu desenvolvimento 

físico e mental; 

 Capacitar, instrumentalizar e motivar os professores da rede pública municipal de 

ensino, utilizando novas tecnologias para uma prática mais efetiva no processo de 

aprendizagem; 

 Enfrentar o problema da evasão escolar proporcionando condições e 

oportunidades para que todos os alunos concluam o ensino fundamental, na idade 



correta e com condições de ingressar no ensino médio; 

 Implantação do Plano Educacional da Família de forma a criar uma ponte de 

interação e fortalecimento a fim de reverter a lacuna entre familia, escola e 

estudante, fazendo com que, assim, se fortaleça o vinculo familiar, as pautas 

pedagógicas e o dever de cuidado frente a proteção integral à criança e ao 

adolecente. 

 

Gestão: 

 

 Manter a eleição direta da equipe diretiva das unidades escolares. 

 Rever a situação funcional dos diretores adjuntos das unidades escolares de 

educação infantil e de ensino fundamental, para melhoria das gratificações em 

vigor, compatibilizando-as com a classificação da unidade escolar, segundo 

quantitativo de alunos; 

 Fortalecer a autonomia e a gestão democrática, apoiando e mantendo contato 

permanente com os Conselhos Escolares, Diretoras, e Diretores das unidades 

escolares; 

 Garantir aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a infraestrutura 

física, material e humana necessárias ao desempenho de suas funções; 

 Efetivar parcerias de Redes de Cooperação: Polícia Militar, Saúde, Assistência 

Social, Família, Psicopedagogo, sociedade privada com estabelecimentos claros 

dos deveres a serem cumpridos, com o acompanhamento contínuo do Conselho 

Tutelar e autoridades competentes; 

 Fortalecer os instrumentos que assegurem a transparência dos recursos públicos 

destinados a Educação, através de audiências públicas e portais eletrônicos de 

transparência; 

 Democratizar, descentralizar e desburocratizar a elaboração, execução do 

orçamento, planejamento e acompanhamento das políticas educacionais, 

objetivando promover o acesso de toda a comunidade local e escolar aos dados 

orçamentários e transparência na utilização dos recursos públicos em educação. 

 

Educação para Todos: 

 

 Ampliar a criação das unidades de Educação Infantil (Umeis) com base em dados 

censitários que apontem os locais de demanda; 

 Universalizar o atendimento a crianças com idade entre 0 e 5 anos e, de forma 



gradativa, ampliar o tempo de permanência na creche, garantindo a estrutura 

física, material pedagógico específico adequado, para funcionamento pleno dessa 

etapa de ensino; 

 Garantir o atendimento e universalização do Ensino Fundamental no ensino 

regular e nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos e da Educação 

Especial; 

 Articular ações junto ao Estado e União para garantir a universalização do Ensino 

Médio e Profissional Técnico no Município, bem como atrair mais cursos 

universitários ao município; 

 Continuar a implantação, de forma gradativa, do horário integral nas unidades de 

ensino fundamental, com atividades de acompanhamento escolar (reforço), com 

atividades culturais e esportivas, bem como educação econômica 

(empreendedorismo), direito do consumidor, entre outros, garantindo ainda a 

estruturação plena do ensino regular. 

 Assegurar e ampliar até o 9° ano estratégias de atendimento diferenciado no 

contra turno, por meio de programa específico, aos estudantes com defasagem 

nas habilidades básicas da leitura, escrita e matemática, a partir da aprovação do 

PME. 

