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Apresentação
Em observância à Lei nº 9.504/97 em seu artigo 11 inciso IX acrescido pelo
art. 3º da Lei nº 12.034/2009, apresenta-se o Programa de Governo do Partido Verde para o
Município de Montes claros, quadriênio 2021-2024.
Este projeto encontra-se pautado no conhecimento da realidade local, nas
necessidades da população e nas potencialidades do município, com o intuito por
promover o desenvolvimento social e econômico de nossa cidade.
Montes Claros, elevado à condição de cidade em 03 de julho de 1857, pela
Lei Provincial n.º 802, possui área total 3.589,811 km² ; população estimada: 409.341
pessoas, conformes dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O Município possui localização estratégica e privilegiada considerando a
logística para o desenvolvimento econômico, sendo o segundo maior entroncamento
rodoviário nacional, ligando grandes regiões do país.
O presente projeto não tem a pretensão de ser resposta a todas as demandas
concernentes à administração municipal, haja vista a grandeza e particularidades inerentes
ao nosso município. Contudo, este é um esboço que apontará diretrizes de governo para o
quadriênio 2021-2024, sendo um compromisso público para com a cidade de Montes
claros e sua população, buscando crescimento econômico sem nos esquecer de cuidar das
pessoas, nosso maior patrimônio.
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1. Saúde
a) Incentivar a participação popular no Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e
democratizando o controle social nas Unidades de saúde do Município;
b)

Disponibilizar nas redes públicas de saúde, terapia ocupacional e atendimento
psicológico aos idosos, uma vez que têm sido vítimas de maus tratos e abandono
socioafetivo.

c) Reestruturar a Clínica Hélio Sales para que seja referência no atendimento da saúde
mental em nossa região, criando condições de segurança tanto para os profissionais
de

saúde,

quanto

para

as

pessoas

que

demandam

atendimento

psicológico/psiquiátrico;
d) Ampliar e robustecer o atendimento oferecido pelos CAPS (centro de assistência
psicossocial) às crianças, jovens e adultos dependentes químicos que buscam
recuperação, incluindo assistência ao núcleo familiar;
e) Fornecer transporte gratuito aos pacientes carentes que estiverem em tratamento da
saúde mental na rede do município, em especial às crianças e idosos;
f) Aumentar o número de consultas e cirurgias eletivas, respeitando o direito e a
dignidade das pessoas que buscam a rede pública de saúde;
g) Realizar, pelo SUS, exames e diagnósticos;
h) Manter e melhorar/ampliar o atendimento psicológico, fisioterapêutico e
fonoaudiológico aos pacientes do município, em especial às pessoas diagnosticadas
com Transtorno do espectro autista (TEA) e desenvolvimento atípico;
i) Buscar recursos juntos aos governos estadual e federal para a construção do
Hospital do trauma, posto que o município já doou o terreno. O hospital desafogará
os prontos-socorros dos demais hospitais existentes na cidade, vez que assumiria
urgências e emergências;
j) Ampliar o atendimento de médicos especialistas em áreas diversas da medicina;
melhorar e ampliar a frota de veículos e ambulâncias;
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k) Promover cursos e capacitações para os servidores da Unidade Hospitalar do
município;
l) Revitalizar/reestruturar o Hospital Municipal Alpheu de Quadros, tanto na parte
estrutural, quanto na aquisição de equipamentos para realização de exames;
m) Promover atendimento odontológico, inclusive estimulando a prevenção através da
educação oral que será trabalhado nas escolas;
n) Organizar e estruturar a rede de atenção hospitalar, buscando a ampliação da oferta
de leitos hospitalares, visando o equilíbrio da oferta e da demanda
o) Implantar Centro de Atendimento para Animais de Pequeno e Médio Porte com
atendimento de médicos veterinários;
p) Estimular as ações de promoção e proteção animal. Por meio da Vigilância
Epidemiológica e Sanitária atuar em defesa da saúde e da proteção animal,
controlando populacional de animais domésticos, com ação participativa no
controle de zoonoses, visando atingir um equilíbrio harmonioso entre homem e
animal, e desenvolvendo ações de proteção animal: tais como vacinação e castração
de cães e gatos;
2. Meio Ambiente
a) Fomentar e implantar projeto de arborização do município através do incentivo
fiscal, para manutenção do equilíbrio ecológico;
b)

