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Apresentação 

Um governo 100% honesto. Esse era o objetivo da coligação liderada por Vittorio Medioli em 
2016. Quatro anos depois, nos orgulhamos de dizer que o compromisso foi honrado. Agora, 
novos desafios surgem no horizonte. Este grupo, renovado e firme em seus propósitos, coloca-
se à disposição da população para dar sequência à evolução financeira, econômica, tecnológica 
e social de Betim. 

Um novo tempo já se estabeleceu, e não vamos admitir retrocessos. Com a mente aberta e a 
concentração total no desenvolvimento da cidade e de sua gente, estamos enfrentando crises, 
combatendo severamente a corrupção e possibilitando avanços rumo a uma cidade mais 
igualitária e digna para cada um dos moradores de Betim, nascidos aqui ou não. 

Com transparência e lealdade ao nosso povo, os 16 partidos que compõem a ampla coligação 
Betim do Bem se unem e produzem este documento, em constante construção, para funcionar 
como norteador dos próximos quatro anos de gestão do município. 

A elaboração destas páginas, assim como o plano anterior que apresentamos à população, 
decorre de um vasto trabalho de pesquisa e observação dos aspectos que compõem a política e 
a vida em sociedade em nosso município, além do aproveitamento da experiência de dirigentes 
partidários que se uniram em torno de uma causa única: o bem de Betim. Nisso, nada muda em 
relação ao plano de 2016. 

Porém, a estratégia agora requer uma revisão das prioridades. A ideia de governo eficiente e 
humanitário, responsável por seus atos e pelas pessoas, já está consolidada e possibilita a 
Betim avançar mais, priorizando quatro principais pilares: SAÚDE, principalmente no que diz 
respeito ao acolhimento inicial das pessoas que mais precisam diretamente do Sistema Único 
de Saúde (SUS); TRANSPORTE, com a melhoria substancial do serviço ofertado aos usuários; 
ATENDIMENTO SOCIAL à população mais carente, principalmente por causa das consequências 
da pandemia do novo coronavírus e de seus efeitos colaterais na economia, sobretudo na 
empregabilidade da população; e, claro, democratização e aculturamento digital e tecnológico 
da população. 

Este novo plano de governo se ergue sobre o alicerce das boas condutas aprendidas nos quatro 
primeiros anos e na transparência irrevogável com a qual a administração municipal de Betim 
conduz seu trabalho. Como já ressaltamos, este PLANO DE GOVERNO não está pronto. Vai 
precisar da colaboração de cada morador desta cidade, que poderá contribuir com sugestões e 
valiosas opiniões, que serão incorporadas ao nosso planejamento. Colocamo-nos à disposição 
para esse contínuo e necessário aperfeiçoamento. 
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Gestão 

Ao longo de quatro anos, a prefeitura reestabeleceu o equilíbrio financeiro e os direitos dos 
munícipes com uma governança que retomou o desenvolvimento da cidade. Com redução do 
número de cargos comissionados, uma gestão mais ágil e rigor extremo no gasto de cada 
centavo gasto pelo município, o lema da atual administração foi “mais investimento no cidadão 
e menos gastos com a máquina”. 

O relacionamento com o Estado e com a União se mostrou fundamental para a prefeitura 
conseguir superar momentos dramáticos de nossa economia, como o déficit de repasses do 
governo estadual para Betim e as dívidas suspeitas assumidas em administrações anteriores. 
Também nesse sentido, houve a ampliação do diálogo a respeito da gestão, o fortalecimento 
das administrações regionais com mais autonomia, recursos, critérios de avaliação por 
produtividade e reconhecimento de sua importância por parte do prefeito e de toda a equipe 
de governo. 

Um dos pontos mais críticos de Betim quando a atual administração assumiu a prefeitura foi o 
nível do endividamento do município. Hoje, esse endividamento foi reduzido a um terço do que 
era, o que devolveu à cidade a capacidade de investir no que é, de fato, necessário. 

Os relacionamentos feitos com o Poder Legislativo, o terceiro setor, os órgãos de controle e os 
empresários seguiram critérios republicanos e com a máxima transparência, reestabelecendo-
se a confiança em todas essas entidades e nas personalidades privadas. As auditorias 
contínuas nos procedimentos de gestão funcionaram como uma ferramenta de gestão 
transparente e comprometida com as práticas ilibadas, evitando-se, dessa forma, pagamentos 
equivocados, desperdícios e, principalmente, o desastre da corrupção, com toda a população 
tendo como fiscalizar as decisões do prefeito e de sua equipe. 