 Ampliar os projetos educacionais existentes, tais como aulas de balé, sábado na 

escola, informática aplicada à educação, entre outros; 

 Fortalecer e ampliar o trabalho em rede de acordo com o princípio de 

intersetorialidade, articulando as Secretarias que desenvolvem ações nas áreas 

de assistência social e saúde, para proporcionar atendimento mais qualificado aos 

alunos com deficiência, matriculados na rede de ensino municipal e suas famílias; 

 Articular ações junto ao MEC e buscar parcerias junto a outros órgãos 

governamentais para implantar a educação de jovens e adultos integrada à 

Educação Profissional; 

 Revitalizar as unidades escolares conforme as suas necessidades (reformas 

gerais e ampliações); 

 Manter, por meio de equipe direta ou indireta da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, o atendimento às unidades escolares em suas demandas por 

manutenção; 

 Garantir a permanência e ampliação do projeto de informática nas escolas, com a 

aquisição de novos computadores e de outros recursos de tecnologia educacional; 

 Oferecer material didático de qualidade para os alunos da rede municipal de 

ensino; 



 Aperfeiçoar o programa de distribuição gratuita e anual dos kits de uniforme e de 

material escolar na rede municipal de ensino, de forma a assegurar que os prazos 

para entrega sejam cumpridos e os alunos recebam os materiais em tempo 

adequado; 

 Alimentação qualificada, diversificada e balanceada, que considere as 

necessidades dos alunos; 

 Garantir a acessibilidade nas escolas, bem como a integração e inclusão de 

alunos com deficiência; 

 Implantar em todas as unidades de educação básica, ainda que através de 

parcerias, os projetos sociais esportivos, culturais e de lazer em horário extraturno 

e finais de semana, priorizando os bairros de maior vulnerabilidade social; 

 Implantação e renovação da tecnologia da Internet a todas as Unidades 

Escolares. 

 

Recursos Humanos: 

 

 Garantir a realização periódica de concursos públicos para reposição das 

vacâncias geradas e para provimentos de cargos necessários para o bom 

funcionamento da Admnistração pública; 

 Propor legislação para criação do cargo de professores de matérias que ainda não 

fazem parte do quadro; 

 Garantir que as unidades escolares sejam dotadas de equipe técnico-pedagógica 

completa. 

 

Educação: Valorização do Magistério: 

 

 Criar/ampliar meios de capacitação para profissionais da Educação (docentes e 

funcionários de apoio); 

 Discutir a Lei que trata do PCCS do magistério, de forma transparente, com 

representantes dos professores e dos órgãos de classe; 

 Investir na formação dos profissionais de Educação, por meio de programas 

federais, dos programas de formação continuada da Secretaria de Educação e de 

parcerias com Universidades; 

 Assegurar o cumprimento às atividades de planejamento, reuniões pedagógicas, 

correção de provas, atendimento aos pais, etc. 

 



Integração e Participação Comunitária: 

 

 Promover a integração dos programas do Governo de Cidade Digital, 

Saneamento, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Saúde e Assistência Social, por 

meio de projetos transversais, conforme os níveis de escolaridade. 

 

 

 

1.3. Cultura: 

 

 Instituir/ampliar o plano municipal de cultura, em conformidade com a Constituição 

Federal; 

 Propor/aprimorar a Lei Municipal de Incentivo Fiscal e o Fundo Municipal de 

Cultura; 

 Aumentar gradativamente o orçamento da cultura, observando os limites 

orçamentários, trabalhando de maneira alinhada a todas as secretarias do 

Governo, seguindo os princípios: liberdade de expressão, criação e fruição; 

 Descentralizar ações e valorizar áreas periféricas (apoiar eventos, grupos, feiras 

nos bairros, etc); 

 Qualificar a gestão cultural: otimizar o uso dos recursos públicos e buscar 

parcerias para investimento privado; 

 Fomentar a cultura de forma ampla, estimulando a criação, produção, circulação, 

promoção, difusão, acesso, consumo, documentação e memória. Proteger e 

promover a diversidade cultural, como, por exemplo: grupos de cultura afro, folia 

de reis, artesãos, cultura urbana, blocos carnavalescos, capoeira; 

 Criação/ampliação de um passaporte cultural, em parceria com a Iniciativa 

Privada, com objetivo de ampliar e permitir o acesso à Cultura; 

 Preservar o patrimônio material e artístico, resguardando: bens, documentos, 

acervos, assim como atividades, técnicas, saberes, linguagens e tradições (dança, 

culinária, etc); 

 Estruturar e regular a economia da cultura, construindo modelos sustentáveis, 

estimulando a economia solidária e formalizando as cadeias produtivas, 

ampliando o mercado de trabalho e a geração de renda. 

