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1. GESTÃO PÚBLICA 

 

Uma gestão inovadora, participativa, que garanta um trabalho integrado entre os seus 

setores e a sociedade civil organizada é o que se propõe como eixo da humanização das ações de 

governo. Betim precisa de eficiência e eficácia nas soluções imediatas para seus problemas e 

planejamento, visando também um futuro onde as oportunidades, a prosperidade e a 

sustentabilidade sejam pilares de uma cidade promissora. 

 

Tendo ainda como base, os Princípios fundamentais:  

Compliance/governança/transparência 

Desenvolvimento contínuo 

Sustentabilidade 

Geração de emprego, renda e oportunidades qualificadas. 

Fortalecer e inserir Betim/MG no cenário internacional global através do Comércio Exterior e suas 

relações bilaterais. 

 

1.1 Estrutura Administrativa 

 

1 - Realização de ampla e rigorosa reforma administrativa pela otimização dos serviços, com os 

diversos setores da Prefeitura trabalhando de forma integrada, comprometidos com a humanização 

do atendimento ao público. 

2 - Incorporação de secretarias afins pela redução de custeio e do quadro de cargos comissionados. 

3 - Utilização dos recursos plenos da Tecnologia da Informação por melhor controle e desempenho 

das atividades da Administração. 

4 - Criar uma Comissão Especial de Controle das Ações Integradas da Administração composta por 

representantes dos principais setores executivos. 

5 - Realização de reuniões gerenciais mensais para controle e priorização das ações integradas 

entre os setores da administração. 

6 - Rever a distribuição das redes dos diversos setores da Administração, visando maior 

proximidade entre os que estejam em níveis maiores de interdependência ou trabalho conjunto. 

7 - Estabelecer maior rigor no cumprimento dos contratos dos serviços terceirizados. 

8 - Implantar estrutura profissional voltada para o Desenvolvimento do Comércio Exterior como um 

dos pilares para geração de oportunidades sustentáveis (econômica, ambiental e socialmente) para 

o município de Betim/MG. Esta estrutura será responsável pela busca de financiamentos 

internacionais mais baratos, assim como o desenvolvimento de estudos, projetos, 

treinamentos/seminários, entre outras ações, sempre com apoio de reconhecidas instituições 

nacionais e internacionais que liderarão em conjunto com a Prefeitura projetos/programas que 



transformem continuamente Betim/MG em um cidade favorável ao ambiente de negócios 

qualificado. Abrangendo comércio, indústria e serviços. 

9 - Ter Compliance/governança como um princípio pátrio independente, com estrutura diretamente 

ligada ao Gabinete do Prefeito. A operacionalização da ramificação das ações de 

Compliance/governança serão viabilizadas pela Secretaria da Casa Civil. 

 

1.2 Funcionalismo 

 

1 - O governo manterá diálogo com os Sindicatos dos diversos segmentos dos servidores 

públicos, permitindo com que estes possam participar das discussões e decisões do governo.

2 - Realização de um levantamento detalhado das condições de trabalho dos servidores área

tomada de medidas imediatas por maior conforto e eficiência dos mesmos no desempenho de suas

atividades.

3 - Valorização financeira – Tomar mediadas emergenciais para redução de despesas de

possibilitem auferir melhores índices de reajuste salarial para os servidores e, junto com avanços

alcançados na arrecadação, promover a completa reposição das perdas e o aumento salarial,

dentro dos períodos da nova gestão.

4 - Desenvolver estudos junto a ASMUB para garantir oportunidade a todos os servidores com

melhor acesso a planos de saúde e outros benefícios nessa área.

5 - Promover competições esportivas e culturais internas como meio de melhoras a convivência e

integração dos servidores.

6 - Promover ampla discussão pela efetivação de um PCCV justo e que possibilite progressão

financeira e profissional.

7 - Promoção de cursos de capacitação.

