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 Montes Claros/MG 



 

SAÚDE  

- Intensificar a atenção primaria 

- Fiscalizar os usuários sobre o atendimento (verificar a satisfação do 

atendimento). 

- Fiscalizar as portas de entradas sobre plantonistas e cirurgias que são 

custeadas pelo município.  

- Expansão e priorização dos programas de prevenção, como clínicas da 

família. 

- Utilização de plataformas digitais para marcação de consultas. 

- Melhorar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) 

e no Programa Saúde da Família (PSF) no âmbito urbano e rural. 

- Acelerar o processo de informatização da rede pública para mais integração 

dos pontos de atendimento, garantindo velocidade e otimização dos serviços. 

Montar equipe de agentes da saúde e enfermeiros para tratamento domiciliar 

de casos de menor complexidade, com mais cuidados aos pacientes, evitando 

a ocupação de vagas hospitalares desnecessárias. 

- Implantar um programa de Mutirão da Saúde nos bairros com equipes 

multiprofissionais voltadas para campanhas de prevenção e diagnóstico de 

doenças. 

-  Ampliar o horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

deixando 24 horas disponível para a população, com médicos e enfermeiros de 

prontidão, protegidos pela guarda municipal armada. 

- Atenção farmacêutica:  melhorar a cobertura de medicamentos 

disponibilizados. 

- Implementar um projeto para aumentar a segurança no trânsito, prevenindo e 

combatendo a violência e a imprudência. Enfocar as consequências do uso de 

álcool e outras drogas x trânsito;  

- Garantir o direito a sexualidade como política integral para a juventude, tendo 

em vista os métodos contraceptivos, exames (especialmente o de prevenção 

do colo do útero) e acesso à vacina de HPV. 

 

 

SAÚDE NA ZONA RURAL 

- Atenção primaria na zona rural. 

- Plano diretor de drenagem urbana.  



- Estruturar os postos de saúde das zonas rurais com reformas, consertos, 

mobiliários e atendimentos médicos e odontológicos;  

 

TRANSPORTE 

- Realizar estudo de locais para segurança dos motoristas de aplicativo e moto 

taxi (embarque e desembarque) 

- Regularização e fiscalização dos Moto taxistas. 

- Fiscalizar o contrato junto a mocbus cobrando o que está escrito (cobrador de 

ônibus). 

- Viabilidade da implantação do VLT. 

- Investir em ações que melhorem a mobilidade urbana, aprimorando o sistema 

de transporte coletivo, incentivando rotas alternativas e minimizando as 

retenções no trânsito. 

 

EDUCAÇÃO  

- Valorização professor, reavaliação da carga horaria  

- Valorização do sistema educacional básico, educação inicial, a reestrutura do 

plano de carreira, parceria com faculdade para auxiliar na capacitação de 

professores.   

- Revitalizar as unidades de ensino.  

- Recursos sobre o CEMEI (fazer uma verificação dos recursos destinos, 

quanto, e como investido) 

- Parceria com estado e com o governo federal, pois existe o fundo de amparo 

ao trabalhador, que o estado passa uma porcentagem aos cursos. 

- Ciência e tecnologia, falta mais investimento nessas áreas, para valorização 

humana, distribuição de internet em ponto estratégico de pessoas de baixa 

renda para auxílio na educação. 

- Valorização do controle social, melhoria na educação junto aos professores  

- Concursos na área da educação. 

- Elaborar um plano diretor participativo. 

- Aprimorar o atendimento em creches e na educação infantil do município. 

- Ampliar o atendimento para crianças de zero a 3 anos em creches com mais 

convênios entre prefeitura e instituições privadas. Acelerar o processo de 

ampliação da oferta de pré-escola para atendimento da totalidade das crianças 

de 4 e 5 anos de idade. 



- Disponibilizar para os alunos da rede pública de ensino médio uma avaliação 

de conhecimentos gerais distribuindo, após resultados e classificação destes, 

bolsas de estudos para acesso ao Ensino Superior em instituições privadas 

existentes no município, conforme legislação municipal. 

