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APRESENTAÇÃO 

Apresentamos nosso Plano de Governo com as principais propostas para 

garantia do desenvolvimento social, econômico, ambiental e tecnológico do 

Município de Montes Claros, sempre comprometido com os interesses do 

cidadão montesclarense. 

Em nosso Plano de Governo propomos uma gestão moderna, eficiente, 

eficaz, humanizada e democrática, que atenda aos anseios da população de 

Montes Claros e dos servidores da administração municipal.  

Propomos dar ênfase na educação integral, na saúde de qualidade, no 

desenvolvimento socioeconômico, nas obras de infraestrutura, no 

fortalecimento da defesa social e da segurança pública, no esporte, lazer e 

cultura, valorizando da vida e o bem-estar das pessoas. 

Nossa expectativa é de construir uma gestão participativa em que o 

cidadão tenha voz e vez, que se sintam realmente ouvidos, porque iremos 

executar todas as propostas com qualidade e excelência, buscando sempre 

o melhor para alcançarmos uma sociedade justa e mostrar que JUNTOS 

PODEMOS MAIS!  
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PLANO DE GOVERNO  

ADMINISTRAÇÃO 2021-2024 

 
GOVERNO RUY MUNIZ/ ILDEU MAIA 

 

 

I- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: Prosperidade 

 

A. Implantação do Distrito Industrial-2 na Região da Estrada da 

Produção, onde está se instalando a Grande Fábrica da 

EUROFARMA; 

B. Distrito Industrial 1: Ocupação das áreas livres ou invadidas no 

Distrito Industrial – 1 com novos projetos industriais; 

C. Implantação de condomínios industriais, comerciais e de serviços em 

Montes Claros; 

D. Incubadora de Empresas de Base Tecnológica junto com as 

Universidades e Faculdades da cidade; 

E. Criar o Programa Municipal de Incentivo a Pesquisa e 

Desenvolvimento de Tecnologias necessárias à Implantação de 

projetos Industriais, comerciais, agrícolas e de serviços; 

F. Implantar cinturão verde para produzir produtos hortifrutigranjeiros e 

oleaginosos para o PAA, PNAE; 

G. USINA DE BIODIESEL da PETROBRAS - Envidar todos os esforços 

para sua manutenção e ampliação de suas áreas de atuação; e em 
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caso de venda, atuar para garantir sua transformação em Fábrica de 

Produtos de Limpeza e Higiene Pessoal e de fornecimento de 

insumos para outras indústrias dos ramos de limpeza e Indústria 

Farmacêutica; 

H. Implantar e/ou apoiar o BANCO DO POVO, Instituição de 

microcrédito que fomentam as atividades econômicas dos micro e 

pequenos empreendedores. 

I. Estimular o surgimento de MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

(MEI) para prestação de serviços públicos. Ex: Campina, meio fio, 

calçadas. 

J. Laboratórios de “Fitoterápicos” e complementos nutricionais e 

alimentos produzidos com frutos do cerrado e caatinga. Economia de 

base florestal. 

 

Ex.: 

⎯ Mestrado de Biotecnologia UNIMONTES. 

⎯ Centro Tecnológico de Minas Gerais: CETEC 

⎯ Merck Sharp Dohme 

⎯ Merck do Brasil 

⎯ Natura – Boticário – Phytoervas 

⎯ Água de Cheiro – L'acqua di Fiori 

● Indústria de Cosméticos e Cosmecêuticos (Remédios para ajudar o 

embelezamento) 

 

K. Turismo de Eventos 
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Organizar o calendário de festas, congressos e seminários. 

Apoiar a realização de eventos culturais, científicos e sociais. 

Atuar para garantir que os  eventos tenham desdobramentos econômicos, geram 

empregos, ocupações, impostos, além de suas finalidades específicas. 

  

L. Montes Claros - Cidade Referência do Cimento Portland 

Sede da Fábrica do Cimento Montes Claros, produzido atualmente pelo Grupo 

Multinacional Holcim-Lafarge 

Desenvolver a cadeia econômica do cimento (Pré-moldados e Concreteiros) 

● Parceria com a ABCD – Associação Brasileira de Cimento Portland para o 

desenvolvimento do Conceito Cidade Referência em construções de solo e 

cimento  

 

M. Montes Claros Polo Metalúrgico: 

Cidade Referência em Construções com  Estrutura Metálica. 

Apoiar as empresas que trabalham com matéria prima a base de aço e chapas 

metálicas , para confecção reservatórios de água, mata burros, pontes, telhados, 

coberturas metálicas. 

Restabelecer na cidade o polo metalúrgico 

Difundir na construção civil o uso das tecnologias construtivas de: 

● STEEL DECK 

● STEEL FRAME 

● MONTAGENS 
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N. Implantar usina de Energia Solar Municipal - 5 Megawatt. 

Autossuficiência em energia elétrica. Zerar as contas de luz da 

CEMIG em nome da PMMC. 

O. Implantar usina de beneficiamento de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil. 

Utilizar a areia gerada da britagem do material para fazer elementos pré-

moldados para calçamento, meio fio e base de asfalto. 

 

P. Usina de geração de energia elétrica a partir do gás metano, gerado 

no antigo aterro sanitário municipal, localizado na Estrada de 

Pirapora. 

Q. Apoiar a implantação em Montes Claros/MG de Indústrias de 

Embalagens de papel, papelão, vidro e plástico.  

Para atender as indústrias farmacêuticos e de alimentos  já 

existentes, que consomem grande quantidade de embalagens. 

Como Exemplos: 

● NOVONORDISK - Bulas / caixas de papelão 

● VALLÉE à Bulas / caixa de papelão 

● NESTLÉ, ALPARGATAS, TRÊS CORAÇÕES . Cápsulas, Papelão / plástico 

● HIPOLABOR- Vidro, papel e papelão 

  

R. Implantar o Terminal Logístico Inteligente 

Grande Ponto de Apoio para os transportadores de mercadorias, que passam em 

Montes Claros, vindo de São Paulo, do Triângulo Mineiro de Belo Horizonte e 

viajando para o Nordeste e vice-versa. 
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Postos de combustível, lojas de peças/pneus, restaurantes, lanchonetes, 

hotéis, galpões para transportadoras. 

A ideia é dividir a viagem de São Paulo ao Nordeste ao meio. Os 

caminhoneiros viriam de São Paulo até Montes Claros, deixariam aqui a sua 

carga e pegariam cargas em Montes Claros para São Paulo. Os 

caminhoneiros vindos do nordeste deixarão suas cargas em Montes Claros 

e levarão outras para o Nordeste. 

O TLI (Terminal Logístico Inteligente) será um espaço de concentração das 

principais transportadoras do país. Pensamos que a melhor localização seja 

na BR-251 logo após o anel rodoviário norte. 

  

S. Construção do Novo Terminal de passageiros do Aeroporto Mário 

Ribeiro. Ficará localizado em frente ao novo prédio da PMMC, na 

Avenida Magalhães Pinto. 

  

T. Construção do TAC (Terminal Aduaneiro de Cargas) no Aeroporto 

Mário Ribeiro em área de 140.000m2, pertencente a Infraero, junto à 

pista de pouso. Esse terminal aduaneiro será na prática o porto seco 

de Montes Claros. 

  

A PMMC construirá uma via de acesso asfaltada, que ligará o TAC (Terminal 

Aduaneiro de Cargas) ao anel rodoviário leste, para o escoamento das 

mercadorias. 
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U. Construir em parceria com o governo Federal, Estadual, 

Universidades, Faculdades, EMATER, IMA, IBAMA, Empresas e 

sociedade civil na Antiga Fazendinha do Menor o Centro de 

Referência da Agricultura Familiar. 

Neste espaço serão disponibilizadas todas as atividades econômicas possíveis de 

serem desenvolvidas numa propriedade rural, tais como: Hortifrutigranjeiras, 

Psicultura, Agroindústrias, Florestas, Apicultura, etc. 

  

V. Apoiar, fomentar a criação de canais de imagem e som com 

programação educativa, cultural e entretenimento. 

 

TV EDUCAÇÃO – TV SAÚDE 

TV CÂMARA MUNICIPAL – TV ASSEMBLEIA 

TV SENADO – TV CÂMARA – TV JUSTIÇA 

TV PREFEITURA – TV COMUNIDADE 

  

Implantar uma produtora com estúdio e equipamentos audiovisuais para 

gerar produção local de qualidade com programação aberta para a 

população. 

Criar o Canal Oficial da Prefeitura no YouTube para veicular as 

programações educativas e levar Informações de utilidade pública a 

população. 
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W. Apoiar, estimular a criação de um novo empreendimento comercial e 

de serviços, próximo a nova sede da Prefeitura de Montes Claros 

(Cidade Administrativa). 

Local: terreno no fundo da antiga fábrica da Coteminas, situada na Avenida 

Magalhães Pinto. 

Área aproximada de lojas: 10.000m2 

X. Implantar áreas comerciais e de serviços ao longo do Boulevard 

Ibituruna, situado na antiga área de servidão da CEMIG/Linhas de 

transmissão, bairro Ibituruna. 

Y. Implantação de novo Horto Municipal para produção de mudas, 

plantas, flores, rosas, grama, orquídeas, etc. 

Z. Promover concessões de serviços e espaços públicos municipais 

para a iniciativa privada.  

O setor privado tem capacidade de investimento, faz melhor que o 

poder público, com mais eficiência e economia em benefício da 

população de Montes Claros. 

 

● Limpeza pública – varrição, capina, pintura de meios fios, coleta domiciliar, 

coleta nas empresas, gestão dos CASCOS, administração das lixeiras das 

ruas e praças, dos contendores de bairros, e caçambas. 

● Pátio para veículos apreendidos pela MCTRANS. 

● Reboque da MCTRANS. 

● Serviços de Táxi à mais 50 placas 

● Serviços de frete de cargas e transporte de entulho – carretinhas (triciclo) 

ou camionetas. Em torno de 60 (sessenta) placas. 

