PROPOSTAS DEFENDIDAS
PELO CANDIDATO
DÉLIO MALHEIROS
COLIGAÇÃO “BH SEGUE EM FRENTE”

O candidato Délio Malheiros apresenta neste documento as propostas que irão
nortear seu governo, assumindo o compromisso de dar continuidade, de seguir em
frente, desenvolvendo e implantando ações, de curto e médio prazo, visando
alcançar as metas e os objetivos traçados no Plano Estratégico BH 2030, na direção
do futuro almejado, uma “Cidade de oportunidades, sustentável e com qualidade
de vida”.
Assume o compromisso de trabalhar, desenvolvendo ações e projetos para a
construção de uma cidade saudável, com educação de qualidade, com uma vida
urbana e mobilidade sustentáveis, segura, próspera, com as vilas vivas, resiliente e
ambientalmente sustentável, uma cidade com reduzida pobreza e de todos, com
uma cultura cosmopolita e local.
O governo Délio Malheiros terá como princípios governar com transparência,
buscando a excelência na gestão pública, maior participação popular e avanços
com os projetos de melhoria da educação, da mobilidade, da segurança, da saúde e
das políticas sociais.
Para tanto, compromete-se a dar continuidade aos programas e projetos exitosos,
desenvolvidos nos últimos anos, ampliando-os, aperfeiçoando-os, além de
desenvolver novas ações para enfrentar os desafios existentes.
Visando uma Cidade Saudável, com qualidade de vida, o governo Délio
Malheiros irá trabalhar para consolidar a implantação do hospital do Barreiro;
finalizar as obras das Unidades de Pronto Atendimento, além de implantar os
equipamentos cujas obras estão em finalização. Irá prosseguir com a Parceria
Público-privada que visa a construção de Centros de Saúde e irá desenvolver novas
ações para melhorar a qualidade dos atendimentos; intensificar ações
interdisciplinares para a promoção da saúde e a redução dos fatores de risco das
doenças crônicas não transmissíveis, e desenvolverá ações para o enfrentamento
ao uso de álcool e outras drogas. Irá também valorizar os Agentes Comunitários de
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Saúde (ACSs) e os Agentes Comunitários de Endemias (ACEs), além de garantir a
continuidade das ações de combate à dengue, ao zika vírus e ao Aedes aegypti, e a
sustentabilidade dos avanços obtidos no controle da leishmaniose visceral.
E, na área de esportes e do lazer, o governo de Délio Malheiros irá trabalhar para
ampliar as parcerias visando a manutenção e a conservação de campos e quadras;
ampliar as áreas de lazer junto aos conjunto habitacionais de interesse social;
estimular a execução de atividades físicas da população em geral, inclusive dos
idosos; ampliar as parcerias com clubes sociais e apoiar o esporte amador.
Para BH Seguir em Frente com uma Educação com a qualidade crescente, o
governo Délio Malheiros irá expandir a oferta de vagas na educação infantil;
ampliar a Escola Integrada e vai atuar fortemente em projetos de reformas e
manutenção das Escolas Municipais, além de ações visando a valorização dos
professores e educadores.
Para garantir uma cidade com Mobilidade Sustentável, o governo Délio Malheiros
irá priorizar o pedestre, o transporte coletivo e o uso de modos não motorizados.
Irá finalizar as obras em andamento, como a Via 710 e o Boulevard Arrudas;
ampliar a rede cicloviária integrada; expandir o MOVE e as vias exclusivas para o
transporte coletivo; concluir a implantação da Nova Rodoviária e mobilizar a
população e os representantes mineiros do legislativo, junto aos governos federal e
estadual, visando a ampliação da rede de metrô e a realização das obras do anel
rodoviário. Também fundamental, o governo Délio Malheiros irá promover
intervenções visando maior segurança no trânsito e maior fluidez nos
descolamentos, e reforçar a participação e o controle social das políticas públicas
de mobilidade, através dos conselhos e comissões existentes.
Para BH Seguir em Frente na construção de uma Cidade Segura, o governo Délio
Malheiros vai expandir a vigilância eletrônica, não só finalizando a instalação dos
projetos aprovados no orçamento participativo, como promovendo a integração,
ao Centro de Operações da Prefeitura (COP), das câmeras privadas, projeto a ser
construído junto à população de Belo Horizonte. Também importante será a
melhoria na iluminação pública; a ampliação do efetivo dos Guardas Municipais e
avançar com as ações integradas com a educação e as políticas sociais, visando a
prevenção da violência, principalmente junto aos jovens.
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Para uma cidade com Prosperidade, o governo Délio Malheiros vai investir para
tornar Belo Horizonte mais atrativa para o desenvolvimento de negócios; ampliar
o apoio aos micros e pequenos empreendedores, e avançar nas ações voltadas ao
desenvolvimento do turismo de negócios e de lazer, viabilizando o novo Centro de
Convenções e divulgando os atrativos da cidade, como os parques e o Conjunto
Arquitetônico da Pampulha, Patrimônio da Humanidade.
Para BH Seguir em Frente com uma Cidade com Todas as Vilas Vivas, o governo
Délio Malheiros vai garantir maior participação popular nas políticas públicas de
habitação, na produção de moradia, na urbanização de vilas e favelas, além de
avançar no programa de regularização fundiária buscando titular moradores de
vilas e favelas e de conjuntos habitacionais de interesse social. Também irá
trabalhar fortemente na redução de áreas de risco.
Para a construção de uma Cidade com Vida Urbana Sustentável, o governo Délio
Malheiros irá valorizar espaços públicos da cidade, visando torná-los acessíveis,
inclusivos, seguros e agradáveis; irá incentivar, cada vez mais, a apropriação, pelo
cidadão, dos espaços públicos, praças e parques, como espaços de lazer e
convivência; implantar programa visando reforma e melhoria das calçadas;
unificar os fluxos do licenciamento de empreendimentos de impacto,
desburocratizando o ambiente de negócios e promovendo o desenvolvimento da
cidade; ampliar o número de fiscais integrados, e, muito importante, dar
continuidade à política pública de proteção dos animais.
Para se ter uma Cidade Resiliente e Ambientalmente Sustentável, o governo
Délio Malheiros vai continuar com os investimentos em obras para reduzir o risco
de inundações; vai ampliar o plantio de árvores na cidade e fortalecer a educação
ambiental, visando maior conscientização sobre o uso sustentável da água, da
energia e sobre a destinação do lixo. E a questão da coleta seletiva deverá ser
enfrentada. Também no governo Délio Malheiros, a governança para a gestão de
riscos e desastres será fortalecida.
Para BH Seguir em Frente, na construção de uma Cidade com Reduzida Pobreza,
o governo Délio Malheiros irá, além de ampliar os Espaços BH Cidadania, avançar
com o Programa Família Cidadã – BH Sem Miséria; priorizar, nos programas de
capacitação e qualificação oferecidos pela Prefeitura, os jovens e adultos
residentes em áreas de vulnerabilidade social.
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E para uma Cidade de Todos, irá evoluir na integração das diversas políticas
públicas, na sua intersetoralidade. Irá fortalecer o sistema de promoção, proteção e
defesa dos direitos de minorias; ampliar as ações de prevenção e combate a todas
as formas de discriminação e violência. E irá implantar o programa de
voluntariado na cidade, tornando BH a Capital da Solidariedade.
E para uma cidade com a Cultura Cosmopolita e Local,

