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1. Apresentação 

 
Expresso, nesse documento, as minhas propostas para governar a cidade de Divinópolis. 
Esses são compromissos que surgiram a partir do diálogo com a população e do 
levantamento de dados e informações sobre cada um dos bairros Divinopolitanos, durante 
mais de um ano, feito com mais de 2 mil cidadãos. 
 
Meu compromisso maior é fazer valer o dinheiro do pagador de impostos, valorizando o 
orçamento da Prefeitura e transformando-o em qualidade de vida e bem-estar para nosso 
povo. 
 
Sabemos que os tempos não possibilitam grandes transformações com o dinheiro público. 
Por este motivo, nosso foco está em criar um ambiente propício ao empreendedorismo e à 
atração de recursos privados para Divinópolis, gerando desenvolvimento econômico e 
oportunidades para os divinopolitanos e divinopolitanas. 
 
Além disso, é primordial melhorar os serviços que já são prestados pela Prefeitura, 
reduzindo prazos, informatizando processos e simplificando a vida dos cidadãos e das 
empresas, para que a cidade funcione melhor e de maneira mais eficiente. Queremos uma 
cidade simples, onde seja fácil fazer negócios. 
 
Tão importante quanto os investimentos para nossa cidade é o investimento no futuro de 
nossas crianças e jovens. Por isso, é fundamental estarmos focarmos na educação 
fundamental e no fortalecimento das atividades complementares, sejam elas esportivas, 
culturais ou de complementação do ensino com foco no mercado de trabalho. Queremos 
um futuro digno, alicerçado na educação de qualidade para todos. 
 
O que buscamos não é complexo e não advém de nenhuma ideia nova, mas exige muito 
trabalho e diálogo. O que buscamos é tão somente viabilizar os sonhos dos Divinopolitanos 
e das Divinopolitanas através de uma gestão pública profissional e eficiente. 
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2. Infraestrutura para que a cidade funcione 

 
● Universalizar o serviço de saneamento básico e limpeza de rios via realização 

de novo chamamento público. A partir disso, outras empresas poderão assumir o 

serviço de saneamento da cidade de forma completa, incluindo serviços de água, 

esgoto e despoluição do Rio Itapecerica, tendo como impacto mais de R$ 400 

milhões em investimentos para a cidade. 

 

● Realizar a concessão do Aeroporto Brigadeiro Cabral de Divinópolis ao setor 

privado, visando à ampliação da exploração, melhoria da qualidade e intensificação 

de suas atividades de operação com cargas aéreas, mecânica e manutenção de 

aeronaves. 

 
● Substituir o atual padrão de iluminação pública pela energia renovável e 

instalar lâmpadas de LED, tendo como potencial uma economia de mais R$ 12 

milhões ao ano, sendo possível levar iluminação de qualidade as áreas que hoje 

não possuem, incluindo a zona rural. 

 
● Ampliar e melhorar o transporte público, trazendo novas empresas para a cidade 

e regulamentando serviços complementares de transporte, como as vans e 

transportes por aplicativo. 

 

● Ampliar as ciclovias, visando incentivar o transporte sustentável, o lazer e a 

ligação entre os bairros e o centro da cidade. 

 

● Negociar, junto ao setor privado, a modernização da estrutura de fibra óptica 

do município, para melhoria do acesso à internet de consumidores e empresas. 

 

● Fortalecer o potencial logístico de Divinópolis, com reaproximação da Prefeitura 

junto à Ferrovia VLI e municípios com potencial de integração ferroviária como 

Araguari, Araxá, Curvelo, Lavras, Montes Claros, Três Corações, Uberaba, 

Uberlândia e Varginha. 



Will Bueno 

6 

3. Geração de empregos para uma cidade que produz 

 
● Otimizar processos para reduzir prazos para aprovação de projetos para início 

de obras de construção civil no município. 
 

● Otimizar e informatizar processos para reduzir prazos para emissão de guias de 

impostos, taxas e contribuições para a Prefeitura. 

 

● Eliminar a necessidade de alvarás e licenças prévias para negócios e 

atividades de baixo risco, privilegiando a fiscalização posterior. 

 

● Simplificar e informatizar os processos de empreendedorismo, por meio da 

criação do Portal de Empresas de Divinópolis, onde o empresário poderá iniciar um 

negócio, solicitar alvarás e licenças, pagar impostos, aprovar projetos e solicitar e 

acompanhar demandas junto à Prefeitura. 

 

● Implementar o Parque Tecnológico, promovendo a parceria em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação entre a indústria, as universidades e o governo, 

especialmente no setor de saúde. 

 

● Criar um ambiente fértil para o empreendedorismo digital, por meio da 

educação profissionalizante em desenvolvimento/programação, games, design e 

marketing digital. 

 

● Implementar o Programa de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o 

setor privado e universidades,  visando identificar e eliminar gargalos e carências 

que dificultam os negócios em Divinópolis. 