● Transporte coletivo – novas linhas de ônibus (linhas troncais em faixas 

exclusivas nos horários de pico – BRT) 
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● Conceder a administração do Mercado Municipal para Associação dos 

comerciantes do Mercado, após regularizar/realizar licitação das lojas e 

espaços do mercado. Os aluguéis e condomínios devem cobrir todas as 

despesas de manutenção e ainda fazer as melhorias necessárias no 

recinto. 

● Conceder a administração do CEANORTE para a Associação dos 

produtores/comerciantes do CEANORTE. 

● Conceder a Administração da Rodoviária de Montes Claros para a iniciativa 

privada. Obter uma boa renda para ser investida na melhoria do trânsito da 

cidade. 

● Concessão das áreas de estacionamento do centro e dos bairros – ÁREA 

AZUL. Finalidade: Renda certa mensal para investir no trânsito da cidade. 

● Concessão de praças, lagoas, parques (p. ex.: Sapucaia)  e outros espaços 

públicos para gestão privada, oferecimento de serviços de lazer e 

alimentação. 

● Manutenção da iluminação pública 

1. Saneamento (água e esgoto) de Montes Claros 

● Rever o contrato de Concessão do Saneamento (água e esgoto) de Montes 

Claros com a Copasa. 

● Negociar o recebimento de 5% (cinco por cento), do valor das contas de 

água e esgoto recebidos mensalmente pela Copasa como royalties. Que 

serão usados para investir na preservação e proteção das nascentes e em 

obras de infraestrutura urbana. O valor obtido, mensalmente deverá ser 

próximo de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

● Exigir da Copasa o Investimento de R$ 560.000.000,00 (quinhentos e 

sessenta milhões de reais) para melhorar a qualidade da água e o 

tratamento do esgoto sanitário de Montes Claros-MG nos próximos 8 (oito) 

anos. 



 

 

 

11 

● Construção de lagos para tratamento terciário dos efluentes da ETE - 

Estação de Tratamento de Esgoto de Montes Claros.  

● Colocar em funcionamento, de fato, a AMASB - Agência Municipal de Água 

e Saneamento Básico, para acompanhar e fiscalizar os serviços de 

abastecimento de água, energia, limpeza urbana, manejo de resíduos 

sólidos e esgotamento sanitário no âmbito do Município de Montes Claros-

MG.  

2. Participação da Iniciativa Privada na Gestão Pública 

Criar empresa sociedade anônima, controlada pelo Município de Montes Claros, 

para participar de SPE - Sociedade de Propósito Específicos, PPP - Parceria 

Público Privada, Sociedade de Cotas em Participação,  com finalidade de viabilizar 

empreendimentos com a iniciativa privada.  

Exemplos: SPE para implantar e gerir usina fotovoltaica, usina de geração de 

energia elétrica a partir de gás metano, usina de beneficiamento de Resíduos 

Sólidos da Construção Civil; PPP para construção de 40 (quarenta) creches para 

atender 10.000 (dez mil) crianças do Município de Montes Claros. 

3. Securitização de ativos e passivos do Município de Montes Claros 

 Realizar a securitização das dívidas do Município de Montes Claros (passivo) e da 

dívida ativa do Município (ativo) operação estruturada para gerar caixa imediato 

para a PMMC.  

O Município pagará aos investidores uma remuneração semelhante à da 

caderneta de poupança. 

Venda de ativos da prefeitura de Montes Claros. Terrenos e prédios que não 

estejam sendo utilizados pelo Município com objetivo de obter 100 milhões de 

reais para investimento em obras públicas. 
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II - OBRAS PÚBLICAS 

O uso da INTELIGÊNCIA CRIATIVA será a marca do Governo Ruy Muniz/Ildeu 

Maia. Iremos gerar valor, onde poucos vislumbram potencial. Desta forma, 

conseguiremos fazer muito com pouco recurso. A inteligência criativa possibilitará 

a realização de muitas obras no Município de Montes Claros em parceria com a 

iniciativa privada e com fomentos de organizações nacionais e internacionais, a 

exemplo do BNDES, BNB, BB, CEF, BID.  

A. Completar a reforma, adaptação e ampliação do prédio da fábrica da 

Coteminas, situada na Av. Magalhães Pinto, para transformá-lo na Cidade 

Administrativa de Montes Claros, nova sede do Governo Municipal. 

Área do terreno: 80.000m2. 

Área já construída: 30.000m2. 

Área a ser construída: 10.000m² 

Nos galpões e prédios existentes no terreno de 80.000m² da antiga fábrica da 

Coteminas serão implantadas as diversas secretarias, o gabinete do prefeito e 

vice-prefeito, a procuradoria, o centro de convenções, creche, portaria, sede da 

Guarda Municipal, sede da MCTRANS, sede da PREVMOC, almoxarifados, arquivo 

municipal, hall de atendimento ao cidadão, garagens, estacionamentos, etc. 

B. Construção do Centro Comercial no Fundo da Prefeitura Nova com área de 

10.000m2 de lojas em parceria com a iniciativa privada, que realizará os 

investimentos.  

C. Construção de 1.500 a 2.000 apartamentos de área mínima de 65m2 em 

prédios de 5 a 12 andares, constituindo condomínios independentes com 

250 unidades habitacionais, em parceria com a iniciativa privada. As 

vendas dos apartamentos serão feitas aos funcionários da PMMC, com 

financiamento através do Sistema Financeiro Nacional, dentro do Programa 
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Minha Casa Minha Vida faixa 2 ou 3. A PMMC abrirá processo de 

chamamento público para escolha de construtora qualificada, que será 

responsável por construir e comercializar os apartamentos, 

preferencialmente para os servidores municipais de Montes Claros. 

A PMMC receberá pela venda do centro comercial e dos apartamentos o valor 

suficiente para cobrir os investimentos necessários para a implantação da Cidade 

Administrativa, nova sede do Governo Municipal. 

D. Construção de 416 apartamentos em terreno adquirido pela PMMC no 

bairro Alcides Rabelo, próximo à linha férrea da RFFSA/Parque de 

Exposição com recursos do PMCMC/Governo Federal para pessoas de 

baixa renda, que residem atualmente em condições precárias. 

E. Construção de 250 casas na Comunidade Castelo Branco com recursos do 

PMCMV do Governo Federal. 

F. Construção do Estádio Municipal de Futebol - MOCÃO - no bairro Delfino 

Magalhães, em parceria com empresas construtoras e de gestão de arenas 

esportivas. 

1ª etapa: construção do campo de Futebol, iluminação, vestiários, portaria, 

cabines de Rádio e TV. Arquibancadas de placas de concreto, colocados no 

talude, capacidade para 12.000 espectadores. Cercamento do campo, 

estacionamento, vias de acesso. 

Investimento: R$ 10 milhões de reais. 

2ª etapa: Ampliação para 30.000 espectadores com construção de 

arquibancadas aéreas com estrutura de concreto armado. 

Investimento: R$ 20 milhões de reais.                

G. Transformação da atual sede da PMMC, situada na Avenida Cula 

Mangabeira, nº 210, no Centro de Especialidades Médicas - CEM, com 

atendimento exclusivo para o SUS. 

O CEM - Centro de Especialidades Médicas oferecerá os seguintes serviços de 

saúde: 
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● Centro Diagnóstico por Imagem, com exames de raio-x, 

ultrassom, densitometria óssea, endoscopia, colonoscopia, 

mamografia e tomografia. 

● Laboratório de Análises Clínicas. 

● Farmácia de manipulação e alopatia. 

● Clínica de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia. 

● 30 consultórios médicos. 

● Sala para pequenas cirurgias. 

● Serviço de Genética e Reprodução Humana. 

● Serviço de ginecologia e obstetrícia. 

● Serviço de pediatria e sala de vacinação. 

● Serviço de otorrinolaringologia.  

● Serviço de nutrologia e alimentação saudável. 

● Serviço de homeopatia. 

● Centro de acupuntura. 

● Atendimento farmacológico. 

● Central de esterilização. 

 

H. Construção de 04 (quatro) teatros: 

● Teatro do Armazém Cultural RFFSA - Praça da Estação. 

● Teatro na sala Geraldo Freire/antiga Câmara Municipal. 

● Teatro municipal do Corredor Cultural, em terreno localizado ao lado do 

casarão dos Maurício (atual Secretaria Municipal de Cultura), na rua Cel. 

Celestino. Fundo da Igreja Matriz. 

● Grande Teatro municipal no Centro de Convenções da PMMC na Cidade 

Administrativa/Coteminas. 

I. Construção do Centro de Convenções Valquíria Pereira, dentro do 

complexo da Cidade Administrativa. 

● Grande teatro 
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● Espaço de eventos / praça cívica 

●  04 salas para conferências 

● Banheiros 

● Cozinha / almoxarifado 

● Salas de controle som/ luz/cortinas /ar condicionado 

 

J. Construção do Terminal Turístico para receber ônibus/vans, que trafegam 

por Montes Claros trazendo estudantes, pacientes e/ou comerciantes. 

Local: Região do Grande Defino - ponto de apoio com baias de 

estacionamento, banheiros, lanchonete, telecentro, sala de jogos para os 

motoristas, biblioteca com monitores para estimular o estudo.  

K. Obras de mobilidade urbana para reduzir tempo de espera em 

cruzamentos movimentados: 

1. Avenida Deputado Esteves Rodrigues; 

a) Rua Santa Maria - duplicação da ponte 

b) Av. João XXIII - concluir a duplicação da ponte 

c) Av. Mestra Fininha - colocação de semáforos com temporizadores e chips 

para acelerar ou retardar o tempo de abertura e fechamento dos semáforos, 

de acordo com o tráfego.  

d) Em frente ao Mercado Municipal - completar o fechamento do canal central. 

2. Av. Magalhães Pinto / Acesso para a Av. Osmane Barbosa - edificação de 

trincheira sob a Avenida Magalhães Pinto. 