Este novo plano de governo pode ser compreendido como uma renovação de votos e um 
compromisso ainda maior com o aperfeiçoamento das práticas até aqui implantadas, tendo o 
conceito de “100% honestidade” e o combate ao excesso de burocracia como princípios de 
uma gestão produtiva e consciente dos anseios da população. 

O aproveitamento do potencial dos servidores efetivos, reduzindo-se ainda mais a necessidade 
de cargos comissionados, será novamente tratado como política de gestão. Entre iniciativas 
que constaram no plano de ação do primeiro mandato e que, por força das novas tecnologias, 
da arrecadação menor e de outras definições de prioridade, serão revisadas estão o incentivo à 
instalação de shoppings populares, bancos e praças de alimentação nos bairros e a contínua 
revitalização de aglomerados. 

A gestão deve caminhar com as necessidades da população. Nesse sentido, este documento 
estabelece o fio condutor para os próximos quatro anos de administração: respeito com o 
dinheiro público, combate à corrupção, modernização do parque tecnológico com a adoção de 
ferramentas e técnicas de compliance e investimento social e na qualidade de vida do cidadão 
betinense. 

Educação 

Integração é a palavra-chave na educação. Para fortalecê-la, é necessário reconhecer o espaço 
escolar como o local propício ao desenvolvimento do bairro e da comunidade onde ele está 
inserido, promovendo a interação das famílias. Nos últimos quatro anos, a gestão Vittorio 
Medioli priorizou a reestruturação da rede física de escolas e de centros infantis. Tudo pensado 
para garantir conforto e segurança à comunidade escolar e a qualidade do aprendizado das 
crianças e dos adolescentes. 

Na atual administração municipal, mais de 90% das instituições escolares da rede municipal 
receberam obras de revitalização, renovação do mobiliário e tecnologia, com a oferta de 

internet banda larga a servidores e alunos, além da implantação de câmeras de segurança, as 
quais passaram a coibir episódios de vandalismo. 
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Com o objetivo de ampliar o número de vagas na pré-escola, a prefeitura está construindo sete 
novos centros infantis, sendo que um deles, no Alterosas, tem 99% da obra concluída. Quatro 
creches foram entregues no ano passado. Cada unidade poderá atender cerca de 400 crianças 
de 0 a 5 anos em período integral. As novas 11 creches permitirão a criação de mais de 4.500 
vagas na cidade. 

Tendo sido solucionada a questão da defasagem de vagas da educação infantil, os próximos 
anos serão dedicados à ampliação, à modernização e à requalificação da estrutura do ensino 
fundamental de Betim. Outra proposta é investir na formação de parcerias para melhorar a 
gestão das escolas municipais, com a integração dos alunos e a visitação a empresas e a 
ambientes motivadores de experiências. 

A meta também é propiciar a troca de experiências entre unidades educacionais dentro do 
município, seja por meio de competições esportivas, feiras culturais e concursos literários ou 
de ciências. Além disso, é preciso motivar os jovens a evoluírem nos estudos com o 
aprimoramento de cursos preparatórios gratuitos que permitam a participação no Enem. 

Todas as ações serão alicerçadas pelo uso transparente e sob fiscalização de 22% dos recursos 
municipais exigidos pela Constituição para serem empregados nessa área. Haverá auditorias 
constantes por parte da prefeitura e com a participação do Conselho Municipal de Educação, 
do Conselho da Criança e do Adolescente, da Câmara Municipal e do Ministério Público. 

Entre outras propostas estão a reestruturação, a informatização e a integração das bibliotecas 
da rede, permitindo o acesso on-line dos estudantes. Outras iniciativas serão reestruturar os 
laboratórios de informática das escolas e criar um programa de transporte específico para as 
crianças com deficiências. Sobre o Kit-Escola, a proposta é manter e estender o programa para 
todos os alunos da rede, incluindo a distribuição de uniformes escolares. Será criado ainda o 
Plano Municipal de Incentivo à Leitura e implantada a Oficina-Escola do Bem para alunos da 
EJA e do ensino fundamental. Vamos também efetivar a convocação do concurso, investir na 
capacitação dos professores da rede municipal e dar continuidade ao plano de renovação do 
mobiliário das escolas municipais e dos centros infantis. 