- Garantir merenda escolar de qualidade (formação para os auxiliares e 

merendeiras); 

- Revitalizar os laboratórios de informática (garantia à inserção ao mundo digital 

e às tecnologias de informação) 

- Adaptar a disciplina - prevenção ao uso abusivo das drogas no currículo das 

escolas no ensino fundamental I, II (parceria com o PROERD, demais 

entidades ligadas à temática); 

 

 

MEIO AMBIENTE  

- Incentivar a coleta seletiva reduzindo o lixo bruto e incentivando renda. 

- Estudo para usina de lixo gás onde a geração de energia através do lixo pode 

trazer investimentos ao município R$. 

- Recuperação dos rios que cortam Montes Claros, realizando um grande 

programa de saneamento ambiental em parceria com a empresa de 

saneamento local (copasa) em conjunto com os municípios da região 

- Utilizar lixeiras de coleta seletiva em pontos estratégicos do município. 

- Revitalização da lagoa da Pampulha e demais praças da cidade. 

- Investir na educação ambiental. 

- Coordenar e fiscalizar a qualidade dos serviços de saneamento prestados, as 

tarifas cobradas atualmente e realizar trabalhos em conjunto para retirar o 

esgoto sanitário dos rios da cidade. 

- Garantir e melhorar a continuidade da política de proteção e preservação 

animal. 

- Conservação e preservação dos recursos naturais, criação de novos parques 

ambientais, de forma economicamente viável, ecologicamente sustentável e 

socialmente responsável, garantindo qualidade de vida e segurança para a 

população. 

- Ampliar e promover a integração da rede de ciclovias e a criação do serviço 

de aluguel de bicicletas para conscientizar a população ao uso desnecessário 

de veículos poluentes.  

- Criar um Mini Horto Municipal – Viveiros e Mudas. 

- Incentivo e apoio a criação de uma brigada de incêndio do município. 



- Fortalecimento dos serviços de Vigilância Sanitária;  

- Fortalecimento do Centro de Controle de Zoonoses através de atividades 

preventivas e educativas, garantindo os serviços de combate a dengue, zika 

vírus, calazar e pernilongos e etc.. 

 

 

 

 

ESPORTE  

- A valorização antes da pandemia não houve, ocorreu um travamento do 

esporte. 

- Valorizar campeonatos amadores em todas as áreas (esporte e saúde). 

- Estimular e valorizar práticas e ações ligadas a cultura, ao esporte e ao lazer 

que estão diretamente ligados na melhoria de indicadores de saúde, educação, 

assistência social, podendo também estimular o turismo, alavancando os 

índices de desenvolvimento humano. 

- Apoiar e realizar os Campeonatos municipais. 

 

ASSITÊNCIA SOCIAL 

- Falta projetos sociais para combate ao álcool a droga e incentivo do esporte e 

educacional. 

- Desenvolver projetos sociais nas escolas colocando a família mais próxima da 

educação dos filhos.  

- Projetos sociais para incentivar nos estudos. 

- Reforços escolares.  

- Apoio aos CRAS (burocracia em atendimento) fiscalizar o porquê do excesso 

de serviço, acarretando a demora. (Se possível, expandir a quantidade de 

CRAS e ampliar o horário de atendimento de cada unidade). 

- Valorização da agricultura familiar com realizações de feirinhas em bairros. 

 

 

INCLUSÃO SOCIAL 

- Maior acessibilidade as pessoas com deficiência. 



 

 

 

 

 

 

CULTURA  

- Valorização do calendário cultural de montes claros, valorização dos artistas 

proporcionando a renda através da valorização do calendário. 

- Catopés. 

- Parada LGBTQIA+. 

- Carnaval fora de época. 

- Exposição. 

- Valorização da agricultura familiar com realizações de feirinhas em bairros. 