 

3. Completar a reconstrução da Avenida Vicente Guimarães. 
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4. Duplicação da Avenida Professor Marcos Mares Guia, saindo da Avenida 

Sidney Chaves em direção a antiga Rua Plínio Ribeiro no bairro Amazonas; 

 

5. Abertura e asfaltamento da Avenida Irmão Jaime Damião saindo do bairro 

Jardim Brasil em direção ao bairro Edgar Pereira; 

 

6. Abertura e asfaltamento da Av. da Cowan / Alcides Rabelo; 

 

7. Abertura e asfaltamento da Av. “L” do Mocão / Delfino Magalhães; 

 

8. Duplicação ou terceira via na Avenida Osmane Barbosa, na rua Professor 

Monteiro Fonseca, na via de acesso a Vila Atlântica e na Av. dos Militares; 

 

9. Alamedas Ibituruna 

Duplicação das ruas que limitam a área verde AV4, servidão CEMIG, 

condensação das linhas de transmissão. 

 

10. Avenida que liga o anel rodoviário sul até o bairro São Geraldo II. 

 

11. Construir as vias laterais do anel rodoviário Sul. 

 

12. Avenida de acesso ao Novo Cemitério Parque dos Montes, bairro 

Jardim Alegre. 

 

13. Construção dos Caminhos de Montes Claros / Acesso aos dez 

Distritos do Município de Montes Claros. 

a) Trecho 1 - De Cabeceiras / Mucambo Firme / Miralta / Vila Nova de Minas. 

b) Trecho 2 – De São Pedro das Garças até Aparecida de Mundo Novo. 

c) Trecho 3 –  Da BR 135 (estrada de Januária) até Ermidinha. 
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d) Trecho 4 – Da estrada da Produção até o distrito de Santa Rosa de Lima. 

e)  Trecho 5 – Da BR 365 (estrada de Pirapora) até o Distrito de Canto do 

Engenho.   

f) Trecho 6 - Da BR 365 até o Distrito de São João da Vereda. 

 

14. Obras de Drenagem e Barragens de Contenção: 

●             Região do bairro Santa Laura 

●   Região do bairro Canelas Lago do Bicano 

●   Região do Independência 

●   Região do Village do Lago 

●   Região do Rio Pai João bairro Todos os Santos 

●   Região do Edgar Pereira / Jardim Brasil / terreno dos Plínio Ribeiro 

●   Região do Alcides Rabelo / Cerâmica Cowan 

●   Região do bairro Novo Delfino / Vila Anália 

●   Região do bairro Alto da Boa Vista / Estrada de Juramento  

 

15. Projeto de Empréstimos para viabilizar execução de obras de 

infraestrutura e mobilidade urbana: 

 

I-      Projeto do BID 

Valor: US$ 80 milhões de dólares 

Aproximadamente: R$ 420 milhões de reais 

Contrapartida de Moc: R$ 420 milhões de reais em obras em todas as áreas 

do município. 

Situação: carta consulta em tramitação do ministério do Planejamento / SEAIN  

e no BID 

  

II-      Empréstimo BNDES / CEF / MIN. Cidades 

Valor: R$ 26.100.000,00 

BNDES: R$ 25.000.000,00 
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PMMC: R$ 1.100.000,00 

Finalidades: Melhoria do transporte coletivo / vias urbanas / sistema de 

monitoramento / terminais novos de parada de ônibus. 

III-      PAC Pavimentação: Min. Cidades BNDES 

● Construção de vias urbanas 

Valor: R$ 10 milhões de reais 

  

IV-      Empréstimo BDMG / Gov. Minas: 

Valor: R$ 2,5 milhões de reais 

Asfalto em vias urbanas de Montes Claros 

  

V-      Empréstimo BB/BNDES/PMAT: 

Valor: R$ 20 milhões de reais 

Contrapartida:  R$ 20 milhões de reais 

Investimento: R$ 40 milhões de reais 

Finalidade: reforma / ampliação do prédio da Coteminas para adaptá-lo ao 

novo Centro Administrativo da PMMC – Projeto Cidade Administrativa. 

  

16. Licitação para contratar empresa(s) especializadas em elaboração de 

projetos básicos e executivos de obras relevantes para o Município de 

Montes Claros-MG. 

 

1-  Projeto de Trincheira na Av. Magalhães Pinto para dar acesso à 

Av. Osmane Barbosa. 

 

2-  Projeto do novo contorno ferroviário de Montes Claros. Escolha 

de traçado, confecção nas duas bitolos (1,0m e 1,60m) para uso 

imediato e futuro. 
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3-   Projeto da Av. Norte-Sul sobre os trilhos da antiga RFFSA com 

extensão aproximada de 14 km dentro do perímetro urbano de 

Montes Claros-MG. 

  

4-    Revisão do projeto do Anel Rodoviário norte que liga BR 135 a 

BR 251 passando pela chamada ESTRADA DA PRODUÇÃO. 

Extensão aproximada de 10km. 

 

5-    Projeto do terminal turístico de Montes Claros. Ponto de apoio 

para os ônibus, que trazem as pessoas do norte de Minas para 

estudar, comprar ou tratar nos hospitais da cidade. 

 

● Área de estacionamento para ônibus e vans 

● Conjunto de banheiros 

● Sala de jogos 

● Biblioteca com telecentro e monitores 

● Lanchonete 

  

Localização: Planalto ou Monte Carmelo ou Delfino Magalhães ou Santa 

Lúcia de acordo com a disponibilidade de terrenos. 

  

6-  Projeto do novo terminal de passageiros  do Aeroporto Mário 

Ribeiro, situado em frente a Av. Magalhães Pinto, na altura da 

Coteminas / Prédio da Nova prefeitura. 
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7- Projeto do Terminal Aduaneiro de cargas no Aeroporto Mário 

Ribeiro, situado em área de 140.000m2 pertencente à Infraero, 

ao lado da pista de pouso / lado sul do aeroporto. 

8- Projeto arquitetônico e de urbanismo para revitalização / 

reutilização dos prédios / espaços do pátio da Central do Brasil, 

localizado na Praça Raul Soares, Av. Ovídio de Abreu, Bairro 

Morrinhos / Bairro Santa Rita integração da cidade de cima e de 

baixo. 

9- Projeto para Ampliação e modernização do CEANORTE – novo 

terreno à 10.000m2 

 

● Novos galpões 

● Novas lojas 

● Espaço para banco 

● Posto policial 

● Estacionamento 

● Urbanização 

● Iluminação de LED 

● Portaria 

● Fechamento 

● Lateral 

 

10- Projeto Urbanístico do Boulevard lbituruna – Áreas verdes 

● Espelhos d´água 

● Pistas de caminhada 

● Coretos 

● Quiosques 

● Pistas de skate 

● Duchas de água 

● Fonte luminosa 
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● Chafariz 

● Quadra de peteca 

● Futebol de areia 

● Banheiros públicos 

Área de 200.000m2 

  

11- Projeto do Terminal de Logística Inteligente. 

  

Localização: Terreno na saída para Francisco Sá – Br 251, logo após o trevo que 

dará acesso ao anel rodoviário norte. 

Grande espaço com posto de gasolina / oficinas mecânicas / lojas de peças / 

pneus / lanchonete / restaurante / hotéis / pousadas / galpões para 

transportadoras / posto policial / posto fiscal / balança para caminhões / central de 

cargas / biblioteca com telecentro e monitores / espaço de lazer (quadras / sauna 

/ jogos) / correio / banco / duchas, etc. 

  

Obs. Ao lado do terreno poderá ser desenvolvido loteamentos residenciais e 

comerciais para aproveitar o movimento de carga e descarga. 

Área aproximada: 500.000m2 

12- Projeto da usina de Energia solar municipal para gerar 5 

megawatt. 

Localização: terreno da Coteminas. Av. Magalhães Pinto. 

Telhas de placas fotovoltaicas que cobrirão as vagas do estacionamento da 

Cidade Administrativa. Com este projeto a PMMC ficará autossuficiente em 

energia elétrica, não pagando mais conta de luz para a CEMIG. 
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13- Projeto do Centro de Referência em Agricultura Familiar 

Local: terreno da antiga Fazendinha do Menor, localizada na região sul da cidade 

próximo ao Parque Municipal. 

Área: 400.000m2 

Neste espaço deverão ter edificações e áreas para o desenvolvimento das 

seguintes atividades: 

a)   Apicultura 

b)  Piscicultura 

c)   Suinocultura 

d)  Bovinocultura 

e)  Laticínio 

f)  Hortifrutigranjeiro 

g)  Silvicultura/floresta 

h)  Caprinocultura 

i)  Agroindústria 

j)  Fabriquetas de alimento 

k)   Centro de formação 

l)  Cooperativismo / associativismo (escola) 

m)  Alojamentos 

n) Irrigação / drenagem 

  

Neste Centro de Referência em Agricultura Familiar deverá ter espaços 

para receber o apoio das seguintes entidades: 

  

1.   UFMG 

2.   UNIMONTES 

3.   FACULDADES PRIVADAS 
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4.   IFET 

5.  EMATER 

6.  IEF 

7.   IBAMA 

8.   MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

9.  IMA 

10.  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR 

11.  BB 

12.  BNB 

13.  CEF 

14.  COOPERATIVAS DE CRÉDITO/ CREDINOR 

15.  SINDICATO TRABALHADOR RURAL DE MONTES CLAROS 

16.  SINDICATO PRODUTOR RURAL 

17.  SOCIEDADE RURAL 

18.  CODEMC 

 

Obs.: O CRAFMC será administrado por uma diretoria executiva composta por 

três executivos. A manutenção será feita em 04 partes: 

 

● Governo Municipal à 25% 

● Sociedade Civil à 25% 

● Governo Estadual à 25% 

● Governo Federal à 25% 

 

14- Projeto Arquitetônico e complementares das sedes das 

Administrações Regionais da PMMC nos bairros da cidade: 

 

● Regional Santos Reis 

● Regional Major Prates 

● Regional Renascença 

● Regional Esplanada / Independência 
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● Regional Maracanã 

● Regional Delfino Magalhães 

 Identificar terrenos para implantar as Administrações Regionais. 