8 - Desenvolver política pública habitacional que favoreça o servidor na aquisição da casa própria.

9 - Interagir na busca da consolidação do ipremb, visando garantir sua atuação futura com os

servidores municipais e pensionistas de forma sustentável.

10 - Reestruturar o serviço Especializado em Engenharia de segurança e em Medicina do Trabalho

(SESMT).

 

1.3 Comunicação/Relação Com O Público 

 

1 – Investir na Tecnologia da Informação que será implantada no sistema de gestão pública de 

Betim, inovar da forma de se comunicar e se relacionar com o público. (cliente interno e externo da 

Prefeitura). 

2 - Estabelecer informes puramente técnicos, esclarecedores e orientadores da população sobre as 

ações integradas e de sustentabilidade da Prefeitura, levando a notícia e/ou publicidade do poder 

público com conteúdo pura e simplesmente relacionado ao anseio da população. 



3 - Minuciar todas as ações, inclusive campanhas de conscientização, dos matérias necessários ao 

sucesso dos propósitos e metas a serem atingidas. 

 

 

2. SAÚDE 

 

Uma Gestão pela Vida é o que Betim terá, promovendo a saúde a partir dos investimentos 

em ações preventivas, de promoção do bem-estar físico e metal, e de sustentabilidade. É o 

entendimento claro de que investir em Educação, saneamento, meio ambiente e infraestrutura, 

entre outros, significa também prevenção e qualidade de vida. 

 

1 - Reavaliar e propor maior contrapartida dos municípios cooperados para melhoria e ampliação 

dos serviços. 

2 - Estruturar as redes de atenção à Saúde (atenção primária, saúde mental, saúde da criança, do 

idoso, da mulher, do homem, da juventude, urgência/emergência, saúde exclusiva, toda referência 

secundária especializada e atenção hospitalar), ampliação e contratação de mais funcionários 

especializados, eliminando as filas de espera de exames e cirurgias, promovendo ainda, maior 

acesso e atendimento ao público em geral. 

3 - Revitalização dos conselhos locais, regionais e Municipal de Saúde.  

4 - Implantação da Casa da Gestante. 

5 - Implantação do Centro de Saúde da Adolescência e Juventude (atendimento profissional às 

diversas necessidades, sobretudo em problemas como álcool, drogas, DST, gravidez precoce etc. 

6 - Criar as Centrais de Laudo, de Laboratório e de Regulação de Exames o que otimizará 

o atendimento, além de representar economia. 

7 – Transformar a Maternidade do Teresópolis em hospital direcionado à saúde da mulher. 

8 - Garantir e melhorar o funcionamento do Hospital Regional, inclusive revitalizando sua condição 

de Hospital-Escola. Desenvolver gestão pela Tripartite na sua manutenção.  

9 - Implantar sistema de Tecnologia da informação para facilitar e melhorar as relações 

profissionais e com usuários do SUS. 

10 - Retornar o transporte de pacientes com eficiência e qualidade. 

11 - Ampliação e qualificação do atendimento do Programa de Saúde da Família (PSF), inclusive 

integrando com trabalhos de profissionais da Assistência Social. 

12 - Estabelecer parcerias com a rede privada da saúde, no sentindo de aliviar a rede pública, 

possibilitando levar estrutura básica de atendimento a cada regional. 

13 - Capacitação e valorização dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

14- Aderir ao programa Saúde na Hora, criado pelo Governo Federal, ampliando os horários de 

funcionamento das unidades de saúde para o período da noite, promovendo horário de atendimento 

acessível ao trabalhador. 



3. EDUCAÇÃO 

 

Emergente reforma administrativa para efetivação da gestão pública inovadora em Betim 

será transformada em seu quadro setorial, especialmente, na organização e reestruturação da 

Secretaria Municipal de Educação. Investir na Educação e promover o cidadão – parceiro no 

universo da vida betinense e das ações pela sustentabilidade. 