 Buscar parceria com a iniciativa privada para a criação de novos centros culturais; 

 Aprimorar o Calendário de Eventos Culturais do município. 

 



 

1.4. Saúde: 

 

A cidade de Belo Horizonte possui estrutura física adequada para o bom atendimento dos 

munícipes. Porém, para que se ofereça Saúde com mais rapidez e qualidade, é 

necessário fundamentalmente melhorar a gestão pública municipal e garantir o bom 

funcionamento das unidades existentes. 

 

Ações Macro: 

 

 Aperfeiçoar a receita e racionalizar os custos da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Realizar a discussão do Plano de Cargos e Salários para todos os profissionais de 

Saúde; 

 Integrar a Gestão da Saúde; 

 Valorizar e fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, para que o mesmo tenha 

papel de destaque; 

 Ampliar e melhorar o serviço de odontologia do município, com foco em aspectos 

preventivos; 

 Ampliar o alcance e fortalecer programas de tratamento contínuo de doenças 

crônicas, de atenção integral à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do 

idoso, do trabalhador e das pessoas com deficiência; 

 Reestruturar as ações da Vigilância em Saúde para atender as pactuações junto 

ao Ministério da Saúde e melhor prevenção e consequentemente diminuição das 

doenças da população; 

 Fortalecer os programas de atenção básica, voltados para a promoção da saúde, 

prevenção de agravos, tratamento e reabilitação; 

 Reestruturar o sistema de agendamento de consultas com especialistas e 

marcação de exames, com objetivo de reduzir o tempo de espera com 

apropriação de inovação tecnológica; 

 Reduzir o tempo de espera para cirurgias eletivas; 

 Ampliar a informatização e aperfeiçoar a operacionalização da gestão da saúde, 

para que se forneça um atendimento mais adequado e eficiente às necessidades 

dos pacientes; 

 Aprimorar a Rede de Urgência e Emergência, renovando o parque tecnológico, 

melhorando o fluxo e capacitando profissionais; 



 Fiscalizar e exigir maior eficiência dos serviços de atendimento móvel de urgência 

SAMU; 

 Fortalecer a rede de Saúde Mental; 

 Análise técnica e financeira dos convênios e contratos com a Secretaria Municipal 

de Saúde; 

 Aumentar a disponibilidade de leitos hospitalares quando necessário; 

 Junto aos Governos Federal e Estadual, e entidades administradoras 

responsáveis, assegurar que os Hospitais Regionais funcionem efetivamente, 

determinando qual será o papel de cada um; 

 Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde); 

 Garantir medicamentos padronizados pela Relação Municipal de Medicamento 

nas Unidades Básicas e Rede de Urgência e Emergência; 

 Priorizar a entrega domiciliar de remédios a idosos cadastrados; 

 Estudar a viabilidade de gratificação de incentivo ao desempenho aos servidores 

da saúde, por meio de recursos do Governo Federal destinados a esse fim; 

 Firmar convênio integrado com as universidades do município e região que 

ministram cursos na área de saúde, visando à participação no Sistema Municipal 

de Saúde; 

 Garantir a gestão pública permanente e eficiente dos hospitais municipais, de 

forma a retormar o atendimento de refência e excelência em Minas Gerais. 

 

 

1.5. Vigilância Sanitária: 

 

 Dotar a Vigilância Sanitária de estrutura adequada para efetuar suas ações de 

prevenção a riscos e agravos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação 

de serviços de interesse da saúde; 

 Criar um setor específico para tratar dos assuntos pertinentes à proteção animal; 

 Aprimoramento do Hospital Veterinário. 

 

 

1.6. Esporte e Lazer: 

 

O município possui boa estrutura física, porém a mesma está subutilizada por falta de 



programação. O Plano de Governo propõe promover e estimular a prática de esportes, 

lazer e atividade física, visando à saúde e a socialização, oportunizando ao cidadão o 

desenvolvimento de suas potencialidades e da cidadania. A Secretaria responsável 

integrará suas ações de forma multi-setorial em parceria com as diversas esferas de 

governo, iniciativa privada, órgãos regulamentadores da educação física e do esporte e 

da sociedade civil. 

