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INTRODUÇÃO 

 

O momento por que passamos é de grandes desafios. A pandemia impõe 

e traz à tona uma nova realidade que precisa ser enfrentada com muita 

atenção e cuidado, com ações imediatas para cuidar das pessoas e em 

paralelo com a criação das condições necessárias para a retomada do 

cotidiano pós pandemia. Isso será feita por meio de uma ação integrada 

que fomente o desenvolvimento econômico. 

Faz-se necessário um olhar para Belo Horizonte considerando todos os 

desafios a serem enfrentados, sem perder o foco nas oportunidades para 

fazer do município um lugar melhor para viver.  

Cabe ao Poder Executivo planejar e criar as condições necessárias para 

remodelar sua infraestrutura e para potencializar a retomada das 

atividades pós pandemia. 

Valorizando as nossas vocações, juntos, vamos criar um movimento para 

incentivar e atrair empresas e negócios que gerem investimentos em Belo 

Horizonte. Isso criará uma atmosfera para a inovação e o 

desenvolvimento, os quais trarão benefícios para nossa população. 

Construiremos uma cidade inteligente e humana, otimizando nossos 

recursos para prestar serviços públicos de qualidade, com foco no 

desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida para nossa 

população. 
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ESTRUTURA DO PLANO DE GOVERNO  

 

O plano de governo está estruturado em 4 (quatro) eixos macro, com 

desdobramentos em ações com indicadores que permitem transparência, 

produtividade e melhoria na qualidade de vida para o cidadão. 

O primeiro eixo é um programa transversal de gestão com diagnóstico, 

planejamento, execução e acompanhamento para a otimização de 

recursos e do patrimônio público com o objetivo de melhorar a 

produtividade e a transparência em todas as áreas de atuação da 

prefeitura.  

O segundo eixo estimula a retomada do desenvolvimento econômico com 

parcerias institucionais e público-privadas, redirecionando o papel do 

Poder Executivo como agente facilitador do desenvolvimento sustentável.  

O terceiro eixo visa à qualidade de vida para os belorizontinos através da 

melhoria dos serviços públicos de saúde, educação, segurança, transporte, 

desburocratização e racionalização do atendimento ao cidadão e da 

melhoria da nossa rede de acolhimento, em parceria com a iniciativa 

privada, governos estadual e federal.   

E o quarto eixo tem como objetivo liderar o processo de transformação de 

Belo Horizonte como uma cidade inteligente, em que a tecnologia 

democratize oportunidades e serviços para nossa população. 
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ÁREAS DE ACÃ̧O 

  

O desenvolvimento dos 4 (quatro) eixos passa por uma estrutura de ações 

nas áreas de gestão e transparência, desenvolvimento social e econômico. 

 

AÇOĒS E PRIORIDADES  

 

 Implantação do modelo cívico-militar nas escolas públicas municipais 

 

 Combate à ideologia de gênero nas escolas públicas municipais 

 

 Promover a integração da região metropolitana  

 

 Melhorar o acolhimento aos idosos  

 

 Transparência na aplicação dos recursos públicos  

 

 Diagnósticos dos ativos disponíveis da prefeitura 

 

  Estabelecer políticas públicas de acolhimento para a população de rua 
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 Incremento das ações de uma Secretaria de Segurança Pública 

Municipal integrada com as forças de segurança e inteligência estadual e 

federal 

 

 Criar um pacto pela inovação, reunindo entidades públicas e privadas 

 

 Fortalecer a política do empreendedorismo, fomentar a criação de 

startups e de incubadoras de negócios  

 

 Aproveitar a vocação da cidade para incrementar o turismo de 

negócios e eventos  

 

 Conectar projetos para o desenvolvimento de eventos gastronômicos  

 

 Otimizar as alternativas de transportes coletivos   

 

 Disponibilizar pontos e manchas de internet pública  

 

 Geração de novas oportunidades de emprego e renda 

 

 Garantir a inclusão digital  
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 fortalecer a meritocracia na estrutura municipal de educação 

 

 Parcerias institucionais para a qualificação da educação  

 

 Criar o programa corrupção ZERO 

 

 Valorização do funcionalismo a partir da capacitação e da meritocracia  

 

 Promover a internacionalização da cidade 

 

 Verificar a existência de projetos de obras públicas e avaliar sua 

viabilidade de execução 

 

 Finalizar obras em andamento  

 

 Promover e incentivar a troca de experiências entre o setor público e o 

privado na educação  
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NOSSO COMPROMISSO COM BELO HORIZONTE 

 

Fazer um governo em parceria com os governos estadual e federal, 

valorizando os princípios e valores éticos. O Governo será formado por 

uma equipe técnica qualificada, comprometida com Belo Horizonte. 

A prefeitura buscará boas praticas de gestão com prioridades para a 

saúde, a educação, segurança e a mobilidade urban. 

Promoveremos o combate intransigente à corrupção em nossa cidade. 

Haverá uma reestruturação para diminuir a máquina da administração 

pública para torna-lá mais econômica e eficiente, com prioridade absoluta 

nos resultados e no alcance das atividades fins. 

 

 

Bruno Engler 

Candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo PRTB 
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