Apoiar e incentivar os produtores rurais para práticas de conservação do meio
ambiente como: preservação de fontes, e mata ciliar;

c)

Revigorar o horto florestal do município, com a produção e distribuição para a
população de novas mudas de árvores frutíferas e paisagísticas;

d) Implantar programa que incentive a sustentabilidade nas novas construções, como
reaproveitamento da água e aproveitamento da energia solar;
e) Implementar a coletiva seletiva do lixo;
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f) Promover politicas públicas de sustentabilidade, incentivando a reciclagem de
materiais descartados, incentivando a criação de cooperativas dos catadores de
recicláveis;
g) Revitalizar as nascentes existentes na área do município;
h) Promover campanha de conscientização da preservação do meio ambiente, na o
recolhimento do lixo, na preservação das vias pública, parques e jardins, cuidando
das áreas verdes, evitando o uso indiscriminado dos espaços livres ainda existentes
na Cidade e nas sedes dos povoados e distritos.
i) Revitalizar os Parques da Cidade;
j) Promover a preservação do meio ambiente e a prática de esportes no Parque
Sapucaia;
k) Garantir a integridade e preservação da serra do Mel;
l) Fomentar a prática de atividades físicas e

atividade de preservação do meio

ambiente;
m) Revitalizar a lagoa do Parque Municipal Milton Prates e Lagoa do Interlagos;
3. Educação inclusiva
a) Promover o incentivo a Leitura, criando feiras do livro e as bibliotecas,
incentivando a leitura, a literatura e as bibliotecas, cri hábito de leitura desde as
séries iniciais da rede pública;
b) Ampliar progressivamente para até 30% os recursos obrigatórios do município na
educação fundamental com ênfase para a educação infantil;
c)

Investir em Recursos Humanos, docentes e corpo técnico com treinamento e
capacitação constante.

d) Manter o auxiliar de docência, nas séries fundamentais, dando suporte ao trabalho
do docente.
e) Criar parceria com as entidades de Cursos Profissionalizantes com intuito de obter
bolsas de estudo para a população jovem carente.
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f) Instituir eleição com voto direto e secreto para o cargo de Diretor e Vice-Diretor das
Escolas e Creches municipais;
g) Ampliar e adequar às escolas e creches municipais para melhor atender nossos
alunos, especialmente visando a inclusão das pessoas com deficiências.
h) Aumentar e melhorar a frota dos veículos utilizados no transporte escolar;
i)

Fornecer merenda escolar de qualidade, com supervisão nutricional;