 

1 - Ensino e aprendizagem de qualidade exigem completa reestruturação, implantando um Sistema 

Municipal de Educação, com decisões e ações integradas (Poder Público/Comunidade Escolar), e 

contando com uma equipe técnica para monitoramento do sistema. 

2 - Reestruturar o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMT), criando política de saúde preventiva para os profissionais da Educação. 

3 - Reestruturar o setor de Assistência ao Servidor (SAS). 

4 - Direção Escolar – Consulta à comunidade, com participação exclusiva de profissionais efetivos, 

conforme previsto em decreto-lei. 

5 - Promover acesso de diretores e tesoureiros das unidades escolares a curso sobre leis 

orçamentarias, receitas e despesas, verbas especificas da Educação (FUNDEB, Qmse, Mais 

Educação, Pró-infância, EJA). 

6 - Mais vigilância e segurança nas escolas. 

7 - Fortalecer os colegiados (Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentar Escolar, 

Conselho do Fundeb, Conselho Escolares, Escolas de Pais e Grêmios Estudantis). 

8 - Promover aplicação de recursos tecnológicos para a área pedagógica no ambiente escolar e 

universalizar o acesso à internet. 

9 - Construir escolas nas comunidades, cujos alunos são obrigados a se deslocarem para bairro 

vizinhos. 

10 - Padronizar a estrutura das escolas com laboratórios de ciência físicas, biológicas e 

tecnológicas, quadras esportivas cobertas. 

11 - Implantar salas de recursos multifuncionais para o atendimento educacional especializados, 

nas escolas que apresentarem a necessidade, e ampliar a oferta multidisciplinar (fonoaudiologia, 

fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, assistencial social e pedagogia. 

12 - Construir, ampliar e reestruturar centros de Educação Infantil, e padronizar a criação de creches 

conforme regulamento Federal. 

13 - Revitalizar e ampliar as escolas de tempo integral. 

14 - Firmar parceria para incremento da modelagem de ensino à distância (EAD) de maneira que 

atue como núcleo ou que esteja integrado as plataformas de ensino presenciais. Isto vale desde o 

ensino fundamental que é responsabilidade da prefeitura de Betim/MG, mas também deve 

contemplar ensinos médio e superior, através de convênios e alianças com instituições nacionais 

ou internacionais, reconhecidas pela qualidade em suas áreas de atuação. 



 

 

4. SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Segurança é sensação de paz e tranquilidade e faz bem para a saúde. Polícia na rua 

combate ao estresse, o medo reduz os riscos. Segurança é com Policia Militar, Policia Civil, Guarda 

Municipal e Comunidades Vigilantes. Só Faltam investimentos, organizações e estruturação. 

 

1 - Criar um sistema Municipal de Segurança Pública para estudos e desenvolvimento de 

estratégias de segurança em todo o Município, com a integração PMB/ Força Policiais/ Conselho 

Municipal/ Comunidades. 

2 - Estabelecer policiamento ostensivo diuturno, “Cosme e Damião”, e ronda motorizada 

sistemática. 

3 - Desenvolver gestões pela sede própria para o Fórum e implantação de novas Varas na Comarca. 

4 - Investir em ampliação do efetivo, estruturação e equipamentos da Guarda Municipal, “Armada”. 

5 - Investir pela ampliação do sistema de câmeras de vigilância nos principais centros 

comerciais e equipamentos públicos do município, inclusive escolas. 

6 - Inserir educação de defesa social (segurança e combate às drogas) nas escolas municipais, que 

terão vigilância reforçada. 

7 - Desenvolver campanhas sistemáticas de orientação e conscientização sobre medidas de 

vigilância e segurança. 

8 - Implantar, orientar e acompanhar projeto da vizinhança Solidária, como prevenção à violência e 

promoção da segurança e tranquilidade comunitária. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

 

Desenvolvimento econômico sustentável para Betim é a meta a ser alcançada nas 

primeiras ações da nova gestão pública, como resultado de medida rigorosas por melhor 

infraestrutura urbana, diversificação da economia, legislação coerente e qualificação profissional. 