 

→ Projetos e Ações: 

 

 Criação/Ampliação do Calendário Municipal de Incentivo ao desporto e lazer, 

incluindo em suas ações: Jogos Municipais Estudantis, Jogos Municipais 

Universitários, Olimpíada da Pessoa Com Deficiência; 

 Estabelecer diálogo e parceria com Confederações, Federações, Instituições 

Esportivas e Associações Atléticas Acadêmicas das universidades do município; 

 Utilização de forma mais eficiente dos equipamentos públicos de forma a ampliar 

o acesso da população; 

 Garantir/Ampliar a retomada dos programas para a terceira idade; 

 Fortalecer as ações da Secretaria Municipal de Esportes com a Secretaria 

Municipal de Educação; 

 Viabilizar/Ampliar o Conselho Municipal de Esporte e a criação da lei de incentivo 

municipal do esporte; 

 Desenvolver “Núcleos de Iniciação Esportiva” nos diversos polos, sob o comando 

de profissionais de educação física especializados, com metodologia unificada, 

contemplando modalidades esportivas que dialogam com a vocação esportiva do 

município, buscando avanços na dimensão do esporte de rendimento; 

 Oportunizar e desenvolver um amplo programa de capacitação profissional, em 

parceria com as universidades e entidades reguladoras do esporte estadual e 

nacional, pleiteando chancela nos Programas e Projetos da Secretaria Municipal 

de Esporte; 

 Valorizar, acompanhar e prestar orientação frente às iniciativas esportivas, 

oriundas da comunidade; 

 Desenvolver programas que contemplem esportes na sua amplitude de 

possibilidades: tradicionais, de aventura (na natureza e radicais), de artes 

marciais, de identidade cultural, com motores e intelectivos; 

 Apoiar e manter parceria junto às instituições que desenvolvem ações de esporte 

lazer e fomento ao exercício físico no município, seguindo critérios pré-



estabelecidos pelas equipes técnicas. 

 

 

 

1.7. Políticas Públicas para Mulheres: 

 

É de conhecimento geral que, ainda hoje, mesmo depois de passar por avançoes 

históricos, a mulher enfrenta desafios diários na busca pela equipação de direitos e 

oportunidades na sociedade. Sabemos que a tripla jornada com que lida essa importante 

e majorativa parcela da população, acaba por inviabilizar a concretização da igualdade 

material entre os gêneros na sociedade. Diante disso, nosso plano de gestão pretende 

dar especial atenção às demandas das cidadãs belo-horizontinas, aplicando e 

fomentando ações que visam a garantia de seus direitos sociais e seu bem estar na 

sociedade. 

 

 Fortalecer e ampliar a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência; 

 Fortalecer o Conselho Municipal da Mulher; 

 Promover ampliação, qualificação e humanização das ações de atenção integral à 

saúde da mulher na rede pública; 

 Promover a autonomia das mulheres como princípio gerador de políticas e ações 

do Poder Público nas propostas para a sociedade; 

 Ampliar vagas nas creches; 

 Implantar programas de qualificação profissional específico para mulheres em 

parceria com outras secretarias e iniciativa privada; 

 Aprimorar o controle de caso de violência contra a mulher com ações junto às 

entidades de Segurança Pública; 

 Fortalecimento da organização popular de mulheres e desenvolvimento de 

projetos comunitários protagonizados pelas mulheres. 