Sobre a rede física das unidades, a proposta é ampliá-las em novos prédios e recuperar as que 
precisam de reforma. Está prevista ainda a cobertura de quadras das escolas. 

Outras propostas na educação são ofertar escola integral para toda a rede municipal, ampliar o 
quadro de pedagogos e coordenadores pedagógicos, criar incentivos para a formação dos 
professores, creditando aos vencimentos benefícios relativos à melhora do aprendizado do 
aluno, ampliar a oferta de sala-recurso, efetivar parcerias com a iniciativa privada para a 
liberação de vagas do Programa Jovem Aprendiz aos alunos de rede municipal, implantar o 
programa Rádio-Escola, o sistema de gestão administrativo-escolar – para otimizar recursos e 
processos – e o programa de reformas e adaptação para acessibilidade nas unidades escolares, 
além de ampliar o programa de robótica para as regionais. 

Social 

Betim se transformou em uma cidade muito mais igualitária e humanizada nestes últimos 
quatro anos. Foram diversos os trabalhos sociais que levaram qualidade de vida a centenas de 
famílias. O atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade foi ampliado, e a oferta de 
programas sociais, descentralizada. 

Mas ainda podemos fazer mais. Entre nossas propostas está a implementação do cartão de 
atendimento socioassistencial, o SuasBet, que, por meio de uma plataforma digital, vai 
disponibilizar o histórico de atendimento do cidadão nos serviços oferecidos pela rede pública 
municipal. Outra proposta é implementar o Centro-Dia para Idosos, o Abrigo para Mulheres, a 
Residência Inclusiva, a República para Jovens, que atenderá adolescentes sem referência 
familiar e que por lei precisam sair dos abrigos para menores. 

Outros projetos são a implantação do Lar do Bem, programa semelhante ao antigo Kit-Reboco, 
que oferece melhorias nas moradias das periferias, a ampliação dos programas Economia 

�5



Solidária, padaria municipal, a regularização do Kit Verde, a descentralização dos serviços da 
Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda, a ampliação da oferta dos cursos 
profissionalizantes e de qualificação de mão de obra do Polo Tecnológico, bem como a 
implementação do projeto Bem Criado e da Escola Integrada Crianças e Adolescentes. 

Segurança 

Ainda que o ordenamento jurídico brasileiro atribua ao governo do Estado a gestão da 
segurança pública, Betim adotou um planejamento estratégico para integrar seus esforços às 
ações desenvolvidas pelos órgãos responsáveis pela questão. 

Nos últimos quatro anos, foram implantadas soluções no município que reduziram 
consideravelmente os índices de violência, a exemplo do Plano Municipal Integrado de 
Segurança Pública. A proposta para o novo mandato estabelece um método de ação e análise 
de dados divididos em eixos. O primeiro deles é o fortalecimento da Guarda Municipal, com a 
criação de um concurso para a contratação de guardas, a construção do quartel da corporação, 
o redimensionamento do patrulhamento preventivo nas escolas e nos equipamentos de saúde, 
a aquisição de mais equipamentos e viaturas, o reforço dos programas Guarda Jovem do Bem e 
Educando para a Vida e o redimensionamento do plano de carreira dos profissionais do órgão. 

O segundo eixo está pautado na redução da impunidade. Para isso, será dada continuidade aos 
trabalhos de integração das forças de segurança pública, do Ministério Público, do Poder 
Judiciário e dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública em atuação no município. 
Algumas das metas são fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Pública e abrir uma mesa 
de diálogo com o governo do Estado para a construção e o funcionamento do Centro 
Socioeducativo, que atenderá adolescentes infratores. 

A terceira vertente é a prevenção da violência. Nesse sentido, será tratado com o Estado o 
aumento dos efetivos das polícias Militar e Civil na cidade e serão realizados cercamentos 
eletrônicos no município, com a instalação de câmeras LPR, que detectam placas de veículos 
furtados e roubados. Outra iniciativa prevista é fortalecer e ampliar a Rede de Vizinhos 
Protegidos. Além disso, serão implantados no município o Tiro de Guerra, por meio de uma 
parceria com o Exército Brasileiro, e um pelotão do Corpo de Bombeiros. 