- Valorizar o patrimônio histórico, cultural, material e imaterial de Montes 

Claros. 

- Fomentar a Cultura Junina através de festivais, valorizando os grupos juninos 

já existentes e incentivando a criação de novos, subsidiando a manutenção dos 

mesmos. 

-Organizar a festa do pequi valorizando o fruto do Cerrado que produz trabalho, 

sustento e alimento para muitas famílias nas áreas rurais do Município. 

- Promover exposição de alimentos produzidos no cerrado como frutos etc., 

incentivando o homem do campo na preservação deste que representa a nossa 

identidade cultural catrumana na culinária. 

- Valorizar os artistas locais e regionais. 

- Viabilizar a construção de um local de eventos culturais. 

 

 

IMPOSTOS  

- Redução do ITBI.  

- Incentivar o verde (o plantio e cuidado de arvores desconto no IPTU). 

- Reavaliar a taxa de iluminação pública. 



 

 

 

 

INFRAESTRUTURA  

- Identificar, estudar e solucionar os locais de inundações. 

 - Ampliar o investimento em calçadas, ruas e áreas exclusivas aos pedestres. 

- Fiscalizar o contrato junto a copasa e cobrar o que foi escrito. 

- Investir na ampliação e qualificação da rede ferroviária, visando maior 

integração do território municipal às regiões metropolitanas. 

 

 

 

ECONOMIA 

- Financiar atividades microempreendedoras na periferia, gerando renda e 

incentivo para aqueles que cogitam em entrar na iniciativa privada.  

- Fortalecer e revitalizar os centros das cidades e seus espaços livres públicos, 

por meio da proposição de habitação para as múltiplas faixas de renda, 

sobretudo nos imóveis abandonados ou subutilizados, da locação social, de 

usos mistos e a multifuncionalidade, evitando a criação de novos bairros em 

áreas distantes e desconectadas das redes de infraestrutura urbana.  

- Valorizar as pequenas e médias empresas com incentivos aos programas de 

melhoria e agilidade na emissão de documentos. 

- Investir em programas de capacitação dos micros, pequenos e médios 

empresários em todas as áreas e apoiar o setor empresarial para viabilização 

de projetos junto a instituições financeiras e de fomento; 

-  Organizar o sistema público de informação e acompanhamento online de 

oferta e procura de emprego; 

- Criação de uma lavanderia comunitária, que irá  gerar renda e inclusão social 
das pessoas mais necessitadas. 
 

 

 

 



 

SEGURANCA  

- Estruturar o serviço de segurança com a guarda municipal. 

- Guarda municipal armada. 

- Treinar grupos de guardas municipais para prestar o pronto atendimento, 

equipados e armados, eles estarão posicionados em pontos estratégicos 

(praças, quadras esportivas e outros patrimônios públicos para evitar 

vandalismo) e de fácil acesso para que cheguem no local da ocorrência em 

poucos minutos. 

- Reforçar a iluminação pública, tanto no centro quanto nos bairros periféricos 

da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO 

- Aprimorar o portal da Prefeitura de Montes Claros para torná-lo mais flexível e 

de fácil entendimento para a população. 

- Maior visibilidade para a população em relação a central de transparência, 

reclamações, sugestões e denúncias envolvendo o nosso município. 

 

TURISMO 

- Instituir o SELO DE QUALIDADE em Serviços, afim de reconhecer os 

estabelecimentos e pessoas que ofereçam serviços de qualidade ao turista;  

- Instituir projetos de fomento ao turismo urbano, rural e ecológico no do 

município e do interior, através de trilhas, passeios de ecopedal e visitas 

guiadas;  

- Fortalecer parcerias com faculdades, universidades e instituições 

governamentais e não governamentais que desenvolvem ações nas áreas da 

cultura e do turismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 


	- Criação de uma lavanderia comunitária, que irá  gerar renda e inclusão social das pessoas mais necessitadas.