Em cada uma deverá ter: 

 

a) Centro de atendimento ao cidadão 

b) Gabinete do Administrativo Regional 

c)  Banheiros / copa 

d) Sala de técnicos 

e) Sala de fiscais 

f) Almoxarifado 

g) Biblioteca 

h) Centro de apoio e informações turísticas 

  

15- Projeto do Novo Horto Municipal 

 

Área para produção de mudas de árvore, canteiros de produção de grama, 

produção de flores, orquídeas e árvores frutíferas, palmeiras. 

➢ Floricultura 

➢  Plantas ornamentais para praças jardins e parques 

➢ Espaço para educação ambiental. 

 

16- Projetos Arquitetônico e Estruturais de viadutos / elevados / 

trincheiras 

Objetivo: eliminar cruzamentos ultra movimentados, que levam o 

estrangulamento do trânsito e frequentes acidentes. 

  

Principais cruzamentos: 
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a)  Av. Deputado Esteves Rodrigues / Av. Mestra Fininha 

b)  Av. Deputado Esteves Rodrigues / Av. João XXIII 

c)  Av. Deputado Esteves Rodrigues / Rua Santa Maria 

d)  Av. Magalhães Pinto/ Av. Osmane Barbosa 

e)  Av. Magalhães Pinto/ Cidade Administrativa nova PMMC 

f) Av. Plínio Ribeiro / Av. Dulce Sarmento (trevo da Sion) 

g)  Av. São Judas / Av. Nossa Senhora de Fátima 

h)  Av. Plínio Ribeiro / Av. Cel. Luiz Maia (trevo da Real) 

 

  

17- Projeto do Centro de Eventos de Montes Claros / Semelhante 

ao MEGA SPACE da cidade de Santa Luzia. 

Localização: Área de 100.000m2 próxima ao Interlagos, bairro Guarujá/ 

Independência. 

 

● Regularizar o terreno em nome da PMMC 

● Palco para Shows / Feiras / Congressos 

● Estacionamento / Banheiros / Segurança 

● Pista de corridas / Kart 

  

18- Revisão do Projeto de Construção do Centro de Convenções e 

de Formação dos Professores no Distrito Industrial em frente a 

Fábrica Alpargatas. 

  

● A revisão é necessária para adequar as necessidades da cidade em 

ter um centro de formação do professor.  

➢  Fazer um bom Auditório para congressos / seminários / eventos 

artísticos / culturais / empresariais. 

➢ Fazer salas de apoio / mini auditórios 
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➢ Banheiros / copa / estacionamento 

➢ Laboratórios de Ensino/aprendizado de informática / brinquedoteca 

➢ Salas para ensino de idiomas 

➢  Mapoteca 

➢  Laboratório de ciências naturais e Biologia 

  

19- Projeto de Estudo de viabilidade econômica da construção de 

estacionamentos subterrâneos em lugares de grande demanda 

de trânsito. Exemplos de lugares: 

 

a)   Praça da Catedral / PIO XII 

b)  Praça da Matriz / Dr. Chaves 

c)   Praça de Esportes / MCTC 

d)  Av. Ovídio de Abreu / Pça. da Estação. 

e)   Av. Francisco Sá 

●  Ver modelos do RJ / SP / Vila Real (Portugal) 

 

20- Projeto de CICLOVIAS nas ruas, avenidas e ao longo dos 

córregos. 

  

● Trechos: Av. Mestra Fininha, Av. Sanitária, Av. do Córrego do Cintra, 

Pai João, vias de acesso aos bairros. 

● Prever locais de estacionamentos de bicicletas, monitorados por 

câmeras do sistema olho vivo. 

● Tentar viabilizar como alternativa de transporte. 

  

21- Projeto de Pistas de Caminhadas paralelas ou não a ciclovias. 

 

● Dentro dos parques 
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● Em torno da Lagoa no Interlagos 

● Ao longo das Avenidas sanitárias 

➢ Sempre que possível prevê localização de academias ao ar livre nos 

pontos de concentração. 

➢ Colocar placas indicativas  de distâncias. 

➢ Pisos de cimento ou asfalto com total acessibilidade. 

  

22- Projeto e/ou Estudo para modificar as calçadas e passeios nos 

bairros de Montes Claros: 

  

● É um absurdo em Montes Claros a situação das calçadas, que 

possuem verdadeiras barreiras aos pedestres. Cada um constrói 

obstáculos em frente às suas residências. 

● Prever os tipos de revestimentos com piso táctil e acessibilidade 

completa. 

● Prever fluxo de pedestres constante, sem interrupção. 

● Esquinas com calçadas rebaixadas. 

 

23- Projeto ou Programa de Regularização Fundiária de terrenos 

urbanos e chacreamentos no Município de Montes Claros. 

  

● Muitos imóveis irregulares, sem documentação. 

● Áreas de invasão / terrenos públicos e terrenos privados. 

● Invasão de ruas / avenidas / praças / áreas verdes / áreas 

institucionais. 

● Impedir surgimentos de novos loteamentos / chacreamentos 

irregulares. 

● Distribuir os títulos de propriedade. 

● Passar as escrituras de propriedade e fazer os respectivos registros 

nos cartórios de registro de imóveis. 
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24- Projeto Cidade Limpa 

  

● Visa regularizar as fachadas dos prédios, casas comerciais. 

● Regulamentar as placa publicitárias, letreiros, marquises, varandas 

● Redução da poluição visual. 

● Preservar a arquitetura original das construções. 

● Retirada de frontline, que alteram completamente a arquitetura 

original das edificações. 

● Ver como foi feito em SP e BH. 

 

25- Programa de Turismo Sustentável 

 

● Estabelecer calendário de eventos / festas / congressos / seminários. 

/ feiras / exposições. 

● Turismo Educacional / cursos de pós-graduação / cursos médicos. 

● Turismo de negócios / Feiras. 

● Pontos com informações turísticas (PIT). 

● Fazer os RECEPTIVOS. 

● Turismo regional/ divulgar os nossos pontos de turismo / parques / 

distritos rurais / clubes / rede hoteleira. 

  

26- Projeto de um novo estabelecimento penal para 1.200 vagas 

 

Local: terreno ao lado do atual Presídio Regional de Montes Claros. 

Bairro: Jaraguá II 

 

● Celas para 06 reeducandos com 4m x 7,5m = 30m2 

●  200 celas de 30m² = 6.000m2 

●  Outras áreas de 3.000m2 
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● Total: 9.000m2 

●  Preço do m2: 1.500,00 reais 

9000x1500 = R$ 13.500.000,00 

         Administração pela Subsecretaria de Gestão Prisional. 

Objetivo: Eliminar de vez a superlotação nos presídios da região. 

  

27- Projeto de Construção de pelo menos três monumentos na 

cidade de Montes Claros 

  

● Serra do Ibituruna: implantar letreiros “Montes Claros”. Semelhante 

aos existentes nos EUA/Hollywood. 

● Formiga gigante / pequi. Praça da cidade 

● Estátua gigante do João Paulo II 

● Resgatar a memória do escravo “Tuia” que marcou época / túmulo 

visitado / milagres. 

 

III-      EDUCAÇÃO: 

A.  Ampliar o número de alunos da Rede Municipal para 45.000 alunos 

até 2024. 

B. Atender na rede de creches municipais ou conveniadas 100% das 

crianças de 0 a 3 anos das famílias com renda até 3 salários mínimos. 

C. Construir 40 creches com capacidade de 250 alunos cada uma, para 

atender 10.000 crianças em horário integral. 

Custo de cada creche: R$ 2,5 milhões de reais. 

40 x 2,5: 100 milhões de reais. 

Empréstimo do BID ou FNDE ou BNDES. 

D. Municipalizar 13 (treze) Escolas Estaduais da cidade e da Zona Rural 

que atendem ensino fundamental de 1º ao 9º ano que não possuem 
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sustentabilidade financeira, por ter custo superior ao que arrecadam 

do FUNDEB. 

Obs.: pelo estudo e análises técnicas realizada pela 22ª 

Superintendência Regional de Ensino, já existe o consenso técnico 

para a municipalização das escolas.  

E. Construção de mais 10 escolas de Ensino Fundamental de 1º a 9º ano 

para consolidar o ensino em tempo integral. 

Custo de cada escola: 4 milhões de reais. 

Investimento total: 40 milhões de reais. 

Recursos oriundos do BID / FNDE / BNDES  ou de vendas de ativos 

da PMMC. 

F. Construção do Centro de Formação dos professores da Rede 

Municipal. 

Local: Distrito Industrial 1, próximo à Fábrica Alpargatas. 

G. Criar o programa Especial para atender os alunos com 

desenvolvimento intelectual acima da média. 

● Aulas de línguas estrangeiras. 

● Orientação científica para pesquisa. 

● Aulas de programação de computadores, linguagens de 

programação. 

● Acesso a laboratórios e professores diferenciados em convênios 

com a universidades e faculdades. 

● Biblioteca / acesso a leituras dirigidas. 

● Acesso a internet de alta performance. 

● Programa de viagens, visitas técnicas e intercâmbio internacional. 

● Apoio financeiro as família para garantir a qualidade de vida da 

criança. 

H. Realizar concurso para professores e servidores da Educação. 

● Consolidar carga horária de 40h com 25 aulas em salas e 15 horas 

para preparar as aulas e atender os alunos e família. 
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● Plano de carreira / cargos / salários acima do piso nacional dos 

professores. 

● Pagamento de abonos salariais aos profissionais da educação por 

desempenho e por atingimento de metas qualitativas estabelecidas 

pela gestora da educação (14º e 15º salários). 

● Capacitação permanente dos professores e equipe pedagógica. 

  

I. Desenvolvimento do material didático da Rede Municipal de Ensino 

● Educação infantil 

● Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano 

● Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano 

● Educação de jovens e adultos 

● Preparatório do ENEM e CONCURSOS 

 

J. Consolidação do ano letivo com 220 dias letivos. 

Obs.: 20 dias “a mais” remunerados. 

● 10 (dez) sábados letivos para aproximar as famílias dos alunos da 

Escola. Os pais trabalhadores (mais humildes) precisam valorizar as 

escolas, a educação. Somente participando da educação dos filhos 

para compreenderem sua importância. 