Saúde 

Depois de muitos avanços alcançados na área da saúde, sobretudo com a modernização e a 
reestruturação da infraestrutura das UBSs, a construção do Centro Materno-Infantil e da UPA 
Alterosas e a inauguração da UPA Norte, o desafio é continuar qualificando os serviços de 
saúde, além de ampliar ainda mais a oferta de serviços como consultas especializadas, exames 
laboratoriais e de imagem, bem como a realização de cirurgias eletivas, dando-se sequência à 
política dos mutirões. 

Investir em tecnologia também está entre os objetivos. No primeiro mandato, foram criadas as 
condições necessárias para a implantação do Cartão Municipal de Saúde. A proposta agora é 
viabilizar um aplicativo que irá permitir aos usuários do SUS Betim agendar serviços, consultar 
o andamento de seus pedidos cadastrados, além de acessar o prontuário médico e o cartão de 
vacina, bem como estabelecer um canal direto com o cidadão, por meio da Ouvidoria do SUS, 
podendo esse app receber reclamações, críticas, elogios, denúncias e pedidos de informação. 

Depois de assumir a gestão com centenas de fornecedores em atraso, a atual administração 
colocou em dia o reabastecimento de medicamentos e insumos. O fortalecimento da Farmácia 
Viva, com a produção e a distribuição de medicamentos homeopáticos e fitoterápicos, está no 
eixo central deste plano, visando oferecer mais opções ao cidadão que busca terapias 
integrativas. As Práticas Alternativas e Complementares (PICs), como homeopatia, acupuntura, 
aromaterapia, entre outras, serão fortalecidas. 
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A prevenção e a promoção à saúde ganharam o reforço de academias populares, que serão 
ampliadas em todas as regionais. Haverá ainda a oferta de especialistas em diversas áreas nas 
equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), que conta hoje com oito equipes, que 
atendem em todas as regionais com serviços de nutrição, fisioterapia, educação física, entre 
outros, garantindo atendimento aos idosos e também a pessoas pertencentes a grupos de risco, 
como hipertensos e diabéticos. 

O Hospital Público Regional foi reestruturado, tendo sido reabertos cerca de 60 leitos; 
diversos setores foram reformados, e o atendimento de hemodiálise foi duplicado. A proposta é 
ampliar os leitos de CTI e também oferecer novos atendimentos no hospital, como o de 
cardiologia. 

Com a inauguração da UPA Alterosas, o serviço de pediatria será retomado, e o atendimento à 
população, ampliado. 

O Samu teve a frota 100% renovada nos últimos anos e ganhou um moderno sistema de 
gerenciamento de chamadas e de monitoramento dos veículos, o que propiciou redução no 
tempo de atendimento e ampliação do número de chamadas atendidas. A proposta 

é continuar investindo no setor, qualificando ainda mais os servidores e ampliando a equipe. 

Considerando-se os problemas que a pandemia da Covid-19 vai deixar no município, existe a 
necessidade de reforçar os serviços de saúde mental, garantindo assistência a pacientes 
acometidos por depressão e também aos que sofrem com dependência de álcool e drogas. 

A saúde da mulher teve um grande salto nesta gestão, principalmente com a construção do 
Centro Materno-Infantil, e receberá ainda mais atenção, com a ampliação da oferta de exames 
de prevenção e de cirurgias ginecológicas, bem como da contratação de ginecologistas para 
atuar na atenção básica, com atendimento agendado nas UBSs. 

O antigo prédio da UAI 7 de Setembro será transformado no novo Centro de Reabilitação, com 
serviços de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. No mesmo espaço, também 
funcionará o Centro de Especialidade Odontológico, que irá ampliar os serviços oferecidos à 
população nessa área. 

A saúde de Betim avançou muito nos últimos anos, mas ainda pode melhorar, e investir nessa 
área continuará sendo prioridade desta gestão. 

Emprego 

Betim se tornou, nos últimos anos, um polo de atração de novas empresas, e uma das ações 
propostas para que o desenvolvimento municipal se mantenha em uma escala crescente é dar 
continuidade ao projeto de implantação do Aeródromo Inhotim. Com o aeródromo, Betim irá 
receber os benefícios da indústria da aviação, ficando ainda mais atrativa para a implantação 
de novas empresas, principalmente as voltadas para pesquisas de alta tecnologia, além de 
entrar para o setor de turismo de negócio nacional e internacional. A previsão é que esse 
empreendimento gere mais de 7.500 empregos diretos e indiretos. 

