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UM SONHO POSSÍVEL PARA BETIM 

 

O programa de Governo “UM SONHO POSSSÍVEL PARA BETIM”, apresentado pelo Partido 

Socialismo e Liberdade – PSOL reúne um conjunto de propostas destinadas a uma mudança 

radical na forma de gestão e governança praticada na cidade há décadas e que tem priorizado 

interesses de grupos específicos em prejuízo dos interesses da maior parte da população da 

cidade, em especial os trabalhadores e as trabalhadoras. 

 

Infelizmente Betim é conhecida como uma das cidades mais violentas do país e figura 

constantemente nos meios de comunicação como um território em que se destacam muito 

mais os aspectos negativos do que positivos. A sensação de insegurança presente na 

população, fruto da ausência de políticas públicas nas mais diversas áreas, tem se 

demonstrado um dos principais fatores de desagregação social, constituindo um quadro de 

alienação do indivíduo em relação aos rumos da cidade, uma vez que dificulta a socialização e 

o envolvimento com as questões de interesse coletivo, contribuindo para o esvaziamento dos 

espaços de participação e o enfraquecimento das instâncias de controle social, o que tem sido 

uma marca do modelo de gestão hoje implementado no município.  

 

Soma-se a esse quadro a dificuldade de mobilidade urbana e do acesso à  cidade, em função 

de um serviço de transporte deficitário e mal avaliado pela população; fruto de um monopólio 

no setor de transporte que confunde-se com a própria história do município, causando uma 

falsa sensação de que a forma como a o transporte público se organiza em Betim é a única 

possível, a despeito do anseio da população por mudanças que parecem nunca chegar.  
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A desigualdade social também é um aspecto gritante em Betim, coexistindo paralelamente 

duas realidades radicalmente distintas. De um lado as comunidades periféricas, muitas vezes 

subjugadas pela influência crescente da criminalidade e carente de serviços públicos de 

qualidade. Do outro, os condomínios luxuosos, em sintonia com o crescente espaço ocupado 

pelas grandes corporações que atuam nas áreas da saúde, educação e habitação, gerando 

ótimas oportunidades de negócios para esses grupos, em contraponto à precariedade do 

serviço público ofertado. Não por acaso a cidade que hoje tem o prefeito mais rico do Brasil 

também é aquela que apresenta territórios com baixíssimos índices de desenvolvimento 

humano. Este fato, simbólico, diz muito sobre a desigualdade social no município.  

 

Percebe-se que os gestores municipais, há décadas, vêm privilegiando o interesse de alguns 

grupos empresariais em suas decisões e que, sequer, tem considerado a participação da 

população na escolha das prioridades para a cidade. Com o enfraquecimento do papel do 

Legislativo, o qual deveria fiscalizar o Executivo e defender os interesses da população, Betim 

assiste a um “novo” modelo de investimento baseado em contrapartidas empresariais, as 

quais carecem de transparência em seus processos de escolhas, o que coloca em dúvida se, de 

fato, seriam essas as opções que representam os melhores interesses do município. Não há 

que se questionar, por exemplo, a necessidade da construção de novas unidades de saúde e 

creches; porém quando esses equipamentos públicos são “cedidos” para aumentar a 

influência de alguns parlamentares em determinados territórios, cria-se claramente um ciclo 

vicioso, e este sim deve ser questionado, uma vez que gera benefícios diretos para aqueles 

mesmos que teriam a obrigação de fiscalizar essas contrapartidas. 

 

Neste mesmo sentido, assistimos à estagnação econômica da cidade, já bem antes da 

pandemia do novo Corona Vírus. A ausência de um Plano de Desenvolvimento Econômico 
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ambicioso e articulado, capaz de fortalecer a economia local e gerar oportunidades para 

milhares de trabalhadoras e trabalhadores à frente dos seus pequenos negócios, seja através 

do comércio ou da prestação de serviços, tem custado caro aos cofres públicos e ao 

desenvolvimento socioeconômico da cidade. 

 

A economia de Betim demonstra-se totalmente dependente dos humores do mercado 

nacional e até mesmo internacional, dependente de uma matriz econômica baseada no 

binômio AUTOMÓVEL/PETRÓLEO; dependência essa que coloca em risco o futuro dos cidadãos 

de Betim diante do desmonte da indústria nacional que vem acontecendo a passos largos pelo 

Governo Federal, principalmente através das privatizações, inclusive da própria PETROBRÁS. 

Observa-se que Betim ainda “não chegou” ao século XXI, devido à inexistência de políticas 

públicas que favoreçam a inovação, a tecnologia, a economia criativa. Em Betim há uma 

infinidade de artistas, arquitetos, designers, programadores, profissionais da moda e do 

audiovisual, entre tantos outros trabalhadores autônomos, que podem contribuir muito com o 

desenvolvimento da cidade; além de garantir a sua própria sobrevivência através de atividades 

profissionais que têm ganhado cada vez mais importância em diversos locais mas que, em 

Betim, são segmentos esquecidos ou menosprezados pelo poder público.  

 

Quanto ao meio ambiente, este vem sendo tratado de forma fragmentada, tecnicista e 

burocrática, inexistindo uma visão sistêmica, integradora, capaz de promover o 

comprometimento das populações, em seus diversos segmentos e atividades,  para a 

promoção da qualidade de vida no município, o que asseguraria os direitos das presentes e 

futuras gerações. Basta dizer que em pleno 2020 menos de 10% (dez por cento) do lixo 

doméstico produzido em Betim é reciclado, o que gera enormes prejuízos ao município, seja 

pelo não aproveitamento de materiais que poderiam ser reciclados e reaproveitados, seja 
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pelos altos custos financeiros e ambientais com o aterramento desses materiais que, de outra 

forma, poderiam gerar rendas para catadores, cooperativas e uma infinidade de negócios que 

fazem parte da cadeia da reciclagem. 