o governo Délio

Malheiros vai incentivar a realização de produções de audiovisual na cidade e a
apropriação pelo cidadão dos espaços municipais com atividades culturais. O
governo Délio Malheiros vai manter os eventos e atividades culturais já
promovidas pelo município, como a Virada Cultural; o Festival Literário
Internacional; o Noturno dos Museus e o Descontorno Cultural. Um dos principais
objetivos será levar atividades culturais a todos os cantos da cidade.
E a Gestão Pública será eficiente, transparente e com participação cidadã. O
governo Délio Malheiros irá continuar com o modelo de gestão orientado para
resultados, buscando o comprometimento dos gestores com metas, resultados e
indicadores, buscando a melhoria na prestação dos serviços ao cidadão e uma
gestão que prima pela otimização do gasto público. Vai avançar com as políticas de
valorização e capacitação dos servidores, e ainda, irá trabalhar com o objetivo de
facilitar a união entre municípios da Região Metropolitana que buscam os mesmos
interesses, permitindo agilidade e atendimento à demandas específicas, com
adesão espontânea e comprometida.
Dessa forma, o Plano de Governo de Délio Malheiros será marcado pela construção
de uma cidade próspera, inclusiva e saudável.
Essas são as diretrizes gerais das propostas que serão desenvolvidas ao longo da
campanha, para o seu enriquecimento no processo de debate com a sociedade civil,
conselhos e representações da cidade.
O bom trabalho não pode parar!

Délio Malheiros
Coligação BH Segue em Frente
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