 

1 - Gestão plena desenvolvimento dos distritos industriais já existente, na conclusão dos que a 

implantação esteja paralisada ou em andamento. 

2 - Atração e incentivo para a implantação de novas indústrias de tecnologias inovadoras e 

sustentáveis, visando garantia de receitas e oferta de emprego, mesmo em períodos de crise. 

3 - ALÇA NORTE DO RODOANEL – Importante via de acesso ao aeroporto de confins, viabilizando 

nossa região como grande polo de exportação em diversos segmentos. 



4 - PARQUE DE EXPOSIÇÕES - Viabilizar, através de PPP, a implantação do novo Parque de 

Exposição na região da BR- 262, resgatando eventos tradicionais, como Betim Rural, Feira da Paz 

e outros. 

5 - Manter e melhorar o atendimento ao micro, pequeno e médio empreendedor. 

6 - Retornar o funcionamento dos Restaurantes Populares, e, a criação de um no parque industrial 

do Bandeirinhas. 

7- Retomar o processo de revitalização do Ceabe. 

8 - Estimular e incentivar a criação de shoppings populares, especialmente nas regionais. 

9 - Promover maior interação dos setores indústria/comércio. 

10 - Promover maior integração com as entidades de classe do Município. 

 

 

6. CIDADE DIGITAL PLENA 

 

Uma gestão célere, eficiente e eficaz determina que esteja estruturada e equipada para 

construir uma rede de relação com a população (clientes internos e externos dos seus diversos 

setores), usufruindo a mais avançada tecnologia. 

 

1 - O acesso digital pleno vai imperar na cidade, nas praças de convivência, em todas as regionais 

(wi-fi grátis), nas câmeras de vigilâncias, na comunicação e na gestão administrativa do município 

em todos os seus setores. 

2 - Investimentos em todos os recursos necessários para utilização de redes, sistemas, 

equipamentos e alta tecnologia para conduzir a gestão pública de Betim à prestação de serviços 

com níveis melhores de qualidade. 

3 - Oferecer cursos e treinamento aos funcionários públicos para que possam melhorar o seu 

conhecimento e dominar o manuseio das novas tecnologias, adquirindo as habilidades requeridas 

para melhoria da prestação de serviço. O valor do intangível numa organização é um diferencial 

para a inovação. 

4 - Utilizar a TI como ferramenta para digitalizar a gestão e torna-la transparente. Assim, os gestores 

e administradores podem analisar condições e desempenho vivenciados anteriormente, que 

servirão de base para se apurar e aprimorar as atuais decisões. Este processo dará à administração 

pública uma forma de trabalhar com mais eficiência, agilizando os processos com economia de 

recursos. Também eliminará toda e qualquer possibilidade de tomada de decisões de interesse 

político, dando espaço somente a decisões técnicas, tal o controle dos dados. 

5 - Utilizar toda a modernização dos sistemas de gestão para interligação, entre redes, de unidades 

administrativas descentralizadas. Assim. Será obtida uma boa prestação de serviço ao cidadão, 

pois o acesso a informações e, tempo real torna-se primordial para os gestores tornarem decisões 

que terão vital importância para a economia e a sociedade. 



7. MEIO AMBIENTE 

 

1 - Desburocratização e gestão integrada entre as secretarias municipais por maior agilidade e 

eficiência em licenciamentos. 

2 - Maior atenção às praças e parques da cidade para promover a preservação e maior convivência 

entre as pessoas. 

3 - Integração de Betim ao Plano Diretor de Meio Ambiente da Região Metropolitana. 

4 - Aquisição de equipamentos para transplante de árvores adultas, evitando o corte das mesmas. 

5 - Inclusão do conteúdo de educação ambiental nas escolas municipais e promover campanhas 

sistemáticas de orientação e conscientização ambiental. 

