IDEIAS DEFENDIDAS PELO CANDIDATO
RODRIGO PACHECO
COLIGAÇÃO “BEAGÁ PARA TODOS”

O candidato Rodrigo Pacheco apresenta neste documento ideias que nortearão
a elaboração de um planejamento urbano moderno, inovador e que seja capaz
de interligar as diferentes áreas que se interagem no município, no sentido de
se efetivar a consolidação do verdadeiro conceito de “Cidade Integrada”.

A cidade se transforma, urbaniza-se e, ao mesmo tempo, enfrenta um
problema de gestão. Nesse sentido, é preciso assumir o compromisso de
trabalhar de forma colaborativa, diante de problemas complexos e que devem
ser enfrentados. Os desafios que se colocam precisam ser solucionados com
urgência. Não há mais tempo a perder.

Se por um lado há um problema social provocado por práticas equivocadas,
por outro abrem-se oportunidades que permitem novas soluções, que levem
em conta o compartilhamento de informações, conhecimentos e experiências
por meio de ferramentas tecnológicas, em tempo real. A disseminação de tais
ferramentas, além de ajudar no combate à corrupção, facilita a busca por
soluções efetivas e inovadoras, possibilitando a criação da “Prefeitura 24
horas”.

Se a vida das pessoas não para, a prefeitura também não pode parar.
Essa lógica, elementar, precisa ser colocada em prática diante do consenso de
que a capacidade da atual gestão no enfrentamento dos problemas não
corresponde à velocidade das demandas da população. E as ferramentas,
oportunidades e experiências estão disponíveis, ao alcance das mãos, para
serem colocadas em prática na construção de um novo modelo de
administração.

Modelo que assegure ao cidadão a confiança de que, ao precisar dos serviços
públicos, terá a garantia de seu funcionamento com qualidade, a certeza da
oferta de vagas e o acesso à informação com transparência e a qualquer
tempo. Para isso, mais do que servidores, faz-se necessário o uso inteligente
da tecnologia disponível e utilizada nas principais cidades do mundo,
conectadas por meio de celulares e seus aplicativos. Se as pessoas e as
cidades estão conectadas, os serviços públicos também precisam estar.

Hoje, mais da metade da população vive nas cidades. O crescimento da
população urbana acarreta novos desafios. Diante do crescimento da
urbanização, compromete-se a dividir o protagonismo das decisões com a
população na busca pela solução dos problemas relacionados à desigualdade
social, dificuldades de mobilidade, atendimento à saúde, acesso à educação e
desenvolvimento econômico, entre outros.

O Governo Rodrigo Pacheco vai assegurar um novo modelo de gestão para
priorizar um planejamento baseado em uma abordagem participativa,
estabelecendo processos que possam ser acessados publicamente, o tempo
todo. Esse modelo de gestão se fundamenta na articulação entre a
administração e a população. Nesse sentido, a nova gestão favorecerá a
participação dos diferentes segmentos da sociedade.

Uma Beagá Para Todos passa pelo comprometimento com uma gestão
democrática para combinar as diretrizes políticas com mecanismos de
atuação direta da sociedade nas decisões, sempre respeitando a diversidade e
construindo instrumentos que fomentem a igualdade. O objetivo é modificar a
concepção de poder público para serviço público, no sentido de fortalecer a
relação entre Governo e cidadãos.

A gestão Rodrigo Pacheco objetivará a busca por uma sociedade com
oportunidades, justa e democrática, diretamente relacionada à inclusão social.
Esse objetivo atenta para a importância de acabar com leis discriminatórias,
possibilitando a promoção de programas de inserção e de estratégias para a
inclusão, dando voz e decisão ao cidadão. O exercício da cidadania demanda
transparência e mecanismos de participação.

Defenderá conceitos de justiça social como base para o acesso aos serviços
públicos. A eficácia desse processo assegura um ambiente de cultura de paz.
Quando

há

redução

das

tensões,

impulsiona-se

um

conjunto

de

comportamentos que contribuem para a resolução de problemas por meio do
diálogo. O processo de inclusão tem como alicerce a liberdade e os direitos
individuais.

A Beagá Para Todos pretende assegurar ao cidadão o acesso à saúde
pública com qualidade. A população não pode ter esse direito negligenciado.
Em Belo Horizonte, o poder público enfrenta desafios, e o cenário atual pede
atenção e responsabilidade. Garantir a qualidade de vida de cada um é
assegurar o bem de todos.

A gestão Rodrigo Pacheco trabalhará para garantir a excelência no sistema
público de saúde ao combater seus principais problemas, como a falta de
médicos e equipamentos, a insegurança nas unidades de saúde e a falta de
atendimento integral nessas unidades. Um conjunto de propostas vai orientar a
atuação do governo na área nos próximos quatro anos, fazendo funcionar com
resolutividade as equipes de saúde da família, de saúde bucal, os centros de
saúde, as unidades de pronto atendimento, os hospitais e os demais
equipamentos de saúde do município.