 

● Coordenar planos de desenvolvimento junto aos municípios vizinhos de 

Divinópolis e com os quais há relações e interdependência econômica. Alguns 

exemplos são os municípios de Carmo do Cajuru, Itapecerica, Itaúna, São Gonçalo 

do Pará e São Sebastião do Oeste. 

 

● Implementar planos de fortalecimento da indústria da moda, eletromecânica, 

mecatrônica, tecnológica, ferroviária, logística, de saúde e energia renovável., 

em busca de uma cidade mais desenvolvida com base em suas vocações. 

 
● Estimular o turismo regional e nacional em Divinópolis, a partir do patrimônio 

histórico e das vocações religiosas e comerciais da cidade. 
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● Criar e implantar a marca da Cidade de Divinópolis junto aos principais 

municípios polo emissores de turistas. 
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4. Saúde para uma cidade saudável 

 

● Aumentar a cobertura  dos serviços de saúde nas regiões periféricas, evitando 

deslocamentos desnecessários. 

 

● Fortalecer a medicina preventiva e das Estratégias de Saúde da Família, por 

meio do aumento das equipes multiprofissionais e de condições adequadas para 

médicos, nutricionistas, assistentes sociais, dentistas e enfermeiros. 

 

● Organizar os processos e protocolos de trabalho para facilitar o ingresso da 

população no SUS pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que são 

responsáveis por solucionar até 85% das condições de saúde.  

 

● Negociar solução financeiramente viável para implementação e 

operacionalização do Hospital Regional de Divinópolis junto ao Governo do 

Estado, universidades, setor privado e terceiro setor, reduzindo filas e elevando as 

vagas para atendimento à população. 

 
● Fortalecer a telemedicina, visando reduzir a sobrecarga de unidades de saúde e 

garantir a priorização de emergências e casos graves nos leitos hospitalares 

disponíveis.  

 

● Acompanhar e apoiar o fortalecimento do Hospital São João de Deus, 

referência regionais de saúde e promotor de desenvolvimento de Divinópolis, 

visando à superação de sua crise financeira e operacional. 
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5. Educação para uma cidade do futuro 

 
● Fortalecer os conteúdos e espaços de aprendizagem em leitura, matemática e 

ciências, visando possibilitar uma base sólida desde os primeiros anos do ensino. 

 

● Implementar o programa Escola Integrada, abrindo os espaços da escola para 

eventos e demandas da comunidade, fazendo com que a escola faça parte da vida 

social da população mesmo nos fins de semana. 

 

● Fortalecer o Diário de Classe Digital e o monitoramento educacional, 

possibilitando o monitoramento em tempo real das avaliações, da evasão escolar e 

do absenteísmo dos alunos da rede municipal de educação, e liberando os 

professores para as atividades exclusivas de ensino na sala de aula. 

 

● Ampliar as creches para aumentar o número de vagas disponíveis para a 

população e criar uma central de administração de vagas para melhor 

gerenciamento da oferta e demanda em cada unidade. 

 
● Diminuir a idade mínima para crianças nas creches de Divinópolis, permitindo 

que os pais possam trabalhar e levar o sustento para suas famílias. 

 
● Valorizar professores da rede municipal, transformado a área da educação em 

uma carreira atraente em Divinópolis. 

 

● Aprimorar a infraestrutura das escolas, tanto dentro quanto no entorno dos 

prédios, tornando a região da escola em uma referência urbanística agradável para 

o convívio da comunidade. 

 

● Implementar o Programa de Apoio e Assistência Social às famílias mais 

vulnerável para incentivar a matrícula e manutenção das crianças na escola.  

 

● Desenvolver projetos socioculturais artísticos e esportivos para os alunos, 

descobrindo e desenvolvendo o talento divinopolitano desde a juventude. 

 

● Promover a integração entre escolas públicas e privadas, a fim de facilitar a 

interação entre alunos e famílias e fortalecendo o senso de comunidade na cidade. 

 

● Melhorar a rede de internet e a infraestrutura tecnológica nas escolas 

municipais, visando uma educação mais conectada. 
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● Implementar o Programa de Educação Empreendedora, criando oportunidades 

de capacitação dos jovens e crianças em desenvolvimento/programação, games, 

design, marketing digital e finanças pessoais. 
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6. Esporte, cultura e lazer para uma cidade viva 

 
● Fortalecer as parcerias da Prefeitura com iniciativas de cultura, esporte e lazer 

das comunidades, em especial em regiões até então esquecidas pela 

administração pública.  

 
● Implementar o Calendário de Eventos da Cidade, mantendo vivos e constantes 

os eventos e atividades nas áreas de cultura, esporte, lazer, moda, agropecuária e 

tecnologia nas principais áreas de Divinópolis. 

 
● Promover ampliação, reformas e manutenção de espaços públicos da área 

central por meio de parcerias com a iniciativa privada, possibilitando que a 

administração municipal possa concentrar esforços e recursos nos bairros mais 

afastados.  