Outra proposta é, em parceria com o Sebrae, transformar a rua do Rosário em um centro 
gastronômico. O projeto está na fase de diagnóstico, e serão oferecidos cursos específicos para 
os comerciantes envolvidos. Por intermédio de uma parceria entre município, Sebrae, OAB 
Betim, Minas Fácil e Associação de Contadores, a meta é transformar os Microempreededores 
Individuais (MEIs) em Microempresas Optantes pelo Simples Nacional. 

Será firmada uma parceria com instituições financeiras, para organizar e padronizar as 
instalações dos trabalhadores informais da área de alimentos, com incentivo para a captação 
de recursos financeiros, adequando-os a padrões de qualidade e excelência. 

Por meio da parceria com a Singularity University, será viabilizada a implantação do Parque do 
Futuro, que sediará arte, tecnologia, ciência, qualificação profissional, cultura e lazer. A ideia é 
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implantar o Parque do Futuro no atual parque de exposições de Betim com investimento do 
setor privado. 

Será criado o Centro de Inovação Municipal, juntamente com instituições privadas e 
universidades, a fim de que os munícipes tenham um local para desenvolver ideias inovadoras. 
A expectativa é instalar o Centro de Inovação dentro do atual Centro Administrativo. 

Com o apoio de instituições como Fiemg, Sebrae, Senai, Senac e Sesc, será realizado um 
mapeamento das necessidades de mão obra qualificada na cidade. Posteriormente, será 
ofertada a qualificação adequada dessa mão de obra dentro do próprio município. 

Outra iniciativa a ser realizada é a criação do Parque Tecnológico, com área para abrigar base 
tecnológica para empresas, instituições e indústrias, integrando informação e produzindo um 
grande centro de negócios. 

Haverá ainda a realização de maratonas de ideias (hackathon) com o objetivo de buscar 
soluções para atender a necessidades do município. 

Os munícipes receberão qualificação para serem absorvidos pelo novo mercado implantado no 
Distrito industrial do Bandeirinhas, que irá gerar aproximadamente 8.000 empregos diretos 
nos próximos quatro anos. 

Em parceria com a Fiemg, será oferecida oportunidade aos empresários de exportação e 
internacionalização de negócios. 

Meio Ambiente 

Betim possui um perfil tipicamente industrial, mas também conta com uma mancha urbana que 
ocupa cerca de um terço do território municipal. Diante desse cenário, políticas ambientais 
eficazes são necessárias para se garantir que a cidade continue a se desenvolver de forma 
sustentável, política que foi implantada de maneira responsável nos últimos quatro anos. A 
proposta é continuar incentivando a prática de soluções ambientais, com a ampliação das 
ciclovias e dos bicicletários, como forma de incentivo ao transporte não poluente; a produção 
de energia limpa, para viabilizar o funcionamento dos prédios públicos, por meio de energia 
solar e da reativação da Pequena Central Hidrelétrica (PCH Gravatá); o incentivo à construção 
de edifícios residenciais, comerciais e industriais sustentáveis e acolhedores, com foco no uso 
de telhados verdes, na utilização racional dos recursos naturais, da energia solar e do 
aproveitamento da água das chuvas. 

Iremos também manter e ampliar o serviço de recuperação de áreas verdes, garantindo a 
conexão de biodiversidade para a preservação e a conservação da fauna e da flora; além de 
implantar o Programa de Regularização Ambiental, possibilitando a desburocratização, por 
meio de um canal de denúncias e da tramitação de processos de obtenção de licença ambiental 
100% on-line. Essa solução visa garantir o desenvolvimento sustentável do município. 

Daremos continuidade ao programa de educação ambiental no Centro Administrativo, nos 
centros infantis municipais e em escolas, universidades, empresas e comunidades da cidade, 
engajando os cidadãos em mutirões de recuperação de áreas degradadas. Outra meta deste 
governo é garantir o plantio de 100 mil mudas de árvores, priorizando a arborização urbana, 
de prédios públicos e de áreas desmatadas, com foco na recuperação das matas às margens do 

rio Paraopeba. Também iremos recuperar as nascentes com o cadastro e o georreferenciamento 
de todas elas. 