São compromissos ampliar o acesso ágil da população a serviços de
qualidade, valorizar o profissional da saúde, melhorar a estrutura das unidades
e garantir adequadas condições de trabalho. O Hospital Metropolitano Doutor
Célio de Castro, no Barreiro, será prioridade, a partir do diálogo com os

governos Federal e Estadual, a fim de buscar recursos para garantir seu
funcionamento integral.

Áreas e populações em situação de vulnerabilidade merecerão um novo olhar
da gestão Rodrigo Pacheco. E uma Beagá Para Todos garante aos moradores
de vilas e favelas a redução das desigualdades em todas as suas dimensões,
um olhar conectado às particularidades de cada região. O acesso à renda, à
cultura e lazer, às oportunidades, ao desenvolvimento pessoal e profissional é
imprescindível no processo de inclusão e participação nas decisões da gestão
pública.

O

desenvolvimento

sustentável não

pode

conviver

com

as

desigualdades e a administração tem de priorizar investimentos que visem à
inclusão.
Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da
chikungunya e da zika, que tanto atormentam o belo-horizontino, serão
intensificadas. Uma Beagá Para Todos precisa conhecer os problemas para
transformar a vida de todos.

Garantir qualidade de vida ao belo-horizontino passa, necessariamente, pela
melhoria da mobilidade urbana. Belo Horizonte ocupa as primeiras posições
em rankings dos piores trânsitos do Brasil, e um plano que visa a solução dos
problemas relacionados à mobilidade será criado na gestão de Rodrigo
Pacheco.

Entendendo que a ampliação do metrô, além de atender a um desejo antigo da
população de Belo Horizonte, é uma das alternativas para desafogar o trânsito
da capital, a Beagá Para Todos tem mecanismos para articular com o Governo
Federal a liberação de recursos para efetivamente expandir as linhas do metrô.

A Beagá Para Todos também leva em conta a criação de um sistema que
apoie o ciclista e garanta sua segurança. Compromete-se a revisar e
descentralizar o modelo de ciclorrotas (ciclovias, ciclofaixas e caminhos
compartilhados) e bicicletários/paraciclos, criando uma rede de ciclovias
integrada a todos os modais (metrô/ônibus), estimulando a prática do caminhar
e do uso da bicicleta como modo de locomoção, levando-se em conta as
principais vias.

Pactuará com a cidade um modelo de gestão que visa a apropriação e a
utilização dos espaços públicos, como ruas, parques e praças de forma a
assegurar à população o uso desses espaços para atividades culturais,
esportivas e de lazer.

A gestão Rodrigo Pacheco tem como prioridade o

estímulo à convivência, o encontro dos diferentes pensamentos. A Cidade
Integrada tem como premissa a sociabilização.
Rodrigo Pacheco vai articular com as prefeituras da Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH) e viabilizar, juntamente com o Governo Federal,
recursos para a construção do Rodoanel Metropolitano. Outra intervenção
importante são as obras no Anel Rodoviário, palco de tragédias históricas. As
avenidas Cristiano Machado e Presidente Antônio Carlos se tornarão vias

expressas, com a construção de passarelas de pedestres e intervenções de
tráfego, aumentando, assim, a fluidez do trânsito e a segurança de pedestres.
Um estudo será realizado para promover a sincronização dos sinais de trânsito
e sua eliminação em pontos de pouco fluxo. Serão implementadas
intervenções em pontos viários de grande índice de acidentes, com passarelas
e melhor passagem para pedestres.

A gestão Rodrigo Pacheco modernizará e ampliará a infraestrutura de
iluminação pública e de videomonitoramento, incrementando a sala de
monitoramento e realocando servidores da Prefeitura de Belo Horizonte para
auxiliar na Central de Operações da cidade. Ações fundamentais para a área
da segurança, assim como a revitalização de áreas abandonadas pelo poder
público. Haverá a integração da base de dados da Prefeitura com a Polícia
Militar e com a Polícia Civil. Amplia-se, assim, a gestão da inteligência de
segurança pública e a atuação em conjunto na prevenção de crimes. Rodrigo
Pacheco irá elaborar o Plano Municipal de Segurança, que vai promover o
levantamento dos principais problemas e pontos críticos de cada região,
trabalhando com serviço de inteligência, diretrizes e metas que tornem Belo
Horizonte a capital com menor índice de violência e criminalidade. Revitalizar o
hipercentro da capital vai permitir a reocupação desse espaço, o que ajudará a
afastar a criminalidade.
O apoio às ações da PM dentro das escolas municipais, em programas como o
Proerd, vai ajudar a afastar a criança e o adolescente do consumo de drogas. A
gestão Rodrigo Pacheco focará na prevenção de crimes, por meio de métodos
inovadores que combatam o crime na sua causa, especialmente promovendo a