K. Ampliar a compra de merenda escolar na mão dos agricultores 

familiares da cidade e da região do Norte de Minas – PNAE. 

● No período de 2013 a 2016, a SME estava comprando os produtos 

para merenda escolar de quatro associações de pequenos 

produtores, com destaque para a ASPROPEN – Região de Pentáurea. 

● É possível capacitar, com a ajuda da EMATER  e da Secretaria 

Municipal de Agricultura Familiar mais produtores, mais associações 

e realizar em torno de 80% das compras da merenda escolar nas 

mãos destes produtores, fortalecendo a economia local e regional. 
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L. Melhorar o transporte escolar urbano e rural. Exigir ônibus mais 

novos com motoristas e monitores capacitados. 

● Corrigir as planilhas de custos anualmente. 

● Continuidade de pagamento em dia dos serviços. 

● Melhoria das estradas vicinais e asfaltamento dos acessos às sedes 

dos Distritos. Programa: Caminhos de Montes Claros. 

 

M. Fortalecimento do Programa de Inclusão dos Portadores de 

necessidades especiais na Rede Municipal de Ensino de Montes 

Claros/MG. 

● Acolhimento de todos os alunos PNE com monitores ou auxiliares de 

Ensino nas salas de aula dos alunos regulares. 

● Material didático específico adaptado às suas necessidades 

especiais. 

● Integração com os serviços especializados de saúde, para o 

atendimento médico, psicológico, fisioterapêutico ou fonoaudiólogo.  

 

IV- SAÚDE: 

  

Cobertura 100% da população de Montes Claros com Estratégia de Saúde 

da Família – ESF. 

Meta atingida em 2016: 140 equipes de ESF. 

A) Construção de 25 novos Unidades Básicas de Saúde – UBS nos vários 

bairros da cidade para abrigar com qualidade as sedes das equipes de ESF. 

B) Transformação do atual prédio da PMMC no CFM – Centro de 

Especialidades Médicas. 

Espaço que vai oferecer consultas especializadas, exames complementares de 

análises clínicas, patologia e imagem à população. Além de tratamento 
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especializado nas áreas médicas, fisioterapia, fonoaudiologia, acupuntura, 

homeopatia, pequenas cirurgias, atendimento farmacológico. 

O CEM terá especialistas de todas as áreas médicas para atender com rapidez e 

qualidade a população de Montes Claros e região. 

C) Implantar e equipar três UPAS – UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 

PARA ATENDIMENTO DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS. 

 

● UPA Chiquinho Guimarães - colocar em funcionamento 

● UPA Alpheu de Quadros - reformar e adaptar 

● UPA do grande Santos Reis - construir 

  

D) Credenciamento do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro das Silveira 

como Hospital de Alta Complexidade. 

● Ortopedia 

● Cardiologia 

● Oncologia 

● Neurologia 

● Nefrologia 

● Urologia 

● Maternidade de Alto Risco 

● Urgência e emergência 

● Ampliação dos leitos de UTI neonatal e adulto 

● Implantação de 10 leitos UTI pediátrica   

E) Apoiar a implantação de Laboratório de Análises Clínicas e Patologia com 

plataforma de alta produção e custos baixos. Produção Industrial. 

F) Implantação do Centro de Diagnóstico de Imagem do CEM – Centro de 

Especialidades Médicas de Montes Claros. 
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G) Implantação do Centro Municipal de castração de cães e gatos no terreno 

do Centro de Controle de Zoonoses. 

H) Reforma e adaptação do prédio do Hospital Alpheu de Quadros para 

transformá-lo numa UPA – Unidade de Pronto Atendimento da região do 

grande Delfino Magalhães e Unidade Básica de saúde para abrigar as equipes 

de saúde da família da região. 

I) Construção da UPA do Grande Santos Reis 

Escolher terreno na região. Propiciar atendimento 24h de urgência e 

emergência para os moradores dos bairros do grande Santos Reis. 

J) Fortalecer os serviços de auditoria e controle da Secretaria Municipal de 

Saúde de Montes Claros para acompanhar a aplicação dos recursos do SUS. 

K) Fortalecer os serviços de monitoramento, avaliação e regulação dos 

serviços de saúde, custeados pelo SUS em Montes Claros. 

L) Implantar o serviço de transporte sanitário – frota de ambulâncias e carros 

para o transporte de pacientes e profissionais de saúde dentro e fora do 

município de Montes Claros. 

M) Promover o concurso público para selecionar os profissionais de saúde da 

SMS para as Unidades Básicas de Saúde – ESF – médicos, dentistas, 

enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, 

técnicos de enfermagem, técnicos em Higiene Dental e Agentes comunitários 

de saúde. 

➢ Garantir o pagamento do piso nacional dos agentes de saúde 

e de combate às endemias. 

➢ Retorno do pagamento da produtividade a todos os 

profissionais de saúde da ESF. 
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N) Completar o Projeto de Informatização da SMS. Introduzir os tablets na 

rotina dos Agentes Comunitários de saúde. Colocar o software da PMMC, 

integrado aos sistemas da SES e MS. Prontuário eletrônico. 

O) Programa de Monitoramento dos pacientes com diabetes, para prevenção 

de incapacidades, utilizando ESTESIÔMETROS. Aparelho que detecta perdas 

de sensibilidade sensitiva nos pés. Produção de calçados adequados à 

incapacidade apresentada pelo doente. 

P) Fortalecimento dos programas que cuidam da saúde do trabalhador do 

norte de Minas. CEREST – Centro de Referência de saúde do trabalhador. 

Q) Implantação do programa FARMÁCIA POPULAR DE MONTES CLAROS, que 

distribui os medicamentos, receitados no âmbito do SUS, pelas farmácias 

comerciais da cidade. Fomentar ainda mais a boa assistência farmacêutica, 

que distribui os remédios, com orientação segura de profissionais da farmácia. 

R) Ampliar os programas de estágios acadêmicos no âmbito da SMS/SUS 

Montes Claros. 

● Fazer processos seletivos para escolha dos estagiários. 

● Pagamento em dia de bolsas de estágios. 

S) Fortalecer o programa municipal de saúde mental, implantando as sedes 

novas do CAPS AD, CAPS I, das Unidades Acolhedoras, das residências 

terapêuticas, implantar mais 20 leitos hospitalares de saúde mental. 

T) Implantar na saúde, programa semelhante ao Dinheiro Direto na Escola, que 

repassa recursos financeiros, necessários para suprir as despesas 

emergenciais as diretoras. 

Neste caso, será repassado à administradora da UBS, que abrigam as 

equipes de ESF, valores suficientes para garantir o contínuo e bom 

funcionamento das unidades. 
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U) Credenciar e contratar novamente a maternidade do Hospital das Clínicas 

Dr. Mário Ribeiro da Silveira para atendimento pelo SUS de Montes 

Claros/Norte de Minas e ampliar para 20 o número de leitos de UTI Neonatal. 

V) Fortalecer o programa de incentivo a atividade física nos bairros 

● Academias ao ar livre. 

● Academias da saúde. 

● Grupos de caminhadas. 

● Prevenção e promoção de saúde. 

W)  Programa municipal de prevenção ao câncer de pele. 

  

● Para os servidores municipais 

● Para as crianças da rede municipal 

Distribuição de protetor solar 

● Estruturar a produção de loção protetora solar, a partir de óxido de 

zinco e dióxido de titânio micronizados manipulados pela SMS/CCZ. 

 X) Implantar o programa de tratamento de Lipodistrofia do aidético em Montes 

Claros.  

 

 

V- DEFESA SOCIAL / SEGURANÇA PÚBLICA: 

A)  Implantar o Centro de Comando e Controle (CCC) do Município de Montes 

Claros. Neste local teremos a centralização de todas as informações possíveis 

(dados, imagens, sons) que serão monitorados 24 horas e que os gestores da 

cidade acompanharão, para tomadas de decisão fundamentadas na realidade 

objetiva. 

● Olho Vivo. 
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● Monitoramento de Iluminação pública, dos semáforos, do trânsito, 

das entradas e saídas da cidade, das áreas de risco (defesa civil). 

● Neste CCC, existirá a sala de gerenciamento de crises e onde 

funcionará também o gabinete de Gestão Integrada Municipal 

(GGIM), que reunirá todas as forças de segurança pública presentes 

na cidade. 

  

B)   Ampliação e fortalecimento da Guarda Municipal para assumir a Função de 

Polícia Comunitária. 

Efetivo: 200 homens e mulheres. 

Além da proteção / vigilância patrimonial do município, assumir fazer o 

policiamento ostensivo nas portas das escolas, universidades, igrejas, após 

grandes eventos, nas dispersões da população, para garantir as pessoas a 

segurança pessoal, a paz e a ordem de nossas comunidades. 

Dotar a GM de toda a estrutura necessária para exercer sua missão com 

segurança e qualidade (veículos, equipamentos, tecnologia, etc). 

Aprovar e implantar o plano de carreira da GM, propiciando condições 

profissionais dignas para que os membros possam permanecer e se realizarem 

nas suas funções. 

  

➢ Implementar as rondas diárias de GM nas 19 (dezenove) 

regiões administrativas (IBGE)  de Montes Claros. 

➢ Adquirir 10 (dez) novas viaturas para a GM. 

➢ Construir a sede da GM na cidade administrativa. 

C)  Fortalecer a MCTRANS, órgão gestor do trânsito de Montes Claros. 

➢ Implantar o pátio da MCTRANS, serviço de reboque de 

veículos, processamento de multas. 
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➢ Capacitar com maior frequência os agentes de trânsitos, para 

que dediquem mais a educação no trânsito, a orientação aos 

motoristas, que aplicarem multas. 

➢ Melhoria da sinalização do trânsito, investimentos em 

semáforos modernos, placas e sinalização horizontal das vias 

públicas. 

➢ Plano de carreira para os profissionais da MCTRANS 

valorização profissional para estimular a permanência dos 

agentes e técnicos. 

D) Fortalecer a vigilância patrimonial da PMMC, capacitação dos vigias, 

uniformes, celulares, veículos para os supervisores. 