 

No campo do esporte, muitos esperavam que Betim se despontasse como uma potência, 

considerando o potencial da juventude betinense que demonstra um enorme gosto e tradição 

pela prática esportiva, ainda que diante do esquecimento do poder público. O fato do atual 

Prefeito, através do seu grupo empresarial, ser um dos grandes investidores nesse segmento 

sem dúvida aumentaram ainda mais essa expectativa. Porém a realidade que se apresentou foi 

completamente diferente, o que demonstra que a gestão da cidade precisa de lideranças que 

tenham aptidão e sensibilidade para a função pública, o que é muito diferente dos negócios 

privados onde fortunas são alcançadas e acumuladas com apenas uma “jogada de mestre”. A 

consolidação de políticas públicas requer compromissos para além de interesses pessoais, um 

diálogo constante com todos os entes envolvidos, predisposição para a construção de 

parcerias e a valorização das inciativas locais para que os talentos possam aflorar. 

 

A gestão cultural da cidade é um capítulo à parte, ilustrando de forma exemplar a forma como 

os espaços públicos são tratados no município. A FUNARBE e, por consequência, o setor 

cultural, tornou-se uma espécie de “feudo” de um determinado partido político, o qual se 

demonstrou incapaz, ao longo de quase duas décadas de apresentar qualquer proposta 

relevante de desenvolvimento e fortalecimento para o setor cultural; utilizando desse espaço 

apenas para o alcance de interesses pessoais e eleitorais de seus dirigentes  e membros, 

condenando a política cultural e os artistas betinenses ao atraso e ao clientelismo. A despeito 

disso os chefes do Executivo municipal vêm assistindo passivamente essa verdadeira tragédia 

que é a cultura transformada em de apoio político no qual se perpetua um modelo que 
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remonta à tradição colonial onde os serviços públicos eram tratados como concessões aos 

apadrinhados.  

 

Diante desse cenário de grandes desafios o PSOL Betim apresenta aos betinenses uma 

alternativa ao modelo de gestão que tem sido um entrave ao desenvolvimento social, cultural, 

econômico, ambiental e cultural da nossa querida cidade. Acreditamos que nosso sonho é 

possível, realizável; desde que ele possa alcançar os corações e as mentes de tantos homens e 

mulheres que, assim como nós, sonham em viver em uma cidade melhor, mais afetiva, alegre, 

acolhedora, justa, sustentável e democrática!! A disparidade dos recursos disponíveis para as 

campanhas eleitorais se apresenta como um dos maiores obstáculos, uma vez que 

enfrentaremos candidaturas milionárias, ao passo que teremos pouquíssimo recurso 

financeiro para levar nossa mensagem e nossas propostas até a população. Porém seguimos 

confiantes, acreditando que este é mais um importante passo que daremos no processo de 

reconstrução do Partido Socialismo e Liberdade em Betim. 

 

Nossa proposta consiste em dar uma injeção de democracia e participação na esfera pública 

da cidade, resgatar o prazer das pessoas em fazer parte da construção cidadã, coletiva e, 

assim, gerar mecanismos capazes de devolver à população serviços públicos de qualidade, que 

possam ser condizentes com os altos impostos que são cobrados pelo município. Com esse 

conjunto de propostas esperamos criar as condições para devolver a cidade às moradoras e 

moradores de Betim.  

 

O texto a seguir reúne um conjunto de propostas destinadas a buscar uma Betim mais livre, 

solidária e feliz. Trata-se de um trabalho em permanente construção. Convidamos todas e 
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todos a dialogar conosco sobre as propostas apresentadas. Se quiser enviar uma colaboração, 

está será muito bem-vinda, nosso e-mail é: midia.psolbetim@gmail.com 

 

Queremos realizar esse sonho  junto com você. 

 

 

FUNCIONALISMO PÚBLICO 

 

• Valorizar o servidor público, por meio de capacitação, melhores condições de 

trabalho, ampliação do plano de carreira, elaboração de políticas contra assédio 

moral e sexual, redução dos cargos comissionados e realização de novos 

concursos públicos para contratação de pessoal; 

 

• Estabelecer canais permanentes de diálogo com os servidores públicos, 

buscando valorizar o trabalho e a participação destes na gestão do município, 

bem como estar atentos às suas demandas;  

 

 

 

 

PLANEJAMENTO, GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARÊNCIA 

 

• Implementar, em cada uma das regiões administrativas da cidade, um conselho 

de moradores, cuja principal atribuição será promover o protagonismo da 

população local na gestão pública, realizar reuniões abertas e consultas 

populares sobre os principais temas da região e elaborar, em conjunto com a 

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão, um plano regional de 

desenvolvimento urbano, integrando as políticas de geração de emprego, 

distribuição de renda, preservação do meio ambiente, saneamento, energia, 

mobilidade, moradia, cultura, lazer, educação, saúde, assistência social e 

segurança pública; 

mailto:midia.psolbetim@gmail.com
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• Fortalecer e/ou criar os conselhos municipais de políticas públicas, em especial, 

os conselhos de Defesa dos Direitos Humanos, da Juventude, da Mulher, da 

Assistência Social, dos Direitos da População LGBTQIA+, de Igualdade racial, 

de Defesa da Criança e do Adolescente, dos Direitos da Pessoa Idosa e da 

Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dando-lhes estrutura e 

capacidade de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas de 

promoção, garantia e defesa dos direitos e liberdades dessas populações; 

 

• Resgatar os programas setoriais aprovados pelos conselhos de políticas públicas 

nas conferências municipais realizadas nos últimos anos, visando uma 

sistematização do acúmulo de propostas formuladas, bem como incentivar a 

realização regular de novas conferências temáticas; 

 

• Planejar a implantação dos fundos municipais que ainda não foram totalmente 

implementados, consolidar a legislação sobre esses fundos, bem como os 

mecanismos para a divulgação e transparência dos recursos aplicados através 

deles; 