inclusão de crianças e jovens, assistindo menores infratores para a sua
ressocialização, recuperando dependentes químicos, cuidando de moradores
de rua, estimulando o primeiro emprego. E tudo isso com política integrada
com as secretarias e setores da Prefeitura, todos comprometidos no combate à
violência

urbana.
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oportunidades de inserção no sistema educacional, no mercado de trabalho e,
principalmente, nas decisões sobre o futuro da cidade. Da mesma forma,
diante do envelhecimento populacional, compromete-se com a população idosa
assegurar oportunidades de trabalho e qualidade de vida. O aumento da
população idosa deve ser visto como uma vitória da sociedade.

Uma Beagá Para Todos precisa de uma educação de qualidade, aliada a uma
constante promoção do educador, criando cidadãos conscientes e com
chances iguais de obter um futuro melhor. O mandato de Rodrigo Pacheco vai
melhorar a qualidade do ensino básico e ainda buscar a igualdade na rede
pública municipal de ensino, promovendo a avaliação e a adequação dos
processos metodológicos de ensino. Rodrigo Pacheco vai rever o processo de
cadastramento e matrícula nas Umeis e aumentar o investimento na educação
infantil, ampliando as vagas para a faixa de zero a três anos e garantindo a
oferta a todas as crianças de quatro a cinco anos. A Beagá Para Todos
colocará à disposição dos responsáveis todas as informações escolares dos
alunos, por meio do desenvolvimento e da implantação de um sistema de
tecnologia da informação, que transmitirá esse conteúdo. Isso possibilitará a

melhoria do controle de frequência e notas, aumentando a relação da família
com a escola.

Um ponto a ser combatido é o constante descontentamento dos servidores da
educação. Os professores serão valorizados com a oferta de formação
continuada, por meio de parcerias com instituições de ensino. Haverá o
aumento de vagas no Programa Escola Integrada (PEI), com uma forte
articulação com as áreas do Esporte, Ciência e Cultura, essencialmente nas
regiões de maior vulnerabilidade. As escolas serão equipadas com bibliotecas
abertas ao público, com infraestrutura de informática para atender aos alunos e
à comunidade. Essas ações ajudarão na melhoria nas condições de trabalho
para esses profissionais.

O desenvolvimento econômico da cidade traz benefícios a todos os
moradores que precisam de um cenário de emprego e renda. A gestão de
Rodrigo Pacheco transformará a cidade em polo cultural e comercial por meio
de programas de qualificação do comércio popular e da montagem de uma
rede para o comércio sofisticado e para o turismo de negócios, cultural e
ecológico. Haverá a estruturação de uma rede de equipamentos de formação
de recursos humanos voltados para as atividades culturais, cientificas e
tecnológicas, com o objetivo de amenizar a alta da taxa de desemprego em
Belo Horizonte. Uma outra medida será a exploração do segmento de turismo,
grande potencial para movimentar a renda e a economia local. Com isso,
compromete-se com a construção de um novo centro de convenções, diante da
ociosidade da rede hoteleira e da insuficiência de espaços para a realização de
eventos, feiras, congressos nacionais e internacionais.

A administração Rodrigo Pacheco também irá simplificar o processo de
emissão de alvarás, reduzindo prazos e burocracia. Promoverá a ampliação do
número de serviços da Prefeitura disponibilizados pela internet e vai articular
com prefeitos de cidades da Região Metropolitana a integração de ofertas de
serviços.

É compromisso da gestão Rodrigo Pacheco promover o desenvolvimento
econômico, levando-se em conta políticas que racionalizem o uso de
recursos naturais, protegendo reservas e recuperando áreas degradadas.
A valorização da biodiversidade e a melhora da qualidade do ar são
imprescindíveis numa administração que olha para o futuro. Nesse contexto,
também é indispensável o incentivo às chamadas “indústrias limpas”, que
geram empregos na área de tecnologia demandando poucos espaços e sem
pressionar o meio ambiente. Aliado a esse modelo de desenvolvimento, é
relevante também o incentivo ao consumo consciente, à reciclagem e ao uso
de energias renováveis e utilização de combustíveis de origem de biomassa.
As ideias aqui elencadas buscam contribuir para o debate em torno da
reinvenção de Belo Horizonte, a ser desenvolvido no seio da sociedade durante
a campanha. O Plano de Governo de Rodrigo Pacheco mostra o compromisso
com a população, buscando fazer reformas estruturais, com diálogo e
participação, para uma verdadeira “Cidade Integrada” e para todos.
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