● Contratar novamente os vigias para monitorar e garantir o funcionamento 

regular das escolas municipais, CEMEIS e das UBS.  

Entendemos que a vigilância humana é mais adequada e eficiente para a 

proteção das pessoas e do patrimônio municipal.  

Além da vigilância humana, iremos dotar as Escolas Municipais, UBS e outros 

prédios com câmeras, alarmes, cercamentos. Monitorar os espaços e o trabalho 

dos vigias por câmara de vídeo. 

E) Modernizar e fortalecer o PROCON de Montes Claros. Melhorar o site da 

PMMC e criar o Portal do Consumidor de Montes Claros, para que as 

reclamações possam ser feitas via internet. 

F) Fortalecer a Defesa Civil do Município, dotando-a de recursos humanos 

qualificados, veículos, equipamentos, tecnologias para atuarem com eficiência 

e segurança nas situações de enchentes, estiagem prolongadas, tremores ou 

desastres naturais ou provocados pela ação do homem. 
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VI- DESENVOLVIMENTO SOCIAL: Emancipação e 

Autonomia 

  

A)  Programa Renda Melhor para fortalecer os programas sociais do 

Governo Federal, especialmente o BOLSA FAMÍLIA. 

  

Trabalhar com as mães do Bolsa Família, para que elas sejam 

capacitadas e motivadas a desenvolver atividades produtivas de 

artesanato, reciclagem, agricultura urbana, coleta de óleos domiciliares, 

lavar roupa, coleta seletiva, trabalho em creches comunitárias, nas Igrejas, 

nas associações ou cooperativas de produção, fabriquetas de doce, de 

fraldas descartáveis, de vassouras, de caixas de embalagens. O objetivo é 

gerar pelo menos um salário mínimo de renda familiar. Na medida que 

forem atingindo esta renda, elas irão devolver o cartão do Bolsa Família, 

para o Governo Federal. É a emancipação e autonomia das mulheres fortes 

de Montes Claros. Para incentivar a adesão ao Programa a PMMC e 

empresas parceiras, que trabalham com reaproveitamento de materiais/ 

reciclagem pagarão a estas mães a quantia mensal mínima de R$ 20,00 

(vinte reais) em seu cartão Bolsa Família. 

 

A equipe de assistentes sociais das PMMC deverá fazer reuniões com 

grupos de 1.000 (mil) mães nos ginásios da cidade para motivá-las, 

capacitá-las a participar desse programa. 

  

● Criar associações de mães do Bolsa Família. 

● Criar programas para mães voluntárias. 

● Reuniões mensais, fazer pelo menos 25 associações em todos os 

regionais da cidade, inclusive na zona rural. 
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● Fazer integração dos programas da Assistência Social com os 

programas da Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, 

Esporte, Lazer e Secretaria Municipal de Saúde. 

● Lembrar sempre que os clientes da Assistência Social, Educação, 

Saúde, da Cultura, do Esporte e do Lazer são os mesmos (Nossas 

Famílias/Nossas Crianças). 

   

B)     Programa de Pleno Emprego. Desemprego Zero em Montes Claros 

  

● Programas de capacitação, qualificação e elevação de escolaridade, 

aproveitar os cursos do PRONATEC, do Sistema “S” SESC/ SENAC / 

SESI / SENAI / SEST/SENAT, SENAR, Faculdades, IFET, Universidades 

/ UAB, presenciais e a distância. Estimular a juventude, os adultos, os 

idosos todos para estudar. Educação é tudo. Transforma a vida das 

pessoas. Cursos de curta duração 6 meses e 12 meses, ligados ao 

interesse de contratação das empresas. Fortalecer a parceria com o 

SINE e Secretaria de Estado de Trabalho e Ministério do Trabalho. 

● Estimular os “desempregados qualificados” a se tornarem MEI – 

Microempreendedor Individual, tirarem seu CNPJ, terem acesso ao 

sistema municipal da Secretaria de Finanças para emissão de Nota 

fiscal eletrônica. Prestarem seus serviços para o setor público e para 

as empresas e famílias de Montes Claros. Ex. pintura, limpeza, 

vigilância, manutenção em geral, cuidados de beleza e saúde, 

serviços de garçom, de organização de festas / eventos / de locação 

de máquinas e equipamentos, veículos, de transporte de cargas, de 

capacitação, de limpeza de caixas d’água, de análise de água de 

poços artesianos, de reforma e construção civil, de facção de roupas 

e calçados, de fabricação de doces e salgados, de manutenção 

veicular e revisão periódica. 
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C)      Programa Municipal de Habitação: casa boa para todos 

  

● Concluir nos conjuntos habitacionais do PMCMV faixa 1 a 

implantação de unidades de educação, saúde e assistência social.  

 

1-   Vitória 2 e 3. 

2-   Monte Sião 3 e 4 

3-   São Geraldo II – Residencial Montes Claros. 

4-   Castelo Branco 

5-   Cidade Cristo Rei / Alcides Rabelo 

6-   Outros. 

  

● Estimular os programas PMCMV Faixa 2. 

1-   Vila Segura – terreno da família de Diu Colares / Região do 

Aeroporto. 

Destinados aos servidores das forças de segurança 

2-   Condomínios dos Servidores Municipais. 

De 1.500 a 2.000 apartamentos no terreno da antiga fábrica da 

Coteminas, Fundo da Cidade Administrativa. 

   

3-   Condomínios de prédios e /ou casas nos terrenos dos Plínio 

Ribeiro – região do bairro Edgar Pereira / Bairro Jardim Brasil. 

 

4-   Apoiar a ocupação dos vazios urbanos por empreendimentos 

imobiliários dos construtores de Montes Claros e de outras 

regiões. 

● Programa municipal de regularização fundiária urbana e na 

Zona Rural, nos distritos e povoados. 

● Legalização das ocupações que tiverem infraestrutura e 

viabilidade técnica–jurídica. 
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● Realocação das famílias em áreas de risco de sinistro ou 

calamidade ou risco social para as casas e apartamentos do 

PMCMV. 

Ex.: Vila São Francisco de Assis, Morrinhos, Vila Mauricéia, Vila 

Castelo Branco, Vila Cedro, Distrito Industrial, estrada do Parque 

Lapa Grande, Moradores do Aterro Sanitário (estrada de 

Pirapora), Estrada de Januária, BR 135, Próximo à Liberdade, 

outras áreas Cidade Cristo Rei (Feijão Semeado). 

● Criar programa municipal de Engenharia comunitária em 

parceria com as faculdades e universidades que tenham 

cursos de engenharia para elaboração de projetos de casas, 

vilas, bairros para ocupação regular e construção de uma 

CIDADE LEGAL DE SE VIVER. 

  

D) Programa Municipal para Infância Feliz e Saudável: 

 

1-   Implantar a sede com toda a estrutura para as três equipes dos 

Conselhos Tutelares 15 (quinze) membros. 

2- Continuar o bom trabalho realizado no período de 2013 a 2016 

para o esvaziamento dos abrigos municipais, com retorno das 

crianças para suas famílias ou para adoção. 

3-   Fortalecer a parceria com a Vara da Infância e da Juventude para 

garantir os direitos e as políticas públicas em Montes Claros. 

Creches em horário integral, escolas para 100% das crianças e 

adolescentes, lazer, esporte, segurança / proteção total para 

nossas crianças e adolescentes. 

4-   Apoio integral às entidades que trabalham com crianças e 

adolescentes. Repasses de recursos / RH / Espaços / FIA / 

Tesouro. 
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E)  Programa Municipal para Acolhimento e Apoio as Minorias de nossa 

cidade: 

1- Apoio aos idosos. Conselho Municipal do Idoso 

·         Transporte gratuito aos idosos acima de 60 (sessenta) anos. 

·         Telecentros 

·         Bailes – hora dançante 

·        Inclusão nos programas de prevenção e promoção de saúde 

·     Geração de renda complementar / meia jornada para os 

idosos aposentados. 

·       Vinculação dos aposentados às cooperativas de crédito para 

saírem da rede bancária que cobram taxas de juros muito 

elevadas. 

  

2- Apoio aos negros/ mulatos / mameluques / índios: 

·         Festa da negritude. 

·     Inclusão nos cursos preparatórios para o ENEM e para os 

concursos 

·      Aproveitar as políticas nacionais e estaduais de apoio aos 

negros e implementá-las em Montes Claros. 

 

3-  Apoio ao empoderamento das mulheres 

· Clubes / associações de mães do Bolsa Família. 

· Casa de apoio para acolher mulheres vítimas de violência 

doméstica. 

· Fortalecer a subsecretaria de defesas das mulheres. 

· Capacitação qualificação, geração de renda para as mulheres de 

Montes Claros. 

· Instituir/ofertar creches em horário integral para cuidar de suas 

crianças e dá condições para que as mães possam trabalhar. 
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· Apoiar a participação política das mulheres nomeando-as para 

cargos importantes da administração. 

  

4-  Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 

em Montes Claros 

· Estruturação melhor dos dois CREAS – Centro de Referência em 

Assistência Social de Montes Claros. 

· Estruturar melhor os 11 (onze) CRAS – nos bairros e zona rural de 

Montes Claros. Dotá-los com RH, veículos, equipamentos, 

móveis e recursos para o perfeito funcionamento. 

· Realizar concurso público para selecionar recursos humanos 

para a área do desenvolvimento social: assistentes sociais, 

psicólogos, gestores sociais / públicos, técnicos em 

administração pública, educadores sociais, pedagogos, etc. 

 

5- Apoiar os eventos culturais e de lazer da população LGBTQI+.  

.  Não permitir manifestações homofóbicas nos prédios da 

administração municipal. 

. Aproveitar as políticas nacionais e estaduais de apoio à 

população LGBTQI+ e implementá-las em Montes Claros. 

. Inclusão da população LGBTQI+ nos programas de prevenção e 

promoção de saúde. 

 

  

VII- ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE: Prazer, alegria, 

promoção social, civismo 

A)     Construção do Estádio Municipal de Futebol – MOCÃO no bairro 

Delfino Magalhães. 
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B) Reforma e modernização do campo do Ateneu no bairro São José. 