 

• Contribuir para a promoção da igualdade racial e combate ao racismo, apoiando 

a população negra, com o intuito de ampliar o acesso e ocupação democrática 

dos espaços públicos e participação popular nas propostas e ações a serem 

implementadas; 

 

• Criar uma plataforma digital (com aplicativo para celular) no formato de um 

Gabinete Virtual e adotar uma estratégia de transparência total, garantindo 

acesso universal às informações técnicas, administrativas e orçamentárias da 

Prefeitura, maior publicidade para editais, contratos, leilões e outras formas de 

contratação, com transmissão ao vivo, via internet, dos ritos de abertura de 

envelopes e homologação de contratos, além de viabilizar um sistema interativo 

de comunicação entre os conselhos de políticas públicas e os conselhos de 

moradores, bem como garantir uma ouvidoria pública online de qualidade; 
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• Garantir que cada secretaria da Prefeitura realize audiências públicas regulares 

para apresentar balanços semestrais das ações implementadas e daquelas que 

estão em fase de estudos, incluindo a apresentação das verbas destinadas às 

secretarias e as aplicações feitas; 

 

• Desenvolver um Programa Municipal de Orçamento Participativo, sob 

coordenação da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão, cujo objetivo 

será realizar consultas públicas através da plataforma digital do Gabinete Virtual 

e organizar o debate orçamentário do município dentro dos Conselhos de 

moradores (dimensão territorial) e dos Conselhos municipais de políticas 

públicas (dimensão setorial);  

 

• Adotar licenças livres nos documentos e publicações do município, e estabelecer 

ferramentas e práticas que facilitem o compartilhamento do conhecimento; 

 

• Adotar softwares livres em todas as áreas da administração municipal; 

 

• Investir no uso de tecnologia de informação na gestão pública visando aproveitar 

as imensas oportunidades geradas pela combinação de dispositivos de 

mobilidade (smartphones e Ipads), GPS e mapeamento para prover aos cidadãos 

betinenses diversas funcionalidades de interesse público, inclusive fornecer 

mensagens de alertas e emergência em tempo real; 

 

• Estabelecer metas para a progressiva implementação, em acordo com estrutura 

orçamentária do município, de um sistema de rede sem fio que garanta internet 

pública, gratuita e de qualidade para redes móveis de alta velocidade em todo o 

município (começando pelos bairros populares da periferia e pelos territórios 

precariamente atendidos pelo sistema privado de telefonia móvel e internet), 

com a progressiva ampliação do acesso por meio de “hotspots”, “telecentros” e 

“postos de conexão” (locais com equipamento e estrutura necessários) em 

lugares como praças, mercados, escolas, bibliotecas e órgãos públicos, 

reconhecendo o caráter essencial do acesso à internet de qualidade;  
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• Elaborar novos indicadores sociais para ações públicas, em conjunto com as 

universidades e instituições de pesquisa localizadas na cidade, buscando superar 

os indicadores tradicionais que não refletem as reais condições da população; 

 

• Criar o Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa para promover uma política de 

fomento a bolsas acadêmicas para estudantes e pesquisadores, visando a 

participação direta da comunidade universitária nos temas de interesse público 

em Betim; 

 

• Apoiar projetos de pesquisa e extensão voltados para o aperfeiçoamento de 

políticas públicas municipais e problemas de alta complexidade técnica e social; 

 

• Estabelecer convênios com as universidades públicas e institutos de pesquisa 

localizados no município para garantir um programa de aperfeiçoamento 

profissional e desenvolvimento de métodos operacionais para a qualificação dos 

servidores públicos da Prefeitura e da Câmara Municipal; 

 

• Restabelecer a função social da propriedade como a diretriz fundamental do 

sistema de planejamento socioambiental do município; 

 

• Auditar os contratos e procedimentos operacionais da ECOS e das concessões 

municipais que apresentem indícios de não cumprimento satisfatório das 

condições de legalidade, moralidade, razoabilidade, equilíbrio econômico 

financeiro, eficiência e publicidade dos contratos e dos atos decorrentes desses 

contratos, em acordo com a Lei Federal 8.987/95 e a Lei Orgânica do 

Município; 

 

• Auditar a dívida pública do município para analisar a legalidade dos 

empréstimos contraídos e examinar o impacto de médio e longo prazo dos 

contratos e convênios estipulados para sua consolidação, bem como a evolução 

dos desembolsos;  
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SAÚDE 

 

• Fortalecer e defender de forma veemente o Sistema Único de Saúde – SUS, 

integral, gratuito e universal, fazendo com que o SUS em Betim venha a ser uma 

referência nacional quanto à qualidade do atendimento e promoção da saúde da 

população; 

 

• Estabelecer e ampliar canais permanentes de diálogo com os servidores públicos 

da Saúde, buscando valorizar o trabalho e a participação destes na gestão do 

município; 

 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, dando-lhe estrutura e capacidade de 

avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas de saúde; 

 

• Criar, na Secretaria Municipal de Saúde, a Comissão de Comunicação e 

Informação em Saúde, que vai trabalhar de forma articulada com os demais 

conselhos de direitos e de políticas setoriais, estruturando uma política de 

informação e comunicação em saúde direcionada às comunidades, atuando em 

defesa do SUS e mobilizando a sociedade com vistas ao fortalecimento do 

controle social; 

 

• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

garantir recursos financeiros para as ações de comunicação e informação em 

saúde, tanto para a melhoria da formação dos trabalhadores da saúde como para 

a educação e conscientização dos cidadãos; 

 