6 - Plano de recuperação e manutenção e desenvolvimento de atividades esportivas, culturais e 

educacionais sustentáveis na região da Várzea das Flores. 

7 - Controle mais rigoroso de combate à poluição sonora/visual da cidade. 

8 – Utilização de painéis fotovoltaicos para economia de energia elétrica vias e prédio públicos. 

10 - Incentivos a empresar e população comprometidas com as questões ambientais.  

11 - Promover o zoneamento ambiental de tudo o município e estabelecer controle total na 

manutenção e regulamentação das áreas de proteção ambiental, criando ainda um Banco de dados. 

12 - Desenvolver um grande programa de saneamento ambiental, em parceria com a Copasa e 

cidades vizinhas para recuperação e preservação de rios, riachos, córregos e nascentes. 

13 - Criar um Centro de Capacitação de Profissionais em tecnologias e gestão ambiental urbana, 

em parceria com as universidades locais. 

14 - Acompanhar e divulgar as ações de sustentabilidade utilizadas nas obras da Prefeitura, pela 

orientação e conscientização do betinense. 

15 - Despoluição do Rio Betim e Riacho da Areia. 

 

 

8. AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO 

 

Um meio que, há anos, está à margem dos interesses do PODER Público pode ser base 

da economia municipal de ocupação produtiva pelo abastecimento para consumo local e até atrair 

setores da agroindústria. 

 

1 - Promover um censo agropecuário do município para fundamentar a criação de uma cooperativa 

dos produtores. 

2 - Resgatar, aperfeiçoar e ampliar convênios e parcerias com órgãos como Emeter e IMA. 

3 - Criar incentivos e acompanhamento de projetos de agricultura familiar. 

4 - Estabelecer parceria com comércio da cidade, especialmente o mercado municipal e férias, no 

sentido de priorizar a aquisição de mercadoria diretamente com o produtor betinense, seja de 



hortifrutigranjeiros seja de produtos agrícolas ou da pecuária do município, que deverão passar por 

uma inspeção dentro das normas que garantam a qualidade dos produtos. 

5 - Criar mecanismo legal que garanta o livre comércio entre os produtores rurais e da agricultura 

familiar com os órgãos públicos ou vinculados à administração municipal agricultura familiar com os 

órgãos públicos ou vinculados à administração Municipal (restaurantes populares, creches, 

escolas etc.) 

6 - Desenvolver, junto às escolas municipais, programas de cultivo de hortifrúti. 

7 - Fazer levantamento das áreas públicas abandonadas e criar nelas hortas comunitárias em 

parecia com a sociedade civil organizada e as empresas privadas. 

 

 

8. ESPORTE E LAZER 

 

Esporte é saúde. Lazer é prezar pela melhor convivência. Os investimentos geram opções 

para a vida, com qualidade. 

 

1 - Investir na adaptação de um Estádio Municipal de Futebol com capacidade de receber partidas 

profissionais, com infraestrutura plena, com termos que regulem a exploração do estádio sem 

prejuízo aos demais clubes. 

2 - Reforma geral dos campos de futebol do Município. 

3 - Estabelecer nova parceria com a LDB, revendo convênios, compromissos e 

responsabilidades entre as partes. 

4 - Apoio e incentivo aos Clubes para atendê-los em suas necessidades básicas, como uniformes, 

bolas e outros materiais e equipamentos para a melhor pratica do futebol. 

5 - Revitalizar Escolinhas de futebol e outras modalidades esportivas do Município. 

6 - Retornar as competições que foram esquecidas, como torneios de futsal, vôlei, 

artes marciais, kart, esportes náuticos, além de skate e jogos estudantis. 

7 - Transformar o Horto Municipal em centro de referência esportiva, inclusive promovendo a sua 

integração ao Ginásio Poliesportivo Divino Braga, transformando todo o espaço em um complexo 

esportivo. 