Outra proposta é fortalecer o sistema de fiscalização conjunta da Defesa Civil, da Guarda 
Municipal e do Meio Ambiente e Urbanismo para conter invasões e degradação de áreas, bem 
como incentivar o programa de adoção de áreas públicas, além de ampliar a implantação e a 
recuperação paisagística em todas as regiões. Serão criadas formas de incentivos para que 
calçadas e imóveis urbanos sejam arborizados. Outra iniciativa será a implantação de um 
programa de compostagem domiciliar, com vistas à produção de adubo orgânico nas 
residências para a redução da destinação final dos resíduos orgânicos no aterro sanitário. 
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Como incentivo a práticas sustentáveis, será criado um selo de condecoração a cidadãos e 
empreendedores que se destacarem com soluções e ações sustentáveis. Outra meta é 
implementar o Código Municipal de Meio Ambiente, o qual contemplará todas as políticas 
ambientais. 

Habitação 

Para diminuir os impactos do histórico registro de ocupações desordenadas e da falta de 
regularização fundiária, precisamos dar continuidade ao Plano Municipal de Habitação, 
garantindo a organização territorial do município, a segurança aos moradores de áreas de risco 
e o atendimento especial às famílias de menor renda, com prioridade para os núcleos 
familiares com mulheres no comando. Este plano visa propiciar sustentabilidade econômica, 
urbanística e, sobretudo, social. 

Desde o início do segundo semestre de 2019, estão sendo construídas mais de 50 novas casas 
populares na região do Citrolândia, destinadas prioritariamente aos atingidos pelas chuvas de 
2020. A prefeitura continuará dando apoio e orientações para a edificação de moradias 
seguras, em áreas regularizadas, que ofereçam infraestrutura, além de manter o programa de 
urbanização das comunidades e assistência técnica vinculada à regularização fundiária. 

Outro importante marco na gestão habitacional do município é o início da regularização 
fundiária dos imóveis da Colônia Santa Izabel, também na região do Citrolândia, com 
prioridade para as residências dos ex-internos da antiga Casa de Saúde e de seus familiares. 

Nossas dez regionais serão contempladas com projetos de requalificação de espaços públicos, 
melhoramento paisagístico e criação de parques regionais integrados a centros comerciais. 
Além disso, a prefeitura garantirá a modernização dos processos de projetos particulares, com 
a aceleração das aprovações e a implantação do Habite-se virtual. 

Cultura 

Betim é uma cidade rica em cultura e tradição, e muito se fez nestes quatro anos: a finalização 
da obra do Teatro Municipal, a reforma da Casa da Cultura, o incentivo às festas culturais, 
como o Congado, e aos eventos sociais, como o Degusta-me. 

A política responsável e de valorização dos artistas e dos patrimônios culturais do município 
implantada neste governo será mantida. As propostas para a área da cultura são inúmeras. 
Entre 

elas estão a manutenção e a ampliação dos Centros Populares de Cultura (CPCs), o incentivo a 
criações de cursos online de arte e cultura, a reforma do CPC Frei Estanislau e a promoção de 
festivais de teatro e dança. 

Ainda serão mantidos projetos como Degusta-me, Funarbe na Praça e Cine-Funarbe. Serão 
fomentadas ainda mais as políticas públicas voltadas para bens imateriais, a exemplo do 
Congado, da Folia de Reis, da capoeira e do Ofício da Benzeção. Outra proposta é tombar a 
música caipira e a Banda Musical Nossa Senhora do Carmo. Para dar visibilidade aos artistas 
betinenses locais, serão promovidos eventos autorais e de música instrumental. 

Esporte 

Reconhecida internacionalmente como a cidade que revela atletas campeões e que realiza 
grandes eventos esportivos, Betim precisa continuar a trilhar o caminho da prevenção da saúde 
por meio da prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvam todas as faixas 
etárias, estimulando ainda a convivência social nas escolas, nos parques e nos complexos 
esportivos. 
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Nos últimos quatro anos, buscamos reestruturar áreas destinadas a práticas esportivas com o a 
reforma do Horto Municipal, do Ginásio Poliesportivo Divino Braga, de campos de futebol 
amador, do Complexo Esportivo Riccardo Medioli e de grande parte das quadras escolares. 
Além disso, garantimos a implantação de inúmeras academias populares e construímos os tão 
sonhados campos de futebol do Paulo Camilo e do Icaivera. Também incentivamos a prática de 
skate e de bicicross com a construção de pistas e a organização de torneios. 