• Fortalecer uma nova cultura de atenção ao cidadão e de condições dignas de 

trabalho nas unidades de saúde, valorizando estes trabalhadores através da 

criação de instrumentos de educação permanente, democratizando os 

mecanismos de produção, acesso e circulação de informações em saúde para a 

redução das desigualdades sociais; 
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• Implementar um sistema de gestão com foco na saúde e não da doença, 

buscando integrar  serviços específicos de saúde com outras áreas que 

favoreçam o fortalecimento da saúde individual e coletiva;  

 

• Implementar no âmbito municipal os parâmetros estabelecidos pela Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra, com o objetivo de promover a 

equidade étnico racial nas políticas de saúde da cidade; 

 

• Descentralizar as farmácias tornando o acesso disponível em todas as unidades 

de saúde e UPAS; 

 

• Ampliar as equipes de saúde bucal no município; 

 

• Ampliar e criar incentivos para as equipes de saúde da família; 

 

• Ampliar  as equipes dos NASF, promovendo o cuidado integral do indivíduo; 

 

• Implantar política públicas de saúde específicas para a população LGBTQIA+; 

 

• Ampliar e fortalecer rede de cuidado das mulheres, principalmente mulheres 

negras e chefes de família; 

 

• Incentivar e estimular os Fóruns de discussão dos programas de saúde da 

mulher;  

 

• Propor plano de carreira para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

endemia; 

 

• Implementar consultório de rua para atender população de rua; 

 

• Ampliar os centros de convivência voltados para a saúde mental com equipes 

multidisciplinar;  

 



 
Programa de governo- versão1.0     
 
                                                                  

• Criar mecanismos que possam garantir a transparência na marcação de exames e 

consultas, para que o paciente possa acessar e acompanhar, evitando assim a 

ocorrência de privilégios e apadrinhamentos e reduzindo o tempo de espera; 

 

• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

garantir o atendimento integral, humanizado, transdisciplinar e de qualidade em 

toda a rede de atenção materno infantil desde o pré-natal até a atenção ao recém-

nascido; 

 

• Criação de uma casa de parto  modelo, com atendimento humanizado; 

 

• Implementar uma política municipal intersetorial de atenção integral a pessoas 

que usam álcool e outras drogas, coordenada pela Secretaria Municipal de 

Saúde; 

 

• Plano de carreira mais atrativo para que esses profissionais venham para o 

município. 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA 

 

• Criar o Banco Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico de Betim, 

(BMDES), órgão público vinculado à Secretaria Adjunta de Desenvolvimento 

Econômico, com a função de articular os processos de captação e alocação de 

recursos em projetos que promovam a distribuição de renda, beneficiem os 

pequenos e médios comerciantes e produtores, e incentivem economias de baixo 

impacto ambiental;  

 

• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

implementar um programa de crédito popular no qual as trabalhadoras e 

trabalhadores autônomos e cooperativas terão prioridade, para apoiar o 
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autoempreendimento, dando o suporte necessário às pessoas que queiram 

empreender na cidade, sobretudo em se tratando de micro e pequenos negócios 

(incentivos fiscais, suporte técnico, formação e qualificação profissional);  

 

• Criar, no âmbito da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico, uma 

incubadora pública para fortalecer a cadeia produtiva da economia criativa no 

município e transformar a cidade em um pólo de inovação em temas de interesse 

das políticas públicas municipais, com ênfase na disseminação de dados e 

produção de modelos técnicos para a ampliação dos mecanismos de participação 

popular, a diminuição das desigualdades sociais e a preservação socioambiental 

dos territórios;  

 

• Criar Incubadoras de Cooperativas Municipais para incentivar o surgimento e a 

manutenção de cooperativas (de trabalho, de produção, de comercialização, etc) 

que proporcionem meios de subsistência e renda para trabalhadores 

desempregados e que sejam capazes de estimular a prática da autogestão e o 

trabalho coletivo e colaborativo, em detrimento de ações isoladas e 

individualistas;   

 

• Agenciar estratégias de economia solidária (tais como o microcrédito, as 

cooperativas de consumo, os bancos populares e as moedas sociais) e fortalecer 

os programas de garantia de renda mínima, visando uma política emancipatória 

para as camadas de baixa renda, garantindo seu acesso a bens de consumo sem 

submissão ao mercado financeiro;  

 

• Apoiar o comércio de bairro, priorizando investir na infraestrutura e mobiliário 

urbano de qualidade (em especial, iluminação e banheiros públicos) em torno 

dos polos gastronômicos, centros de comércio popular e espaços públicos de 

cada região administrativa, articular a integração ao sistema de transporte 

público, garantir segurança, e promover a fiscalização e orientação sobre a 

logística atrelada ao comércio (horários e locais de carga e descarga);  
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• Definir uma estratégia de integração do comércio informal de mercadorias lícitas 

à estrutura econômica formal da cidade, com as seguintes diretrizes gerais: 

garantia de direitos, combate a atividades ilícitas, estímulo à formalização, 

assistência social e educacional; 

 

• Estabelecer estudos visando a redução e isenção de impostos municipais durante 

o período de dois anos, em decorrência da pandemia; 

 

• Articular junto às instâncias competentes a Defesa da PETROBRAS como 

patrimônio do povo brasileiro; 

 

• Inserir Betim  no Circuito Turístico Praça da LIBERDADE-INHOTIM, com o 

fomento de inciativas locais relacionadas ao turismo; 

 

• Promover a revisão real do IPTU residencial e comercial; 

 

• Buscar meios para isentar temporariamente as populações de baixa renda e os 

trabalhadores desempregados do pagamento das taxas de água e luz; 

 

• Desenvolver um programa voltado para o desenvolvimento da Economia 

Criativa no município; 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

• Estabelecer e ampliar canais permanentes de diálogo com os servidores públicos 

da Educação, buscando valorizar o trabalho e a participação destes na gestão do 

município; 

 

• Realizar reforma curricular de acordo com a lei orgânica do município; 
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• Implantar programas e ações para que Betim venha a se tornar uma cidade 

educadora; 

 