 

 

1.8. Juventude: 

 

 Reconhecer a Juventude como fundamental para o desenvolvimento social e 

econômico de Belo Horizonte. Trabalhar o conceito de "juventudes", respeitando o 

fato de que os jovens se dividem em diversos grupos, aumentando suas 

expectativas e envolvendo-os nos processos produtivos e sociais; 



 Implementação do Plano Municipal de Juventude; 

 Articulação do Comitê Municipal de Políticas Públicas da Juventude com as 

Secretarias; 

 Fomento à geração de vagas de primeiro emprego; 

 Aproximação com instituições educacionais, visando o desenvolvimento de ações 

conjuntas; 

 Incentivar a criação de Associações de Juventude nos bairros; 

 Apoiar a permanência da Comissão Legislativa dos direitos da infância, 

adolecência e da juventude na Câmara Municipal de Belo Horizonte; 

 Apoiar iniciativa do Conselho Municipal de Juventude de propor ao legislativo a 

criação de um Parlamento Juvenil na CMBH; 

 Formular, por meio de ação conjunta do Conselho Municipal e a Coordenadoria da 

Juventude estratégias para fortalecer os Grêmios Estudantis e Centros 

Acadêmicos; 

 Elaborar um sistema de organização e cooperação técnica entre as Empresas 

Júnior e o Município; 

 Criação do Fundo Municipal da Juventude, fazendo com que Belo Horizonte se 

torne referência no planejamento execução e fiscalização das políticas de 

promoção à juventude. 

 

 

1.9. Segurança: 

 

 Aperfeiçoar mecanismos de proteção ao cidadão, por meio de ações conjuntas 

dos órgãos governamentais, sociedade civil organizada e cidadãos. 

 Implantar novos Pontos de Controle e Monitoramento de Segurança, com a 

contrução de cabines e ampliação da frota de viaturas próprias para otimização da 

ação integrada entre Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil.  

 Reestruturação e recuperação de equipamentos, implantando a infraestrutura 

necessária na Guarda Civil Municipal para atendimento de situações 

emergenciais, incluindo a promoção de uso de drones, que já é recurso utilizado 

com sucesso nas operações das Polícias Civil e Militar no estado; 

 Reavaliação melhoria no Plano de Carreira da Guarda Civil Municipal visando à 

valorização do capital humano da Instituição que, por consequinte, resulta em 

melhorias na prestação de serviços; 



 Assegurar que os diversos órgãos que compõe a segurança pública do município 

trabalhem de forma articulada, aperfeiçoando, inclusive, a informatização. 

 Melhorar o sistema de iluminação pública em toda cidade principalmente em 

áreas críticas dos bairros e em vias de pouca movimentação de pessoas. 

 

 

2. Cidade do Conhecimento e Tecnologia: 

 

 Acesso ao conhecimento pelo uso intenso de novas tecnologias da informação e 

comunicação, com oportunidades de trocas de conhecimento e atração de 

empresas da indústria do conhecimento; 

 Ampliar a capacidade de acesso da população às informações e serviços 

municipais pelo uso intensivo das Tecnologias de Informação; 

 Cidade Digital - Promover o acesso mais democrático da população à informação 

e comunicação; 

 Recuperar e ampliar a Internet Banda Larga gratuita à população; 

 Integrar todos os órgãos municipais por sistema inteligente, universalizando o 

acesso à informação tanto pelo sistema público como por particulares em busca 

de seu interesse; 

 Fazer de Belo Horizonte um ambiente preferencial para atrair oportunidades 

produtivas de alto valor agregado e grande competitividade; 

 Promover o entrosamento entre a demanda e a oferta no campo da Ciência, 

Tecnologia e Inovação principalmente entre universidades, empresas e governo. 

 

 

3. Trabalho e Desenvolvimento. 

 

3.1. Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos: 

 

Criar um clima favorável à atração de novas empresas na cidade, com desburocratização 

e concessão de incentivos. Da mesma forma, fomentar e incentivar as empresas que já 

estão instaladas no município, para que ampliem seus negócios e gerem mais emprego e 

renda no município. 