Nossa cidade merece seguir com saúde e vigor. Para isso, continuaremos reconhecendo a 
importância dos clubes amadores, investindo em material, organização e equipamentos, bem 
como fomentando escolinhas de futebol de base em parceria com as equipes e a Liga de 
Desportos de Betim. 

Para nós, o esporte e o lazer devem estar à disposição da comunidade, com políticas públicas 
para gerir, fomentar, manter e criar espaços e organizá-los na cidade na dimensão adequada. 
Assim, algumas de nossas propostas são ampliar o número de vagas no projeto Viva o Esporte 
e estender as atividades para as regionais Icaivera e PTB, além de garantir apoio e estrutura 
para as equipes de treinamento de alto rendimento nas seguintes modalidades: futebol de 
campo, basquete, handebol, futsal, voleibol, artes marciais, ginásticas artística e rítmica e 
BMX (bicicross). 

Betim não pode parar, e o objetivo é também avançar em infraestrutura e segurança para os 
ciclistas. Para isso, a solução é ampliar a sinalização e a rede de ciclovias, ciclofaixas, 
bicicletas compartilhadas e bicicletários permanentes na cidade. Paralelamente a isso, serão 
promovidas campanhas educativas de respeito aos usuários. 

Obras e Infraestrutura 

Nos últimos quatro anos, conseguimos arrumar a cidade, que, agora, tem as finanças 
equilibradas, o pagamento dos servidores em dia e centenas de obras acontecendo em todas as 
regiões. As intervenções feitas ao longo desses quase quatro anos de gestão 

contemplam as mais diversas áreas, como saúde, educação e infraestrutura, e estão ampliando 
a oferta de vagas em centros infantis e o atendimento nas unidades de saúde, além de novos 
espaços de cultura e lazer, avenidas sanitárias e a Via das Indústrias, que garantirão uma 
melhor mobilidade urbana. 

Hoje, Betim é um grande canteiro de obras. São mais de 200 intervenções em andamento. 
Entre elas estão a extensão do Viaduto do Jacintão, a viabilização da sede da Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), a ampliação do Distrito Industrial do 
Bandeirinhas, a conclusão do Teatro Municipal e a construção dos campos de futebol dos 
bairros Paulo Camilo e Icaivera. 

Para os próximos quatro anos, um novo pacote de obras será realizado. O compromisso da 
gestão Vittorio Medioli é viabilizar desenvolvimento urbano por meio de parcerias com a 
iniciativa privada, com o governo federal ou de recursos próprios do município. 

Algumas das iniciativas previstas para a área de saneamento são o tratamento de bacias de 
contenção, de córregos e de fundos de vales e a implantação do sistema de drenagem e da 
contenção de encostas, além da revisão da concessão da Copasa. 

Dentro de limpeza urbana serão realizadas a ampliação da qualidade do serviço prestado, a 
reestruturação das URPVs, abrangendo a cobertura de todas as regionais da cidade, a criação 
de soluções para equalizar a demanda dos serviços de corte e poda de árvores, o 
fortalecimento dos programas de educação ambiental em escolas – para disseminar a cultura 
de projetos como o Ecoentulho e a Coleta Seletiva – e a modernização da operacionalização da 
Usina de Reciclagem da Construção Civil (UDRCC). Além disso, serão ampliados os serviços 
prestados pelo Viveiro Municipal e o monitoramento do aterro sanitário. Outra proposta é 
implantar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos e o Programa de Coleta Seletiva. 
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Em relação aos cemitérios públicos, serão aprimorados os serviços de gestão desses espaços, 
visando à humanização do atendimento. 

Na infraestrutura, as propostas são continuar garantindo a gestão, a supervisão, a fiscalização 
e o acompanhamento da execução das obras públicas, fortalecer a infraestrutura e os serviços 
urbanos, de forma a melhorar a qualidade de vida da população – por meio da reestruturação e 
da manutenção de vias públicas, da implantação de pontes, viadutos, trincheiras e passarelas 
e da construção e da ampliação do sistema viário –, bem como a construção, a ampliação e a 
manutenção de prédios públicos. 

A Iluminação pública continuará recebendo atenção especial do governo, com a modernização 
do parque de iluminação pública do município, que será viabilizada com a implantação de 
luminárias de led em 100% da cidade. Também será construída a Central de Geração 
Hidrelétrica, e haverá o estímulo à implantação de placas solares para abastecer os prédios 
públicos. 