• Implementar programa escola tempo integral, as seguintes áreas do 

desenvolvimento, educação ambiental, arte, consciência alimentar, educação 

para a saúde e sobre o corpo, esporte, reforço escolar; 

 

• Implantar um projeto piloto de escola democrática em Betim; 

 

• Criar programas preparatórios de excelência para aprovação em Instituições 

médio-técnico, ENEM e concursos diversos, contemplando adolescentes, jovens 

e adultos; 

 

• Garantir acesso gratuito à educação de excelência para o aprendizado de 

idiomas; 

 

 

 

 

 

CULTURA E PATRIMÔNIO  

 

• Articular parcerias público-privadas buscando trazer uma filial da Casa Fiat de 

Cultura para Betim; com seus programas educativos, exposições e palestras; 

  

• Articular parcerias público-privada para a criação de um ECOMUSEU na cidade 

a exemplo do que foi a Fazenda Vale Verde; 

 

• Articular parcerias institucionais buscando trazer as ações do programa 

PETROBRAS cultural para Betim; 

 

• Criar um circuito de cinema popular na cidade valorizando os realizadores e as 

produtoras existentes no município; 
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• Criar um grande festival de arte e cultura na cidade, contemplando os diversos 

segmentos artísticos e culturais; 

 

• Fortalecer o carnaval popular em parceria com a LICAB – Liga Carnavalesca de 

Betim  e criar um concurso de marchinhas carnavalescas; 

 

• Qualificar formação dos artistas municipais; 

 

• Realizar um estudo qualitativo e quantitativo sobre a  Lei Municipal de 

Incentivo à Cultura com o objetivo de propor a sua revisão e atualização; 

 

• Criar um centro integrado de arte, cultura e lazer no Parque de Exposições Davi 

Gonçalves Lara; 

 

• Fortalecer e dar apoio às manifestações culturais afro-brasileiras, conforme 

estabelecido na Lei orgânica de Betim, a qual tem na Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário e no Congado suas expressões prioritárias no município; 

 

• Instituir um Plano Municipal de Paisagem Urbana garantindo a participação 

ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de 

elaboração e implantação;  

 

• Implementar uma política de ordenação da paisagem urbana para combater a 

poluição visual, preservar a memória cultural dos bairros e facilitar a 

visualização das características das ruas e fachadas da cidade;  

 

• Implementar um plano de recuperação dos monumentos e prédios históricos da 

cidade, começando pelos bairros da periferia;  

 

• Estabelecer critérios objetivos para a reforma e a pintura das fachadas dos 

prédios (públicos ou privados) da cidade, mesmo os não classificados como 

históricos ou notáveis, buscando preservar a identidade cultural dos bairros; 
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MEIO AMBIENTE 

 

• Estabelecer metas para garantir a redução progressiva do consumo de fontes de 

energia fósseis e diminuição gradativa da emissão de gases poluentes na cidade 

de Betim, com foco nos transportes públicos e nos empreendimentos industriais 

do município, incentivando um plano comum em toda região metropolitana; 

 

• Implementar a Política Municipal de Mudanças Climáticas e o Fórum 

Permanente de Mudanças Climáticas na cidade de Betim;  

 

• Fortalecer os programas de monitoramento de mudanças climáticas, integrando 

instituições públicas, privadas e a rede de universidades e institutos de pesquisa 

com atuação na cidade; 

 

• Ampliar a rede de Unidades de Conservação do município de forma integrada 

com a criação de parques urbanos, a restauração ecológica de praças e a 

arborização urbana da cidade, com o objetivo de implementar uma política de 

manutenção e recuperação de ecossistemas nativos da cidade, levando sempre 

em consideração as funções ecológicas dos diferentes espaços e sua relação com 

a população local; 

 

• Reformular os procedimentos de concessão de licenças ambientais buscando 

promover a participação efetiva das comunidades impactadas e obrigar o poder 

público a considerar os impactos cumulativos dos projetos previstos em cada 

região a partir de avaliações ambientais estratégicas;   

 

• Resgatar programas que integrem as comunidades na preservação e recuperação 

ambiental, em consonância com a Agenda 2030 – Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável apresentados pela ONU – Organização das 

Nações Unidas;   
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• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para a 

progressiva implementação de um plano de remodelamento dos edifícios 

públicos da Prefeitura para garantir o uso eficiente de recursos críticos 

(especialmente água e energia elétrica) e diminuir a produção de resíduos; 

 

• Implementar uma política de incentivo fiscal aos edifícios privados que forem 

remodelados para garantir o uso eficiente de recursos críticos (especialmente 

água e energia elétrica) e diminuir a produção de resíduos; 

 

• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para a 

progressiva implementação de telhados verdes e muros vivos cobertos por 

plantas nos edifícios, muros, passarelas e viadutos; 

 

• Fortalecer o centro de educação ambiental do Parque Felisberto Neves e criar 

novos centros de educação ambiental; 

 

• Garantir a inserção da educação ambiental na política educacional municipal 

como tema interdisciplinar, presente nos projetos político-pedagógicos das 

escolas municipais; 

 

• Fortalecer os mecanismos de mapeamento e contenção de riscos ambientais;  

 

• Instituir um programa de assistência a vítimas de situações de emergência que 

redundem em ameaça à vida ou ao patrimônio das pessoas; 

 

• Instituir um Plano Municipal de Recursos Hídricos, garantindo a participação 

ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de 

elaboração e implantação;  

 

• Criar um programa específico para a preservação da região da Várzea das Flores 

e seu entorno, utilizando para isso recursos jurídicos e de planejamento urbano, 

garantindo que a ocupação do entorno da represa aconteça de forma ordenada e 
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sustentável; garantido assim a função primordial da represa como fornecedora de 

água para Betim e outros municípios da Região Metropolitana.   