 
● Implementar o Programa de Revitalização da Cidade, fortalecendo a limpeza, 

organização, reforma e construção de praças, sempre envolvendo a comunidade e 

a iniciativa privada, tendo como ponto de partida as principais vias de Divinópolis e 

entornos das escolas municipais. 

 

● Ampliar a oferta de práticas esportivas e culturais no contraturno escolar e no 

período de férias escolares, visando à redução da evasão escolar e o aumento do 

senso de comunidade. 
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7. Segurança pública para uma cidade mais segura 

 
● Fortalecer o monitoramento intensivo por meio de câmeras, facilitando a 

prevenção de crimes nas zonas quentes de criminalidade. 

 

● Trabalhar em parceria com a Polícia Militar no fortalecimento do 

monitoramento e das centrais de atendimento 24 horas, atendendo as 

ocorrências dos cidadãos com o menor tempo possível. 

 

● Expandir a quantidade de postes de luz em regiões pouco iluminadas e áreas 

de maior insegurança, visando à revitalização e aumento da segurança. 
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8. Meio ambiente para uma cidade que cuida 

 

● Implementar a coleta seletiva e o reaproveitamento dos resíduos sólidos, com 

atração de empresas que aproveitam os resíduos para geração de energia e/ou 

reaproveitamento. 

 
● Promover a limpeza de rios via realização de novo chamamento público para 

o saneamento básico, trazendo mais qualidade às águas do município. 

 
● Incentivar a arborização, utilização de energia solar e reaproveitamento da 

água, por meio da proposição do IPTU Verde e da atualização das instalações 

públicas municipais. 

 

● Realizar parcerias com programas de cuidados aos animais existentes e bem 

sucedidos na cidade, unindo poder público e sociedade civil organizada. 

 

● Ampliar as ciclovias, visando incentivar o transporte sustentável, o lazer e a 

ligação entre os bairros e o centro da cidade. 
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9. Assistência social e direitos humanos para uma cidade que abraça 

 
● Fomentar a busca ativa na assistência aos grupos que necessitam de atenção 

especializada, como idosos, vítimas de violência doméstica, pessoas em situação 

de rua, dependentes químicos, pessoas em situação de vulnerabilidade social e 

pessoas com necessidades especiais. 

 

● Difundir a cultura de combate à homofobia e preconceito racial, promovendo 

os direitos humanos via campanhas e capacitação dos agentes públicos e da 

sociedade em geral. 

 

● Capacitar as equipes de assistência social de CRAS e CREAS para 

fortalecimento do atendimento à população. 

 

● Implantar a unidade de acolhimento às mulheres, visando garantir segurança, 

dignidade e proteção social às mulheres vítimas de violência doméstica.  

 

● Adequar os espaços públicos para garantir a mobilidade das pessoas com 

deficiência física e visual, especialmente escolas, unidades de saúde, calçadas e 

praças. 
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10. Profissionalização e gasto consciente para uma cidade eficiente 

 
 

● Implementar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), visando digitalizar 

todos os processos internos da Prefeitura, facilitando a gestão de documentos, a 

transparência e reduzindo o uso de papel. 

 

● Implementar o Programa de Gestão para Resultados, visando incentivar a 

capacitação dos servidores, a alocação com base nas capacidades individuais e a 

gestão baseada no alcance de metas. 

 

● Otimizar processos a fim de reduzir prazos para aprovação de projetos para 

início de obras de construção civil no município, bem como para emissão de 

guias de impostos, taxas e contribuições para a Prefeitura. 

 

● Simplificar e informatizar os processos de atendimento ao cidadão e 

empresas, por meio da melhoria do Portal do Cidadão e do Portal de Empresas de 

Divinópolis, onde o cidadão poderá acessar serviços, matricular estudantes nas 

escolas municipais, agendar atendimentos de saúde, pagar impostos, abrir 

demandas de manutenção de iluminação e vias públicas, abrir um negócio, solicitar 

alvarás e licenças, aprovar projetos e solicitar e acompanhar demandas junto à 

Prefeitura. 

 

● Implementar aplicativo de zeladoria colaborativa, possibilitando o contato direto 

da população com a Prefeitura para reportar problemas na cidade e acompanhar o 

atendimento da demanda. 

 

● Fortalecer a capacidade de desenvolvimento de projetos, por meio da 

capacitação dos servidores públicos e institucionalização de processos de captação 

de recursos. 

 

● Implementar processo seletivo para provimento dos cargos de livre 

nomeação, com posterior acompanhamento dos planos individuais de trabalho, a 

fim de fortalecer e profissionalizar a gestão e a entrega de resultados para a 

sociedade. 

 

● Reduzir os cargos comissionados da Prefeitura, gerando uma economia próxima 

de R$ 2 milhões por ano. 

 

 