 

Principais ações: 

 



 Desburocratizar os processos de instalação de novas empresas; 

 Maior apoio aos Micros Empreendedores Individuais (MEI’s), inclusive com 

incentivos a contratações de serviços e compras pelo Município; 

 Fortalecer o SINE, em articulação com as entidades representativas empresariais; 

 Fomentar a ocupação dos condomínios industriais inacabados; 

 Promover o desenvolvimento das atividades econômicas e tecnológicas, a 

educação empresarial e a capacitação para o trabalho; 

 Estimular a criação de incubadoras de empresas, em parceria com universidades 

e com apoio do SEBRAE, FIEMG e outras instituições; 

 Facilitar e acelerar procedimentos e etapas de aprovação de projetos de 

parcelamentos de terra, loteamentos e empreendimentos imobiliários. 

 

 

3.2- Turismo: 

 

Consolidar Belo Horizonte também como destino turístico, por meio de ações municipais 

e de parcerias. Dotar a cidade de infraestrutura e serviços para a boa recepção do turista, 

visando, o crescimento econômico, o desenvolvimento do setor e a geração de renda em 

benefício da população, de forma integrada com a Região. 

 

 Apoiar um calendário turístico do Município com promoção de locais potenciais e 

eventos; 

 Apoiar os Circuitos de Café, de Cachaça, de Gastronomia, etc; 

 Aperfeiçoar e expandir a Decoração Natalina e Reveillon da cidade. 

 

 

4. Mobilidade Urbana: 

 

Retomar os estudos e discussões para elaboração do Plano Municipal de Mobilidade 

Urbana, com apoio das federações e conselhos de associações de moradores, entidades 

públicas e privadas da sociedade organizada, ouvindo os principais usuários e 

operadores dos sistemas de transportes. Buscar recursos no BNDES e outros Órgãos do 

Governo Federal e Estadual para execução de ações futuras, sobretudo, acerca da 

necessária ampliação do metrô na capital. 

 

4.1. Circulação: 



 

 Facilitar a acessibilidade e mobilidade da população em todas as regiões de Belo 

Horizonte, com segurança e menor tempo de deslocamento, por meio de obras e 

ações no Sistema Viário e no trânsito; 

 Aprimorar a sincronização dos semáforos urbanos para garantir maior e melhor 

celeridado ao trânsito; 

 Realizar estudos técnicos para implantação de ciclovias e ciclofaixas, conforme  

demandas e de origem e destino. Melhorar o pavimento de calçadas, 

principalmente nos bairros mais afastados. 

 

4.2. Uso das Áreas: 

 

Fomentar o uso das áreas vagas e abertas para novos empreendimentos Imobiliários, 

Industriais e de Serviços. 

 

4.3. Transporte Coletivo: 

 

Melhorar a mobilidade por meio de novo sistema de transporte coletivo, com novos 

corredores, aumentando a modernização da frota. 

 

 Estações de embarque modernas, pontos de transbordo e horários 

dimensionados conforme a melhor demanda; 

 Exigir modernização da frota de ônibus, com ar condicionado, adequações de 

acessibilidade e design moderno para atender às novas demandas do sistema; 

 

 

5. Integração Regional: 

 

5.1. Cinturão da Boa Vizinhança: 

 

 Promover melhores condições de desenvolvimento integrado para a população, 

com prioridade para as áreas limítrofes, através de ações integradas com 

municípios vizinhos, mediante melhorias da infraestrutura urbana, ambiental, 

socioeconômica e cultural; 

 Reexaminar ou estabelecer novos convênios com municípios vizinhos para 

abastecimento de água, esgotos e obras de infraestrutura críticos, sem prejuízos 



para a comunidade; 

 Estudar um sistema de transporte coletivo intermunicipal eficiente e integrado ao 

sistema do município, dentro do Plano de Mobilidade Urbana; 

 Promover a articulação das ações e políticas públicas de Belo Horizonte com os 

municípios vizinhos; 

 Propor e apoiar a criação de uma agência de desenvolvimento regional; 

 Incentivar e participar das discussões para a retomada de projetos. 

 

 

6. Gestão Democrática e Desenvolvimento Institucional: 

 

6.1. Gestão Administrativa: 

 

 Realizar com efetividade as ações administrativas, financeiras, jurídicas e de 

comunicação social; 

 Agilidade nas decisões para liberar solicitações em processos administrativos; 

 Fazer consultas prévias e aprovação de projetos online e integrar as áreas 

administrativas de cadastros técnicos e de planejamento. 