 

• Implementar os planos de preservação elaborados pelo Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraopeba, visando o reflorestamento das áreas degradadas, 

a proteção dos mananciais e cursos d’água, a mitigação de riscos ambientais e o 

planejamento de situações de emergência; 

 

• Instituir um Plano Municipal de Saneamento Ambiental, garantindo a 

participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o 

processo de elaboração e implantação; 

 

• Elaborar estudo da disponibilidade de recursos hídricos para nortear o 

planejamento urbano, considerando as previsões de mudanças climáticas e o 

crescimento populacional; 

 

• Criar um programa de capacitação e incentivo à população para o tratamento 

residencial de esgoto individual ou coletivo, com uso de tecnologias eficazes e 

de baixo custo, como sistemas biodigestores e biossistemas (ex.: BET - Bacia de 

Evapotranspiração, etc), onde não houver rede pública de coleta, especialmente 

nas áreas rurais e ocupações menos adensadas; 

 

• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para a 

progressiva ampliação das taxas de permeabilidade do solo, diminuindo o 

volume de água escoada superficialmente nas ruas e calçadas para o sistema de 

drenagem, com intuito de evitar as enchentes e inundações nos períodos 

chuvosos;   

 

• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para a 

progressiva implementação de uma política municipal de Lixo Zero baseada em 

coleta seletiva, reciclagem e compostagem, voltada para a limpeza urbana e a 

destinação adequada dos resíduos sólidos da cidade; 
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• Promover a valorização dos catadores de resíduos sólidos através de ações que 

visem a transformação dessa atividade em uma oportunidade digna de geração 

de renda, tais como capacitação técnica, fornecimento de equipamentos, apoio a 

formação de cooperativas, assistência social e educacional, e mecanismos de 

compensação e remuneração pelos serviços públicos prestados; 

 

• Fomentar a implantação de indústrias de reciclagem e reaproveitamento de 

resíduos na cidade, integrando-as às cooperativas de catadores, mediante 

incentivos fiscais, parcerias e convênios; 

 

 

 

 

 

PROTEÇÃO E DIREITOS DOS ANIMAIS 

 

• Instituir um Plano Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos dos Animais 

garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo 

de todo o processo de elaboração e implantação; 

 

• Garantir programas de castração móvel no município, com consultórios volantes 

em complemento aos centros de esterilização gratuita, levando esse serviço a 

toda as regiões da cidade de forma planejada e crescente; 

 

• Planejar o progressivo banimento do uso de animais em veículos de tração e 

carga, promovendo a capacitação dos trabalhadores de carroças e charretes e 

investindo na adoção de tecnologias de transporte que substituam os animais; 

 

• Aumentar e melhorar os serviços de esterilização, qualificando sua infraestrutura 

e possibilitando a distribuição de materiais de higiene e saúde para os defensores 

dos animais; 
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• Incentivar projetos de educação ambiental para a defesa dos direitos dos 

animais, bem como campanhas de conscientização contra o abandono de 

animais, pela necessidade da castração e pela necessidade de se denunciar maus-

tratos e abandono; 

 

 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

• Implementar um Programa Municipal de Assistência Social que garanta a 

integração da Rede de Proteção Social Básica (destinada à prevenção de riscos 

sociais e pessoais, por meio da oferta de projetos, serviços e benefícios a 

indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social) com a Rede de 

Proteção Social Especial (destinada a famílias e indivíduos que já se encontram 

em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de 

abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos), 

assegurando infraestrutura adequada para funcionamento dos equipamentos; 

 

• Desenvolver estratégias de articulação técnica e planejamento territorial com 

outras secretarias, como Saúde, Cultura, Habitação, Trabalho, Educação, entre 

outras; 

 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social, dando-lhes estrutura e 

capacidade autônoma de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas 

públicas de assistência social;  

 

• Promover uma política de fortalecimento dos Conselhos Tutelares, buscando a 

capacitação permanente de seus quadros, uma melhor distribuição conforme a 

população e indicadores sociais de cada região administrativa, um reajuste da 

remuneração, reformas das instalações físicas, aquisição de equipamentos de 

informática, carro, ampliação do quadro de funcionários para composição das 

equipes técnicas (assistentes sociais, psicólogos e pedagogos), criação de 
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programas e cursos de capacitação técnica permanente, bem como a organização 

de encontros municipais para promover a troca de experiências e a articulação 

em rede; 

 

• Implementar um Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito à 

Convivência Familiar e Comunitária, em articulação com o Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal de 

Assistência social (CMAS) e com o Conselho Regional de Psicologia (CRP), 

entre outros; 

 

• Elaborar um programa municipal para garantir o acesso à justiça e a mecanismos 

de reinserção social de egressos do sistema prisional e do sistema socioeducativo 

na cidade; 

 

• Instituir uma casa de apoio para a população LGBTQIA+, voltado para a 

comunidade e familiares, contemplando atendimento psicossocial e o trabalho 

integrado com as políticas públicas destinadas à saúde, arte, cultura e 

mobilidade. 

 

• Desenvolver um programa de apoio para trabalhadoras diaristas, com a criação 

de um fundo emergencial específico para estas trabalhadoras e contemplando 

minimamente a garantia do apoio psicossocial e a mobilidade urbana; 

 

• Ampliar a rede de atendimento e proteção à mulher, destinado principalmente 

àquelas mulheres vítimas de violência; 

 

• Implantar programas destinados ao empoderamento das mulheres, sobretudo as 

mulheres negras, visando implantar medidas de prevenção, combate e 

assistência às vítimas  de violência doméstica; 

 

• Mobilizar recursos para a construção de uma casa de acolhimento para prestar a 

devida proteção às mulheres vítimas de violência e seus filhos; 
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• Garantir os direitos da juventude através de cursos profissionalizantes gratuitos 

para o ingresso no mercado de trabalho; 

 

• Ampliar os recursos e parcerias junto às instituições do Terceiro Setor, como 

ONG´s, creches e projetos sociais; 