8 - Reestruturar o JEB, um dos programas esportivos/escolares mais importantes da 

cidade. 

9 - Retornar com a participação do Município no JIMI. 

10 - Criar calendário municipal de eventos esportivos. 

11 - Reformar o Ginásio Poliesportivo do Teresópolis, garantindo sua plena utilização peça 

comunidade, podendo ser mais um local de apoio ao esporte competição. 

12 - Construir o corpo técnico da secretaria de esporte, sonho de todos os profissionais do esporte. 

Isso vai garantir a continuação com eficiência de todos as modalidades. 



13 - Resgatar os grandes eventos nacionais e internacionais no Ginásio Divino Braga. 

14 - Valorizar a pratica esportiva nas regionais de acordo com a sua cultura. 

15 - Criação do Conselho do esporte. 

16 - Resgatar as atividades de rua de lazer, em ação integradas com eventos diversos, 

semanalmente, nas regionais. 

17 - Ampliar número de academias populares. 

18 - Desenvolver e consolidar políticas públicas de apoio e incentivo ao esporte, inclusive 

priorizando investimento por maior oferta aos portadores de necessidades especiais 

 

 

9. ASSISTENCIA SOCIAL 

 

1 - Recuperar e melhorar o atendimento pelo CRAS, CREAS e Centro Pop, inclusive com a 

construção de sede própria para as unidades. 

2 - Aprimorar a relação e convênios em rede parceria para atendimento (abrigo para crianças e 

adolescente, acolhimento familiar, albergue e acolhimento para idosos e SCFV – Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

3 - Ampliar os benefícios socioassistenciais. 

4 - Regulamentação de SUAS por lei municipal. 

5 - Descentralização do Bolsa Família e Cadúnico para as unidades do CRAS. 

6 - Fomentar as unidades de Geração de Trabalho e Renda. 

7 - Investir na oferta de curso profissionalizantes. 

8 - Incrementar a intermediação de mão de obra junto às empresas locais. 

9 - Providenciar medidas e promover a reparação de injustiças na remuneração das atividades.  

10 - Estímulo à economia solidária e ampliação de cooperativas para reciclar material coletado. 

11 - Aprimorar o sistema de informações, monitoramento e avalição da política pública de 

assistência social. 

12 - CIDADANIA EM AÇÃO - Desenvolver campanha de estímulo e incentivo à cidadania, 

conscientizando a população sobre a importante participação na preservação/conservação dos 

instrumentos e equipamentos públicos existentes nas comunidades. 

13 - Incentivar e estimular a adesão ao Fundo da Criança e Adolescente. 

 

 

10. REGIONAIS CIDADES 

 

1 - Revitalizar as Administração Regionais, dando estrutura de segmento dos setores diversos da 

Prefeitura para atendimento emergencial ao público em pequenos serviços e atividade coordenado 



pela pasta inerente da gestão pública, para que a população não precise ir ao centro administrativo 

procurando serviços. 

2 - Desenvolver atividades culturais, esportivas, campanhas educativas e conscientizadoras, dentre 

outros, em conformidade com o anseio dos moradores de cada regional. 

3 - Desenvolver gestão para levar serviços bancários, correios e de órgãos público do 

estado às regionais que não dispuserem desses atendimentos. 

4 - A dotação de cada regional de equipamentos púbicos e privado necessários a uma cidade de 

seu porte terá também como objetivo a sua integração com as demais regionais, bem como a região 

metropolitana. 

 

 

11. CULTURA 

 

As raízes culturais de uma cidade fazem de todos os cidadãos personagens de uma vida 

em comum, com sustentabilidades. A promoção da arte e cultura unifica conceitos e estimula o 

comprometimento e a melhor identificação entre os moradores, sejam nascidos ou migrados. 

 

1 - Estabelecer parceiras com PUC- Betim, Fiat Automóveis, Petrobras e outras empresas para 

ações artísticas e culturais. 