 

6.2. Governança Pública: 

 

 Formular e implantar estratégias de gestão com participação, transparência, 

compromisso, responsabilidade e efetividade, potencializando a administração 

pública para melhor atender ao cidadão; 

 Integração com projetos das entidades organizadas e potenciais parceiras do 

poder público. 

 

 

6.3. Projeto Eu prefeito: 

 

 O cidadão sendo prefeito da sua rua e do seu bairro. Com este projeto, pretende-

se tornar efetiva e desburocratizada a participação do cidadão nas tomadas de 

decisão sobre assuntos de interesse local. Trata-se de uma proposta de 

descentralização da prefeitura para a deliberação de assuntos de interesse 

comunitário. Para tanto, pretende-se criar Conselhos Consultivos compostos por 

morados dos bairros e por eles eleitos através de processos seletivos 



simplificados. Esses Conselhos terão autonomia, sob tutela da Administração 

Pública Municipal para a tomada direta do poder administrativo apurando, 

classificando e remetendo à prefeitura as demandas que extrapolarem sua 

competência.  

 

6.4. Funcionalismo Municipal: 

 

 Manter a paz e o diálogo do Governo com o funcionalismo, recuperando direitos e 

reestimulando pessoas desvalorizadas; 

 Adotar critérios mais justos de promoção e reconhecimento de capacitações; 

 Reconhecer e promover o gradativo reembolso das ações judiciais transitadas em 

julgado a favor do funcionalismo; 

 Manutenção do emprego e pagamento em dia; 

 Discutir a implantação da Lei que trata do PCCS do Funcionalismo Público, de 

forma transparente, com representantes dos servidores e dos órgãos de classe. 

 

6.5. Manutenção dos Próprios Municipais: 

 

 Proporcionar melhores condições de uso e segurança aos usuários, realizando 

ações que visem à manutenção dos Próprios Municipais. 

 Programar ações que visem à melhoria do plano de previdência dos servidores 

municipais. 

 

6.6. Conselhos e Fundos Municipais: 

 

 Normatizar a Gestão dos Conselhos e assegurar o respeito e independência dos 

mesmos; 

 Promover capacitação de Gestores dos Fundos existentes; 

 Formulação de Políticas Públicas de Democratização das verbas dos fundos; 

 Valorização e reativação de diversos Conselhos. 

 

 

7. Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente: 

 

 Reconhecer e conferir papel de destaque ao Conselho de Desenvolvimento 

Urbano da cidade, considerando suas deliberações como atos legítimos do 



desenvolvimento urbano municipal, sob a égide do plano diretor municipal de 

desenvolvimento urbano e da política ambiental; 

 Revisar o Plano Diretor e atualizá-lo com participação da sociedade civil; 

 Revitalização das regiões centrais da cidade e revitalização das áreas centrais 

dos bairros; 

 Elaborar intenso estudo de fluxo do trânsito nos principais centros urbanos e suas 

interligações viárias principais, com fundamento no Plano de Mobilidade Urbana; 

 Concentrar o geoprocessamento e o cadastro técnico multifinalitário, 

potencializando os trabalhos de planejamento urbano físico territorial; 

 Implementação da Lei da Auto Vistoria, garantindo segurança às edificações de 

uso coletivo, habitacionais e comerciais. 

 

7.1. Meio Ambiente e Eco Projetos: 

 

 Prover e estimular projetos e ações capazes de contribuir para a sustentabilidade 

do desenvolvimento do Município, ao mesmo tempo em que se fortalece a 

economia individual das famílias e se preserva o meio ambiente; 

 Concurso Público se necessário para preenchimento de cargos; 

 Autonomia e apoio ao pleno funcionamento do COMDEMA (Conselho Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente), facilitando as ações e funções do órgão, no 

Sistema Municipal de Meio Ambiente; 

 Implantação efetiva de multas do FUMCAM (Fundo Municipal de Conservação 

Ambiental) para aplicação dos recursos em projetos ambientais; 

 Dotar a Secretaria de Meio Ambiente de estrutura para monitoramento e controle 

da poluição atmosférica, hídrica e do solo; 

 Implantação de Programa de Educação Ambiental nas Unidades Escolares do 

Município, em Parceria com a Secretaria Municipal de Educação; 

 Modernizar as instalações e a administração do Zoológico; 

 Levantamento de áreas do município para  

 Criação de Unidades de Conservação para proteção ambiental. 