 

• Disponibilizar banheiros públicos adequados no grande centro da cidade, dando 

dignidade para que pessoas em situação de rua e vulnerabilidade extrema 

possam ter acesso a esse serviço; 

 

 

 

 

 

SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

• Instituir um Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional garantindo a 

participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o 

processo de elaboração e implantação; 

 

• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para a 

progressiva implementação de políticas de transição para uma economia urbana 

agroecológica (manejo em base ecológica, compras governamentais, acesso a 

mercados locais, organização comunitária, valorização dos saberes locais com 

promoção de intercâmbio, etc.), organizada horizontalmente com as entidades 

que atuam no setor; 

 

• Revisar o Plano Diretor para incluir as áreas agrícolas da cidade garantindo a 

isenção do pagamento de IPTU nessas áreas; 

 

• Mapear a produção agrícola da cidade e as fontes externas de abastecimento, 

priorizando a articulação de uma rede municipal de agricultura familiar baseada 

na agroecologia, incentivando pesquisas sobre produtos e técnicas utilizadas na 

produção dos alimentos e seus impactos sobre a saúde da população; 
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• Promover programas de capacitação para o cultivo agroecológico de alimentos 

com o objetivo de formar agentes que atuem em suas comunidades; 

 

• Promover políticas de incentivo à agricultura familiar baseada na agroecologia 

(com foco na assistência técnica aos agricultores); 

 

• Promover políticas de incentivo às feiras, aos mercados e aos restaurantes 

populares agroecológicos; 

 

• Promover políticas de incentivo aos estabelecimentos que comercializam 

alimentos orgânicos; 

 

• Incentivar a organização e manutenção de hortas comunitárias (verticais e 

planas), baseadas em tecnologias agroecológicas, nos espaços urbanos e 

periurbanos ociosos do município, inclusive com a cessão de terrenos públicos, 

na busca de promover a soberania alimentar da cidade; 

 

• Garantir que os alimentos cultivados nas hortas vão para as famílias que 

participam do projeto e o excedente seja comercializado com a população local, 

combatendo a fome de pessoas em risco social, dando oportunidade de 

agregação de renda às famílias e desenvolvendo hábitos alimentares saudáveis. 

 

• Implementar um sistema de fiscalização e monitoramento da qualidade dos 

alimentos oferecidos nas feiras e nas redes de supermercado do município, de 

forma a combater a presença de produtos químicos em níveis acima dos 

parâmetros permitidos por lei; 

 

• Estabelecer metas, junto com as associações de produtores rurais do município, 

em acordo com a estrutura orçamentária do município, para a progressiva 

implementação de, no mínimo, uma feira, um mercado e um restaurante popular 

agroecológico em cada uma das regiões administrativas da cidade;   
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• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para a 

progressiva implementação de um plano que garanta que toda a comida servida 

nos postos de saúde, hospitais, abrigos, escolas e creches públicas da rede 

municipal seja produzida a partir dos princípios da agroecologia (livre de 

agrotóxicos, adubos químicos e transgênicos), preferencialmente no município, e 

nos municípios vizinhos;  

 

 

 

 

ESPORTE E LAZER 

 

• Revitalizar e dar condições para que o horto municipal possa ser um espaço de 

uso constante para a prática esportiva em todo o seu potencial; 

 

• Incentivar as práticas esportivas de formação para atletas estabelecendo metas, 

de acordo com as condições orçamentárias do município, para a construção de 

um Centro Olímpico no município; 

 

• Voltar a realizar em Betim a Feira da Paz e o Betim Rural, considerando a 

necessidade de elaborar uma nova concepção e modelo para a realização desses 

eventos; 

 

• Criar condições para a ocupação dos espaços esportivos nas regionais 

administrativas para formação profissional de atletas; 

 

• Incentivar as práticas alternativas, como Yoga, Tai Chi Chuan e outras similares, 

nas praças e espaços públicos;  

 

• Revitalizar a pista de bicicross Aquileu Franco do Amaral, garantindo as 

condições para a realização de competições nacionais e internacionais, 

oferecendo condições de competição aos atletas betinenses;  
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MOBILIDADE URBANA 

 

• Desenvolver e implementar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana pautado 

na estruturação de uma rede hierarquizada e equilibrada de acessibilidade e 

mobilidade para a cidade, priorizando os deslocamentos a pé, os modos não 

motorizados e o transporte público;  

 

• Ampliar e integrar as vias cicloviárias e as calçadas com os outros modais de 

transporte na cidade, de acordo com a real demanda da população; 

 

• Auditar os contratos e procedimentos operacionais de concessionárias, 

prestadoras ou fornecedoras de bens e serviços relacionados à mobilidade urbana 

que apresentem indícios de não cumprimento satisfatório das condições de 

legalidade, moralidade, razoabilidade, equilíbrio econômico-financeiro, 

eficiência e publicidade dos contratos e dos atos decorrentes desses contratos, 

em acordo com a Lei Federal 8.987/95 e a Lei Orgânica do Município; 

 

• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para a 

progressiva implementação de medidas de segurança, como o controle por 

vídeo, nos ônibus e nos pontos, garantindo mais segurança aos passageiros, 

especialmente às mulheres que são vítimas de assédio no transporte; 

 

• Revisar a Política Tarifária dos Transportes Públicos, dissociando a tarifa paga 

pelos usuários (quando houver) do custo de operação do serviço prestado pelas 

concessionárias (públicas ou privadas), permitindo a criação de planos tarifários 

mais simples e adequados às diferentes realidades dos usuários; 

 

• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para a 

progressiva implementação de linhas e/ou zonas de "Tarifa Zero”, nas quais os 

usuários não serão cobrados pelo serviço, com o objetivo de garantir o direito de 

ir e vir dos cidadãos e incentivar a livre circulação pela cidade, começando pelas 

regiões mais pobres e de maior fluxo, subsidiando o custo de operação destas 

linhas através do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana a ser criado; 
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• Criar um Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, a partir de fontes de 

arrecadações como multas de trânsito, repasses federais e estaduais e 

instrumentos urbanísticos previstos no Plano Diretor Municipal e no Estatuto 

das Cidades, que deverá priorizar investimentos para melhorar a qualidade do 

transporte público, do transporte não motorizado e da mobilidade dos pedestres; 

 

• Realizar estudos envolvendo instituições públicas, privadas e universidades para 

subsidiar um grande debate envolvendo os diversos segmentos da sociedade,  

através de Audiências Públicas, buscando responder e apontar caminhos para a 

resolução da questão que aflige grande parte da população trabalhadora de 

Betim:  POR QUE O METRÔ NÃO CHEGA EM BETIM? 