Na mobilidade, as propostas são dar continuidade à adaptação de ruas e passeios para 
oferecer acessibilidade à população, modernizar o sistema de bilhetagem eletrônica – de forma 
que outras formas de pagamento da tarifa sejam implantadas –, reestruturar o sistema de 
transporte público municipal para melhorar a oferta ao usuário, reduzir os intervalos entre as 
viagens e implantar novos pontos de ônibus cobertos, além de modernizar os existentes com 
sistemas inteligentes de informaçã 

Outras iniciativas a serem implantadas são ampliar o programa de redução de acidentes em 
parceria com áreas de educação e saúde e com o apoio da iniciativa privada, implementar o 
Plano Municipal de Mobilidade Urbana com metas prioritárias para o pedestre, o transporte 
coletivo e as ciclovias, implantar um sistema inteligente de mobilidade, que funcionará como 
uma plataforma de gerenciamento e monitoramento do tráfego e do transporte coletivo, 
melhorando a eficiência e ofertando serviços diferenciados 

Pensando na valorização do transporte sustentável, serão garantidas a manutenção das 
ciclovias existentes e a implantação de novos trechos de acesso. O atendimento da rodoviária 
será ampliado, com a implantação de novos destinos. Será criado o sistema de estacionamento 
rotativo digital, visando à definição e à ampliação do número de vagas disponibilizadas. Além 
disso, os veículos de transporte público serão modernizados para o maior conforto e a 
segurança de motoristas e usuários. 

A malha semafórica nos principais corredores de Betim será ampliada e modernizada, e 
projetos de sinalização viária serão recuperados e/ou implantados. 

Sobre a gestão da Ecos, serão estabelecidos mecanismos de controle para permitir o suporte 
da adequação dos processos à legislação vigente e as boas práticas gerenciais, contábeis e 
orçamentárias. Outra meta é criar canais de comunicação para a solicitação de serviços, além 
de um programa para promover a interface entre o Executivo e a comunidade, levando 
informação sobre os trabalhos em execução a todas as regiões da cidade. 

Mobilidade Urbana e Transporte Público 

Defender um transporte público com qualidade, transparência e preços acessíveis à população 
continuará sendo um dos principais pilares de nossa gestão. Apesar de sua importância, o 
transporte público enfrenta uma grave crise em Betim e nos principais municípios do país. 
Nossa proposta está voltada para modernizar ainda mais o sistema, otimizando a rede de 
transportes e a criação de novos atendimentos, com a substituição gradual dos veículos 
(ônibus e vans), tornando-os mais seguros e confortáveis para motoristas e usuários. Outra 
iniciativa será criar a Central de Monitoramento do Transporte, com gestão informatizada e 
controle dos dados de movimentação em tempo real. 

Visando melhorar o atendimento aos motoristas, será implantado o Rotativo Digital e haverá a 
ampliação da troca dos sinais de trânsito por equipamentos mais modernos, além da instalação 
de sinalização vertical e horizontal nos principais corredores de trânsito em todas as regionais. 
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Para os adeptos do transporte não motorizado, uma importante proposta é a implantação do 
programa de estímulo ao uso de bicicleta, de forma a se garantirem a segurança dos ciclistas e 
a conexão com o sistema de transporte, incluindo ciclovias e ciclofaixas, de modo que seja 
possível utilizar a bicicleta para deslocamentos entre as diferentes partes da cidade. 

Para o pedestre, a meta é dar continuidade às seguintes ações: padronização das faixas das 
calçadas; intervenções em pontos e abrigos de ônibus; melhorias nas faixas de cruzamento, 
nos sistemas de sinalização semafórica e de informações aos usuários, bem como no mobiliário 
urbano; aumento de arborização; elevação do padrão de iluminação das pistas de caminhada e 
passarelas; e fiscalização, controle e monitoramento da rede de circulação de pedestres. 

Para a manutenção de um sistema de trânsito e transporte eficiente é preciso também garantir 
que a população esteja sensível à mudança de hábitos. Para isso, a ampliação das atividades 
de educação para o trânsito é fundamental com ações nas escolas do ensino infantil ao médio. 

A rodoviária de Betim continuará recebendo importantes intervenções a fim de garantir a 
ampliação do número de destinos de viagens, do quadro de horários e do atendimento 
oferecido nos guichês, bem como a implementação do Sistema Informatizado de Controle de 
Embarques e Desembarques.
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