 Maior apoio e incentivo às Cooperativas de Catadores para ampliação do sistema 

de coleta seletiva no município, incluindo um amplo programa de Educação 

Ambiental e informação à comunidade com incentivos fiscais para o pagamento 

de tributos municipais. 

 Criação de ações estratégicas entre o Município, entidades concessionárias do 



serviço de saneamento no Estado, a exemplo da Companhia de saneamento de 

Minas Gerais – Copasa, para a construção de novas estações de tratamento de 

esgoto doméstico, aumentando o percentual de tratamento, com recursos 

municipais e da Agência Nacional de Águas - ANA; visando benefícios ao meio 

ambiente e à saúde; 

 Prover a ampliação de redes de água e esgotos aos bairros não servidos e 

aglomerados urbanos; 

 Implantação Efetiva e ampliação do grupamento da Guarda Municipal Ambiental; 

 Criação de um Centro de Educação Ambiental com espaço para palestras, 

debates e reuniões, objetivando a Educação Ambiental para estudantes e 

comunidade, visando à conscientização ambiental e ações voltadas ao meio 

ambiente; 

 Escolas Sustentáveis. Gestão do município para adaptação de escolas da rede de 

ensino com foco na Sustentabilidade, com sistema de coleta de água de chuva, 

hortas escolares, lâmpadas de Led, sensores de presença para economia de 

energia, células de energia solar, telhas ecológicas; 

 Recuperar áreas degradadas com ações de reflorestamento, reconstituindo os 

ambientes florestais do município, melhorando a qualidade do ar e retorno da 

fauna; 

 Recuperação de Córregos e Rios. Desassoreamento e Revitalização dos Cursos 

d’água e Preservação de Nascentes. Contribuindo para a manutenção de 

mananciais; 

 Parcerias com Instituições empresariais e universidades, visando o apoio e troca 

de tecnologias sustentáveis; 

 Estabelecer metas de redução de emissões de poluentes por meio de incentivos 

fiscais ao uso de energias renováveis; 

 Combate à poluição sonora através de multas no município, inclusive por meio de 

campanhas educativas; 

 Fiscalização permanente dos Crimes Ambientais no município; 

 Implantar programa de procedimentos na administração municipal visando 

eliminar desperdícios nos setores, como redução de materiais, água e energia; 

 Criar o selo “AMIGO DOS ANIMAIS” para estabelecimentos comerciais da área, 

clínicas veterinárias, veterinários autônomos, entre outros, que atuem em parceria 

com os objetivos da Prefeitura Municipal; 

 Incentivar as Unidades Escolares na formação de Comitês Mirins para 



implantação de projetos em conjunto com a Secretaria Municipal do Maio 

Ambiente; 

 Produzir em parceria com as Universidades o mapeamento ambiental do 

município, focando os temas: Fauna, Flora, Recursos Hídricos, Recursos 

Minerais, entre outros; 

 Implantar ações previstas em legislação pertinente que permitirá ao cidadão ou 

entidades filantrópicas quitarem contas mensais de água por meio da coleta de 

resíduos recicláveis encaminhados às Cooperativas; 

 Revisão e implantação efetiva do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e 

Sistema Municipal de Informações de Saneamento (SIMISA) com vistas à 

aquisição de autonomia administrativa para a gestão dos serviçoes de 

saneamento no município. 

 

 

8. PPPs: 

 

Utilizar os mecanismos de Parcerias Público-Privada como forma de reduzir os déficits 

públicos e melhorar os serviços à comunidade. A cada estudo de parceria será 

consultada a comunidade antes de sua implantação. 

 