j) Criar novas ofertas de vagas nas creches e no ensino infantil e fundamental;
k) Criar/ ampliar/reformar bibliotecas infantis e brinquedotecas;
l) Oferecer acesso á informática;
m) Garantir espaços adequados para a prática de educação, com salas de aula com
material adequado e espaço de recreação ao ar livre, atentando também às
necessidades de educandos com deficiência;
n) Prover políticas de inclusão digital nas redes públicas do município, buscando a
inclusão dos educandos com deficiência;
o) Dar ênfase para a Educação ambiental e a educação para o Trânsito.
p) Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas séries finais de
todos os ciclos de aprendizagem do Ensino Fundamental;
q) Reestruturação dos planos de carreira dos profissionais de educação;
4. Assistência e Desenvolvimento Social
a) Fortalecer e ampliar as ações de assistência social prestada através dos Centro de
Referência de assistência (CRAS).
b) Ampliar os serviços de proteção às minorias sociais e empresariais de baixa renda,
com incentivo a ações sob a ótica da Política Municipal de Assistência Social, com
os programas Qualifica e Frente de Trabalho de melhoramento de renda.
c) Estimular as ações do Conselhos Municipais, buscando uma gestão participativa.
d) Preparar as entidades do Município para atender os cidadãos, sem preconceitos.
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e) Acompanhamento dos Programas Sociais do Governo Federal, buscando o
Aperfeiçoamento e a implementação, como a Proteção e Atenção Integral à Família,
Proteção e Atendimento às mulheres vítimas de maus tratos;
f) Criar políticas públicas e ações estratégicas de proteção e amparo ao idoso, às
crianças e às pessoas com Deficiência e suas famílias.
5. Juventude, Esportes, Cultura e Lazer
a) Fomentar a cultura Montes clarense através de uma agenda anual de atividades na
zona urbana e rural, buscando recursos junto ao governo federal, estadual e a
iniciativa privada para a realização das tradicionais festas populares da cidade.
b) Incentivar e promover a realização dos festivais de música, folclore, teatro e dança;
c) Estimular e apoiar os eventos culturais nos bairros como as tradicionais festas
juninas, feiras de artesanato e gastronomia, criando a possibilidade de valorizar o
artista local.
d) Atuar em parceria com as escolas de dança, teatro e música para a distribuição de
bolsas aos alunos da rede pública de ensino, premiando os alunos com melhor
desempenho escolar;
e) Apoiar e incentivar os artesões para realização de feiras e exposições;
f) Apoiar e incentivar os grupos folclóricos, tradicionalistas, corais, teatro e outros
grupos que promovam atividades artísticas e culturais no município;
g) Implantar exposição itinerante nas escolas de obras dos diversos artistas da cidade,
com palestras e atividades desses artistas com os alunos para motivar novos
artistas;
h) Realizar censo cultural na cidade para identificar o que seus diversos atores
culturais criam e produz em Montes Claros;
i) Implantar e incentivar as oficinas de música e artes nas escolas;
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j) Reestruturar a Praça de Esportes, promovendo arquitetura e meio ambiente para
que a praça seja devolvida à comunidade de Montes Claros, retomando projetos
sociais e esportivos.
k) Buscar junto aos Governos Estadual e Federal recursos para construção do Estádio
Municipal de Montes claros “Mocão”.
l) Apoiar as ligas de futebol amador de Montes claros, garantindo a realização dos
campeonatos intermunicipal, as tradicionais disputas entre os bairros.
m) Criar um calendário com os desportistas para a realização de Corridas de Rua.
n) Efetivar ações voltadas para a Juventude, no intuito de integrar e articular as
políticas públicas voltadas para jovens, além de promover programas de
cooperação com órgãos públicos e com organismos privados, voltados para o
segmento juvenil, no intuito de atuar na zona urbana e rural, colocando o jovem
como protagonista nas decisões.
o) Criar no âmbito municipal espaços de participação para a juventude interferir
proativamente na estruturação para o desenvolvimento de políticas públicas
voltadas para este público;
p) Elaborar um Plano de Ação com vistas a combater à Violência praticada por jovens
e adolescentes..
q) Fomentar o desenvolvimento de ações voltadas para jovens empreendedores, com a
capacitação e atuação para o empreendedorismo juvenil, com o apoio de entidades
como o Sesi, Sebrae e Senac.
r) Promover competições de Atletismo, Ciclismo, Kart, “Bicicross” entre outros
esportes, no âmbito do município.
s) Construir e reformar de quadras poliesportivas.
t)

Interditar trechos de avenidas aos domingos para a realização de atividades físicas
ou passeios;

u) Criar projetos em parceria com a iniciativa privada, de práticas esportivas que
alcance as crianças em situação de risco;
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v) Ampliar a quantidade de Academias nas praças dos bairros, com o objetivo de
contribuir para a promoção da saúde dos modos de vida saudável da população;