C) Conclusão da reforma e modernização dos equipamentos esportivos 

da Praça de Esportes – Montes Claros Tênis Clube – quadras, piscinas, 

áreas de lazer, ginásio Darcy Ribeiro, banheiros / vestiários. Transformar 

no centro de treinamentos das equipes de todas as modalidades 

esportivas de Montes Claros. 

D) Conclusão da praça de esporte e cultura no bairro Santa Lúcia. 

E)   Construção do centro de iniciação esportiva ao lado do Mocão. 

F)  Reforma, modernização e ampliação do antigo CEAME no bairro 

Santos Reis. Espaço com duas quadras cobertas, vestiários, banheiros, 

sala de jogos. Vai se transformar no espaço esportivo e recreativo do 

grande Santos Reis. 

G) Construção de 10 (dez) campos de futebol com grama sintética, 

iluminação, vestiários, banheiros e com alambrados para prática do 

futebol nos três turnos (mat / vesp / not) nos bairros de Montes Claros – 

MG. 

H) Construção do Espaço de Eventos da Juventude de Montes Claros em 

terreno de 100 mil m2, situado no bairro Guarujá e Independência, 

próximo ao lago do bairro Interlagos. Será semelhante MEGASPACE DE 

VESPASIANO – região metropolitana de BH. 

 

·        Palcos para shows. 

·        Pista de kart 

·        Estacionamento 

·        Pistas de skate 
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·        Banheiros 

·        Postos de segurança 

·        Alambrados / Grades 

·        Arborização 

  

I)    Revitalização dos parques municipais Milton Prates, Sapucaia, João 

Guimarães Rosa, Lagoa do Interlagos, Parque da Cidade (fundo da 

Rodoviária). 

J)  Criação do Parque Marcelo Mameluque no bairro Ibituruna. 

K)  Construção do Lago do Canelas com pista de caminhada, academia 

ao ar livre, iluminação de LED, espaços de lazer. 

L)  Instalação de 50 (cinquenta) novas academias ao ar livre nos bairros e 

distritos de Montes Claros. 

M) Cobertura de 100% das quadras poliesportivas das escolas da Rede 

Municipal de Ensino e de bairros de Montes Claros. 

N) Construção de 04 (quatro) teatros municipais em Montes Claros. 

O) Apoio integral aos atletas e equipes esportivas de todas as 

modalidades. 

➢ América Montes Claros Vôlei 

➢ Cassimiro de Abreu 

➢ Ateneu 

➢ Handebol 

➢ Basquetebol 

➢ Judô, karatê, capoeira, jiu jitsu 

➢ Cavalgadas 
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➢ MMA 

➢ Skate / patins 

➢ Atletas Paraolímpicos 

P) Apoio integral a Cavalmontes, associação que organiza com as 

comunidades rurais as cavalgadas nos povoados e distritos de Montes 

Claros. 

Q)   Apoio aos clubes de cavalos, haras e aos esportes equestres: 

Team penning, rodeios, vaquejadas. 

  

VIII- CULTURA e PATRIMÔNIO PÚBLICO: Memória, 

arte, tradições, folclore 

A)  Ampliar o apoio para fortalecer os seguintes eventos / festas. 

1-    Festa Nacional do Pequi 

2-    Festival Folclórico / Danças 

3-    Festa de agosto 

4-    Festas juninas / festival de quadrilhas / forró 

5-    Festival de teatro 

6-    Festival de cinema 

7-    Festival literário 

8-    Carnaval de rua 

9-    Virada cultura 

10-   Fenics 

11-Expomontes 

 

B) Criação dos seguintes MUSEUS: 



 

 

 

48 

1-    Museu da Imagem e do som de Montes Claros 

Será montado no casarão do centro histórico. Neste espaço serão 

colocados todo o acervo de fitas de vídeos da TV Geraes e Miro 

vídeo. Serão montadas cabines com telas e vídeos das principais 

personalidades de Montes Claros como Darcy Ribeiro, Hermes de 

Paula, Ciro dos Anjos, Godofredo Guedes, Mário Ribeiro, Toninho 

Rebello, Beto Guedes, Yara Tupinambá, Konstatin Christof, entre 

outros. 

2-    Museu do Folclore / Espaço para os grupos de dança Folclórica, 

tais como: 

Banzé, Sarué, Fitas, Catopês, Marujada, Caboclinhos. 

  

C)     Aquisição pelo poder público Municipal dos principais casarões da 

rua Justino Câmara, Cel. Celestino, Praça da Matriz para reformar, 

adaptar e conceder para espaços culturais, artísticos e gastronômicos: 

D) Construção de 04 (quatro) teatros municipais na cidade. Ver relação 

na parte do Esporte e lazer. 

E) Reforma e modernização do Centro Cultural Hermes de Paula. 

F)   Ampliação do COMCULTURA. Apoio financeiro para artistas, grupos 

musicais, de teatro, de cinema, de danças para organizar eventos, 

espetáculos, exposições, shows, oficinas, cursos, intervenções em 

espaços públicos e instalações artísticas. 

G)  Promover concursos / festivais / feiras / festivais de cultura / música, 

exposições, teatro, cinema, literatura, etc. 
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H) Implantar o canal público de televisão em Montes Claros. Canal 

gerador do Poder Executivo – TV educação, TV saúde, TV Câmara 

Municipal, TV Justiça, TV Câmara dos Deputados, TV Senado, TV 

Assembleia. 

I)       Ampliar sinais abertos de TV 

 

IX- MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA: 

Sustentabilidade, verde, produção, qualidade de 

vida. 

A)     Reforma e modernização de parques e praças: 

1-    Milton Prates 

2-    Sapucaia 

3-    Guimarães Rosa 

4-    da Cidade 

5- Praça da Matriz 

6- Praça dos Jatobás 

7- Praça Cel. Ribeiro 

8- Praça da Rodoviária 

9- Praça Dr. João Alves 

10- Praça Wanderley Fagundes (Bairro Todos os Santos) 

11- Praça do Rotary (Bairro São Luiz)  

 

● Construção do Plano de Contingência para combater os 

incêndios na Serra do Mel (Ibituruna); 

● Capacitação de brigadistas para combater incêndios florestais; 
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● Revitalização do Parque Sapucaia e manutenção na caixa 

d’água de 500.00 litros. Utilização dessa água para o combate 

de incêndios florestais na Serra do Ibituruna. 

B)    Implantação do Boulevard Ibituruna 

C)  Implantação do parque Marcelo Mameluque no bairro Ibituruna. 

D) Revitalização da Lagoa do bairro Interlagos 

E) Implantação do Lago no bairro Canelas 

F)   Implantação de ciclovias e pistas de caminhada ao longo dos 

córregos não canalizados: ex.: Cintra, Edgar Pereira, Paixão, Alcides 

Rabello, Renascença. 

G)  Construção de barraginhas na zona rural para retenção de água de 

chuva. 

H) Revitalizar as nascentes dos rios e córregos de Montes Claros e 

recuperação de áreas degradadas. 

I)    Plantio de pelo menos 200 mil árvores nas ruas, avenidas, parques e 

áreas verdes de Montes Claros nos próximos 04 anos. 

J)    Sinalização ecológica da cidade com placas indicativas dos parques, 

rotas para os distritos, circuito do frango caipira, circuito da pamonha, 

circuito da carne de sol, circuito da mandioca, circuito do doce de leite, 

circuito do biscoito / rosca, circuito do queijo/ requeijão. 

K)  Fortalecimento do setor de licenciamento ambiental. Assumir 

liberação / licenciamento de projetos classes I, II, III e IV. 
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Contratar técnicos especializados na área ambiental para receber a 

delegação do Estado de Minas Gerais. 

L)    Conclusão do Programa Caminhos de Montes Claros – acessos 

asfaltados aos distritos de Montes Claros. 

M)  Asfaltamento das sedes dos distritos e dos principais povoados. 

N) Melhoria e manutenção constante nas estradas rurais de Montes 

Claros. Manter sete patrulhas de máquinas em constante funcionamento 

para deixar as estradas / acessos impecáveis. 

Levar para todos os distritos sistema de distribuição de água potável 

domiciliar com controle do consumo por hidrômetros e também sistema de 

coleta e tratamento de esgotamento sanitário. 

O) Continuar o Programa PRÓ ÁGUA através dos convênios de repasses 

financeiros para as associações de pequenos produtores rurais com a 

finalidade de cobrir as despesas com pagamento de energia elétrica, 

manutenção das bombas, sistema de caixa d’água e canos de 

distribuição de água. Fomentar a produção rural em nossos distritos e 

povoados. 

P) Ampliar as áreas produtivas de alimentos na zona rural de Montes 

Claros. Implantação do chamado cinturão verde. 

Q) Ampliação das compras de alimentos nas mãos dos agricultores 

familiares de Montes Claros para o PAA e PNAE. 

R)   Implantar o programa de agricultura urbana em áreas públicas ou 

particulares cedidas em comodato a agricultores cadastrados no 

programa. 
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S)  Criar os circuitos turísticos para estimular o ecoturismo e geração de 

renda para famílias do meio rural. 

·        Circuito do frango caipira. 

·        Circuito da carne de sol e mandioca. 

·        Circuito do biscoito e da rosca. 

·        Circuito do doce de leite. 

·        Circuito da pamonha / milho verde. 

T)   Fortalecimento dos programas de prevenção e promoção de saúde 

no campo pelas equipes de ESF do meio rural. 

U) Consolidação da Educação em tempo integral nas escolas da zona 

rural. 

V)  Parceria PMMC / Secretaria Municipal de Agricultura / EMATER, para 

oferecer assistência rural aos produtores de Montes Claros. 

W)  Levar para distritos e povoados rurais links de internet e iluminação 

de led (vida no campo igual na cidade). 

X)  Segurança no campo. Criar as rondas da guarda municipal como 

polícia comunitária nos povoados e distritos. 

Y)  Renovar convênio com a Polícia Militar de MG para manter a patrulha 

rural e o policiamento ambiental. 