 

• Mapear a situação das calçadas, praças, parques, veículos de transporte coletivo, 

prédios públicos e equipamentos urbanos da prefeitura e planejar (junto com o 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e o Conselho Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência) um programa de reforma e adaptação para 

garantir o direito de acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida; 

 

 

 

 

SEGURANÇA 

 

• Implementar um novo modelo municipal de segurança cidadã mediante a 

reformulação dos planos de ação e a reordenação das prioridades estratégicas, 

com o foco na prevenção, na integração, na promoção da democracia, na 

garantia de direitos e na defesa das liberdades;  

 

• Criar a Rede de Defesa de Direitos, articulando órgãos e políticas públicas 

relacionadas aos segmentos mais vulneráveis da população, especialmente a 

criança, o adolescente, a mulher e a pessoa idosa; 
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• Ampliar a participação popular nas decisões que envolvam a segurança dos 

bairros, através da criação do Conselho Municipal de Segurança Cidadã 

(CMSC), que terá funções consultivas e deliberativas, de articulação, informação 

e cooperação entre todas as entidades que possam intervir ou se envolver na 

prevenção e na melhoria da segurança da população; 

 

• Elaborar, em conjunto com o Conselho Municipal de Segurança Cidadã, um 

Plano Municipal de Segurança Cidadã, que deverá contemplar a delimitação de 

prioridades e a tomada de decisões sobre alternativas, além de estabelecer metas 

de impacto a curto, médio e longo prazos; 

 

• Investir no aperfeiçoamento da produção de dados sobre conflitos urbanos, com 

a organização, integração e sistematização dos bancos de dados da Prefeitura; 

 

• Elaborar um plano, junto com os conselhos de moradores de cada região 

administrativa, para estimular o uso dos espaços públicos realizando reformas 

nas ruas, calçadas, praças e parques para garantir a ampliação da iluminação 

pública, a retirada das grades e o aprimoramento da acessibilidade, dando início 

a esse processo nos bairros que historicamente tiveram menos acesso a tais 

serviços públicos; 

 

• Promover a desmilitarização e a reestruturação da Guarda Municipal como 

órgão público, voltado para o controle do tráfego, a vigilância dos próprios 

municipais e o apoio à fiscalização e controle urbano por parte das demais 

secretarias; 

 

• Garantir um programa de assistência social e acompanhamento psicológico para 

os servidores da Guarda Municipal; 

 

• Promover a reestruturação das técnicas de treinamento da Guarda Municipal de 

acordo com uma formação democrática fundamentada na promoção da 

democracia, na garantia de direitos e na defesa das liberdades; 
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• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

implementar programas de prevenção primária para a juventude e suas famílias 

em conjunto com as demais secretarias (programas de acesso a atividades 

culturais e esportivas, educação e qualificação profissional, geração de trabalho, 

emprego e renda, saúde, etc); 

 

• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

criar, em conjunto com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria 

Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil/MG, o Conselho Regional de 

Psicologia e o Conselho Regional de Serviço Social, centros de mediação de 

conflitos voltados para a elaboração de métodos coletivos de soluções não 

penais para a resolução dos conflitos urbanos em todas as regiões 

administrativas da cidade; 

 

• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

criar, em parceria com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria 

Pública, o Conselho Municipal da Juventude, o Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CMDCA), a Ordem dos Advogados do 

Brasil/MG, o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Regional de 

Serviço Social, programas que gerem oportunidades e permitam ao jovem 

envolvido em atividades ilícitas uma nova alternativa de vida, garantindo 

serviços de assistência social e psicológica para as famílias, bem como cursos 

profissionalizantes, além de programas de emprego e renda para os 

participantes; 

 

• Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

investir em programas de prevenção da exploração sexual infanto-juvenil, 

trabalhando em parceria com outros municípios e com o Governo do Estado de 

Minas Gerais; 
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HABITAÇÃO 

 

• Planejar uma política habitacional voltada para a integração regional, o 

desenvolvimento comunitário e a justiça socioambiental; 

 

• Investir na requalificação das habitações de interesse social já existentes, com 

ênfase na integração urbana à rede de serviços públicos da cidade; 

 

• Implementar novos programas de habitação de interesse social para garantir 

acesso à moradia adequada aos segmentos populacionais de renda familiar 

mensal de até 3 salários mínimos, por meio da aquisição de imóveis para fins 

habitacionais e da realização de obras e serviços voltados à modificação de uso e 

ocupação de imóveis que resultem em lotes urbanizados ou unidades 

habitacionais; 

 

• Aplicar instrumentos previstos no Estatuto das Cidades para desestimular a 

presença de imóveis privados subutilizados ou vazios; 

 

• Prestar apoio jurídico, psicossocial e estabelecer canais de diálogo junto às 

brigadas populares e outras organizações congêneres voltadas para famílias 

estabelecidas em áreas de ocupações no município;  

 

• Criar programa de apoio para famílias vítimas de enchentes e outras catástrofes 

decorrentes de fenômenos naturais. 

 