6. Desenvolvimento sustentável e planejamento
a) Reavaliar os projetos de urbanização da cidade, adequando os espaços de forma
sustentável e coerente com o meio ambiente;
b) Elaborar Plano Municipal de Mobilidade Urbana que inclua acessibilidade às
pessoas com algum tipo de deficiência que dificulte a locomoção;
c) Readequar e implementar as alterações necessárias no Plano Diretor e no Código de
Postura do Município, com a devida fiscalização;
d) Implantar melhorias no sistema de drenagem do município;
e) Implantar a coleta seletiva, buscando desenvolver a cidade de forma sustentável;
f) Implantar padronização no sistema de iluminação pública na sede do município;
g) Incentivar a Economia Familiar com a evolução de pequenos negócios nas áreas da
indústria comércio e serviços, considerada a maior geradora de emprego e renda
estáveis por unidade de área de atuação, promovendo mão de obra familiar como
garantidora de renda arrima ou adicional complementar.
h) Realizar parcerias com SEBRAE e outras entidades para viabilizar incentivos
financeiros e tecnológicos as empresas já existentes;
i) Buscar auxílio financeiro junto aos Governos federais, estaduais para instalação de
um curtume no município, que fomentará a instalação da indústria calçadista e
outras de beneficiamento do couro;
j) Criar uma campanha de promoção e valorização do comércio e da indústria local,
incentivando o munícipe a valorizar e bens e serviços locais;
k) Fortalecer a indústria e o comércio através de incentivos fiscais, atraindo a
implantação de novas fábricas, ampliando o número de ofertas de emprego na
nossa região;
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l)

Manter e ampliar , baseado em estudo socioeconômicos, os programas sociais;

m) Apoiar os projetos sociais que visam a geração de emprego e renda as famílias
carentes;
n) Revitalizar o Mercado Sul, no bairro Morrinhos, reestabelecendo o comércio através
das feiras;
o) Revitalizar o Mercado Central para melhor atender os feirantes e a população
montes-clarense;
p) Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso
município;
q) Valorizar o Servidor Público, através de capacitações e cursos e plano de carreira.
7. Agricultura e Zona Rural
a) Manter e ampliar o atendimento as propriedades rurais com a abertura de silos,
valas, bebedouros e pequenas terraplanagens;
b) Fomentar projetos nas atividades agrícolas (avicultura, suinocultura, piscicultura,
apicultura. Olericultura, reflorestamentos e outros);
c) Oferecer Cursos de capacitação para agricultores rurais em parceria com
EMBRAPA, EMATER e outros.
d) Criar políticas públicas que promovam nos Distritos e na zona rural do município
atendimento e serviços de recuperação de solos, preparo de áreas para plantios,
terraços, colheita, construção, recuperação e conservação de estradas vicinais,
dragagem, obras de drenagem e irrigação além de solicitação de demandas a serem
resolvidas na localidade.
e) Incentivar o desenvolvimento agrícola nas comunidades, potencializando a
produção de hortaliças.
f) Recuperar e sinalizar as estradas vicinais do município.
g) Realizar e modernizar a iluminação nos povoados e distritos;
h) Construção e Manutenção de Barragens na zona rural.
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i) Fomentar o associativismo e o cooperativismo para geração de emprego e renda no
intuito da melhoria da qualidade de vida para a população do campo,
proporcionando o desenvolvimento sustentável, gerando desenvolvimento da
região.
j) Incentivar a regularização fundiária das posses já existentes no município.
k) Estimular projetos que visem agricultura familiar com foco no desenvolvimento
sustentável com o auxílio das universidades públicas e privadas do município.
l) Reestabelecer a atividade de “feira livre” dentro do Mercado Sul, no bairro
Morrinhos;
m) Incentivar a realização de feiras livres nos bairros com intuito de escoar a produção
agrícola das comunidades rurais;
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