Z)  Programa “CASA BOA” na zona rural levar MCMV para os povoados e 

distritos de Montes Claros. 
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X- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Boas práticas, tecnologia, 

humanização, eficiência, planejamento, controles, 

transparência. 

Implantar a cultura da boa gestão aplicando as melhores práticas na 

administração pública. Valorizar os recursos públicos, pagando 

salários em dia, estimulando o pessoal com pagamento de 

produtividade, comprando a preços de mercado, nas quantidades e 

qualidades adequadas, com respeito aos contratos e pagamento 

pontual dos fornecedores de serviços e produtos. Controle dos 

estoques, dos recebimentos das mercadorias, transparência total 

para a sociedade e para os órgãos de controle. Promover os 

registros contábeis e financeiros em tempo real. Instrumentalizar 

toda a equipe com a melhor tecnologia. 

A)     Informatização geral do PMMC. 

B) Promover concursos idôneos e que possibilitem a seleção dos 

melhores recursos humanos para o serviço público municipal. 

C)  Melhoria constante do portal de transparência no site da PMMC. 

D) Contabilidade em dia, prestação de contas dentro dos prazos legais. 

E) Melhorar os mecanismos de combate à sonegação fiscal. 

F)   Recuperar continuamente os créditos da dívida ativa. 

G)  Foco na arrecadação dos grandes contribuintes com justiça fiscal. 

H) Aplicação financeira dos recursos municipais a taxas melhores, acima 

de 100% do CDI. 
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I)    Criação da Cooperativa de Crédito dos Servidores Municipais do 

Norte de Minas - SEMPRECRED. Possibilitar acesso do servidor a crédito 

consignado com as menores taxas do mercado. Fortalecer a economia 

local com o Banco do Servidor. 

J)    Capacitação / qualificação contínua do servidor municipal. Propiciar 

cursos, contratar ou financiar a melhoria da eficiência dos servidores. 

K)  Organizar o patrimônio municipal – controle rigoroso do patrimônio – 

programa de vendas / alienação de imóveis públicos para obtenção de 

recursos financeiros para aplicar na construção da infraestrutura da 

cidade. 

L)    Estimular a comissão de licitação municipal a adquirir produtos ou 

serviços através de pregão eletrônico ou licitação / concorrência pública. 

M)  Recriar a Secretaria Municipal de Prevenção à Corrupção e 

Informações Estratégicas. Garantia da tolerância zero com a corrupção. 

N) Apoio integral às equipes da Controladoria Geral do Município e da 

Corregedoria Municipal para que atuem com autonomia, estrutura e 

possam garantir a lisura de todos os processos de compra e 

contratações feitas pela PMMC. 

O) Estruturação da Procuradoria Geral do Município e da Procuradoria 

Fiscal para que desempenhem seus trabalhos com autonomia, 

impessoalidade, justiça, probidade para garantir a constitucionalidade 

dos atos da Administração Municipal. Que desempenhem seus papéis 

colocando os interesses do povo de Montes Claros e da municipalidade 

em primeiro lugar. 
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P) Investimento na melhor estruturação do setor de transportes da 

PMMC, carros, máquinas e equipamentos sempre novos, com 

manutenção em dia. Controle rigoroso do uso de veículos, do consumo 

de combustível, das peças, pneus e acessórios. 

Recomprar o terreno da antiga Meca na avenida Magalhães Pinto para 

implantar a garagem municipal e as oficinas de manutenção. 

Q) Implantar no departamento de Recursos Humanos a sala de 

atendimento do servidor para que possa ser acolhido com atenção, 

respeito, conforto e rapidez, resolvendo suas demandas / necessidades 

com prontidão. 

Estruturar a sala de atendimento do servidor para que possa receber as 

demandas da população com rapidez, resolver e dar o retorno. Abrir o link 

no site da prefeitura para receber também via internet e whatsapp às 

sugestões. 

XI- CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENERGIA e ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

A)     Implantação da Usina Municipal de Energia solar 5 megawatt. 

B) Implantar usina de eletricidade oriunda do gás metano no antigo 

aterro municipal na BR 365, aproveitando o potencial de gás existente. 

C)  Cidade Digital – disponibilizar nas praças públicas, distritos, povoados 

prédios públicos internet de alta velocidade gratuita para população. 

D) Mapear a malha de fibra óptica instalada em Montes Claros, pública e 

privada e propor a integração, via links para otimização na transmissão 

de dados, voz e imagem. 
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E) Criar programa municipal de apoio à pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias necessárias para resolver  os problemas decorrentes de 

estiagem prolongada, para aproveitamento dos frutos do cerrado / 

caatinga (fitocosméticos) – Economia da Floresta / Mata em parceria com 

a UFMG / UNIMONTES / IFNMG / Faculdades privadas / CETEC. 

F)   Ampliar e fortalecer a incubadora de empresas de base tecnológica 

situada no Distrito Industrial de Montes Claros, administrada pela 

FUNDETEC. 

G)  Implantar o Condomínio de Empresas de Tecnologia no Distrito 

Industrial. 

H) Substituir 100% das lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio por 

iluminação de Led. 35.000 luminárias. Já foram substituídas 9.000 

lâmpadas. Faltam 26.000 lâmpadas. 

I)    Condensação das linhas de transmissão localizadas no bairro 

Ibituruna, liberando o terreno para construções residenciais e comerciais 

(obra realizada na gestão 2013-2016). Realizar a construção de Boulevard 

do Ibituruna – áreas verdes, dotadas de estrutura de lazer e de esporte. 

J)    Implantação de comunicação de voz e dados mais eficientes na 

PMMC e com menor custo. Telefonia por IP (voip) e Whatsapp. 

K)  Completar o projeto de Informatização da prefeitura em todas as 

secretarias e empresas da administração indireta. 

L)    Manter atualizado o cadastro municipal de imóveis georreferenciados. 
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M)  Implantar a sala de gestão de crise e o centro de comando e controle 

na nova sede da PMMC – Av. Magalhães Pinto – antiga fábrica da 

Coteminas. 

N)    Implantar a equipe de desenvolvimento de sistemas de informática 

da PMMC para garantir a eficiência dos softwares contratados. 

XII – GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO: Servir, 

resultado, equilíbrio, união. 

Articulação política: 

A)     Estruturar melhor o grupo G-10: visa ampliar a ação do gabinete / 

compartilhar decisões. 

G1 – prefeito 

G2 – vice-prefeito 

G3 – procuradoria-geral 

G4 – controladoria-geral 

G5 – relações com mundo político 

G6 – relações com a sociedade civil 

G7 – relações com os servidores municipais 

G8 – relações com a imprensa 

G9 – projetos especiais 
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G10 – ajudante de ordem / coordenador da agenda e coordenador geral dos 

secretários. 

B)    Organizar melhor, com novas dinâmicas e novos formatos as reuniões 

do secretariado e cargos comissionados. 

C) Instalar programa, BI (Inteligência Corporativa) para controlar / 

acompanhar / monitorar as ações de cada secretaria. 

D) Implantar painel eletrônica de ações administrativas e controle de 

execução de obras públicas. 

E) Implantação de Agenda Dinâmica PMMC / Secretaria Saúde / 

Secretaria de Educação / Secretaria Agricultura / Secretaria dos Serviços 

Urbanos / Secretaria de Esportes / Secretaria Cultura / Secretaria de 

Finanças / SEPLAG / PREVMOC / MCTRANS / Desenvolvimento 

Econômico / Meio Ambiente / ESURB / Bairros 

F)   Reunião mensal bimestral / trimestral / quadrimestral / semestral. 

·        Segmentos profissionais 

·        Associações de Moradores 

·        Entidades de Classes 

·        Associações Produtores Rurais 

·        Segmentos políticos 

·     Partidos / suplentes / servidores municipais / celebridades / 

locais / famílias tradicionais / artísticas / segmentos religiosos 

/ conselho desenvolvimento sustentável. 

 G)     Criar no site da PMMC o Projeto Conexão Cidade do Bem. Integrar os 

trabalhos das entidades do terceiro setor com o cadastro de voluntários que 

desejam trabalhar / ajudar as entidades. 
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 H) Criar os registros das ações administrativas e das obras em atas / 

extratos / vídeos, gravações de áudio / fotos. Produzir um livro Boas práticas 

na Política Pública – O Brasil tem jeito! Conheça o “case” Montes Claros – 

MG. 

I)    Levantar os nomes na sociedade civil para ocupar os cargos de 

confiança e pessoas contratadas. Fazer banco de currículos com dados 

de formação escolar, endereço, conexão rural, aptidões, gostos 

pessoais, vocações, preferências de lazer, hábitos. Gerar um 

questionário para colher dados. Pesquisa rede sociais. 

 

Objetivo: formar grupos por afinidades e desenvolver ações políticas 

administrativas em suas áreas de interesse. Fazer o bem onde vivo e 

convivo. Ouvir e trazer as demandas para a administração. Pesquisa 

qualitativa com lideranças dos vários segmentos da PMMC. 

J)     Levantar talentos, pessoas líderes, que exerçam grande influência em 

seus colegas, servidores ou na comunidade/ bairros junto aos servidores 

efetivos. Apoiá-los, valorizá-los, fornecer as informações precisas 

detalhadas das ações políticas administrativas da atual administração. 

Fazer Boletim informativo mensal com os resultados concretos da 

Administração Ruy Muniz/Ildeu Maia. 

Realizar com eles debates, entrevistas, reuniões para coletar sugestões e 

estabelecer novas ações positivas para a comunidade de Montes Claros. 

K)  Estabelecer metas / tarefas / ações político-administrativo para cada 

secretário municipal com cronograma semanal mensal/ 

bimestral/trimestral. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir de discussões e reuniões de nossa equipe de plano de governo, 

com representações nos diversos segmentos de nossa sociedade 

definimos prioridades que refletem as demandas, capazes de promover a 

retomada do crescimento de nosso Município.  

No entanto, este Plano de Governo continua sendo detalhado e está aberto 

a sugestões.  

 

 

  

  

  

  

  