2 - Programar, subsidiar e coordenar atividades artísticas e culturais nos centros de cultura das 

regionais, nas unidades de saúde e nas escolas, especialmente nas de Tempo Integral. 

3 - Modernizar e atualiza o acervo da biblioteca Público, que abrigará atendimento em braile. 

4 - Cria a Rede de Conhecimento, com instalação de núcleo da biblioteca pública em casa regional 

e estimular bibliotecas m todas as escolas e manter um acervo digitalizado na internet. 

5 - Resgatar a Feira de Cultura, aos domingos, na praça Milton Campos, e coordenar eventos 

similares nas regionais. 

6 - Realizar gincanas culturais, envolvendo escolas e comunidades. 

7 - Realizar festivais estudantis e regionais de dança, música, literatura, teatro, cinema e outros. 

8 - Promover o resgate da história de Betim e específica de cada regional. 

9 - Desburocratizar os alvarás de funcionamento para eventos. 

10 - Garantir a aplicabilidade da lei 13.874/2019 que visa a dispensa de alvará para vários 

comércios. 

 

 

12. OBRAS/INFRAESTRUTURA 

 

O caminho para um futuro de prosperidade e sustentabilidade será pavimentado por 

completa infraestrutura e realização que promovam a via na cidade. 



 

1 - Manter e coordenar uma equipe própria em cada regional para a execução de pequenos serviços 

de recuperação e manutenção das vias, áreas e equipamentos urbanos e rurais. 

2 - Construir o no Parque de Exposições, comportamento também um Centro de Convenções. 

3 - Realizar um rigoroso levantamento das condições físicas dos prédios das escolas creches, 

centros de cultura e unidades de saúde, dentre outros, pelo desenvolvimento de um plano de 

reforma, melhorias e ampliação, se necessário. 

4 - Recuperar toda a estrutura física dos setores de Obras Pública, bem como todos os 

equipamentos. 

 

 

13. DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

Para crescer qualidade e sustentabilidade, Betim terá maior organização e planejamento 

pela melhor ocupação dos espaços, maior mobilidade e um transporte eficiente e barato. 

 

1 - MOBILIDADE – Desenvolver um plano diretor especifico para cada regional, considerando os 

projetos de complementação da Alça Viária de Betim e de construção das alças Norte e Sul do 

Rodo Anel, além da complementação e abertura de novas vias públicas. 

2 - Melhorar e ampliar os corredores de transporte em toda a cidade. 

3 - Todo investimento em melhorias pela mobilidade incluirá, nos projetos, as ciclovias e pistas de 

caminhada. 

4 - Desenvolver estudos por um novo plano para o transporte alternativo na cidade funcionar 

também como complemento do transporte coletivo, abrindo novas concessões e nova licitação para 

o transporte público coletivo. 

5 - Elaborar projeto para viabilização do transporte sobre trilhos (VLT), como alternativa de 

integração ao Metrô Eldorado. 

6 - Desenvolver gestões junto à Transbetim e concessionária do transporte coletivo para estabelecer 

valores mais acessíveis às tarifas e ampliação, eficiência e qualificação das linhas de transporte, 

conforme o novo plano otimização dos serviços do transporte alternativo. 

 

 

14. DEFESA CIVIL 

 

Mais que uma defesa, uma orientação e proteção civil. 

 

1 - Equipar e estruturar a Defesa Civil Municipal para um trabalho qualificado, integrado com as 

forças policiais e Bombeiros. 



2 - Compor o quadro da DC de Técnicos e especialistas no trabalho de prevenção. 

3 - Fazer um levantamento completo da situação de moradias em áreas de risco ou irregulares. 

4 - Desenvolver campanhas e atividades de orientação e consideração popular sobre prevenção de 

sinistros e outros riscos naturais. 

5 - Coordenar os trabalhos de comissões da DC que atuarão em cada regional. 


