
PROPOSTAS DO PROGRAMA DE GOVERNO DE 

MONTES CLAROS 

COLIGAÇÃO “A DEFESA INTRANSIGENTE DA VIDA” 

As matrizes para o prosseguimento das ações, programas e políticas de 

crescimento e desenvolvimento do município devem levar em consideração sempre o 

cidadão como foco principal do poder público, com ênfase em medidas de garantia de 

qualidade de vida, com segurança e criação de oportunidades para todos - a 

manutenção e ampliação de uma cidade para as pessoas. 

Ao longo dos últimos 3 anos e meio, projetos importantes foram 

implantados e que precisam agora de continuidade e da adoção de novas fases de 

aprimoramento. 

 

CULTURA ESPORTE E LAZER 

 

                                                          PRINCÍPIOS 

 A elaboração de um projeto centrado nas pessoas e nas comunidades, no 

estabelecimento e valorização de espaço e convivência, garantindo direitos 

fundamentais e respeitando diversidade, característica da contemporaneidade, 

e os perfis distintos das muitas comunidades que integram o município. 

 

 Entender que o estimulo e a valorização de práticas e ações ligadas à cultura, aos 

esportes e ao lazer representam também melhoria nos indicadores de saúde, 

educação, assistência social, pode estimular o turismo, favorecer a segurança e 

sem dúvida alguma, alavancar os índices de desenvolvimento humano, fatores 

fundamentais para uma cidade que pretende promover avanços na qualidade de 

vida de seus habitantes. 

 Há de se pensar nas pessoas, nos grupos, nas comunidades, o projeto não deverá 
ser rígido, mas guardar certas flexibilidades que permita que se adapte às 
diversas situações e universos diferenciados. 
 

 O esporte, o lazer as artes e a cultura devem ser entendidas como direitos 

inalienáveis do cidadão e não dado como dádiva, benevolência do poder público. 

 



EDUCAÇÃO 

 

 

PRINCÍPIOS 

 

 Articulação política que garanta implantação de mais unidades de atendimento 

à primeira infância. 

 

 A garantia de um ambiente escolar reestruturado deve obedecer aos padrões 

exigidos pelos órgãos que regram esta sistemática e assim merecer atenção do 

poder público federal. 

 

 A criação de uma gestão compartilhada é fundamental para o processo 

democrático da educação integral. 

 

MEIO AMBIENTE | DESENVOLVIMENTO URBANO | MOBILIDADE 

 

PRINCÍPIOS 

 Investir em ações que melhorem a mobilidade urbana, aprimorando o sistema 

de transporte coletivo, incentivando rotas alternativas e minimizando as 

retenções no trânsito. 

 

 Descentralizar o desenvolvimento, levando ações que promovam as 

características e comércio próprios de cada território e aproximar os serviços da 

comunidade. 

 

 Desenvolver a consciência ambiental na população para a conservação do meio 

ambiente e a coexistência sustentável do homem com a natureza. 

 

 Garantir a continuidade da política de proteção animal. 

 

 Empreender as ações de revitalização dos recursos naturais, proteção de fauna, 

flora, águas e fiscalização das áreas de preservação. 

 

 A cidade que se quer precisa ser construída através de um planejamento que 

garanta seu direcionamento ao caminho do social. 

 

 

SANEAMENTO, OBRAS E HABITAÇÃO 

 



 

PRINCÍPIOS 

 

 Universalização dos serviços de saneamento à população. 
 

 Definição das diretrizes de crescimento da cidade e ocupação dos espaços 
urbanos. 

 

 Limpeza e desassoreamento de cursos d´água através de planejamento de 
atividades e adequação da calha dos cursos d´água no sentido de favorecer este 
trabalho de manutenção; 

 

 Ampliação do programa de contenção de encostas. 
 

 Estimular a urbanização de comunidades isoladas e distritos. 
 

SAÚDE 

 

PRINCÍPIOS: 

 

 Estruturar as Redes Prioritárias de Atenção à Saúde, promovendo a humanização 
e qualificação da atenção à população, às gestantes, ao pós-parto e a puérpera, 
em Montes Claros. 

 

 Assegurar, junto ao Estado de Minas Gerais e Ministério da Saúde, a 
continuidade dos 

 repasses financeiros vinculados às principais linhas de cuidado. 
 

 Universalizar o acesso à atenção primária e reduzir as disparidades regionais no 

 atendimento à saúde. 
 

SEGURANÇA URBANA – DEFESA CIVIL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

PRINCÍPIOS 

 

 Estabelecer uma política agregadora capaz de promover mais respeito ao ser 
humano de forma integral. 

 

 Fomentar políticas de incentivo ao emprego e renda como forma de inserção 
social. 

 

 Reforçar com ações sistemáticas o atendimento ao público jovem em risco 
social. 

 

 Há que se consolidar políticas públicas com objetivo de garantir maior inclusão 
social. 

 

 



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO 

 

PRINCÍPIOS 

 

 Atrair investidores que explorem o potencial turístico do município, com o 
objetivo de proporcionar maior desenvolvimento econômico da cidade. 

 

 Criar alternativas que tornem Montes Claros uma cidade altamente qualificada 
para atrair e manter microempreendedores individuais e empresas de pequeno 
porte, movimentando a economia local. 

 

 Promover mecanismos que facilitem a tributação de impostos para 
empreendedores que atuam e oferecem oportunidade de emprego para 
profissionais que residem no município. 

 

 Estreitar o relacionamento entre produtores rurais e investidores do ramo de 
agricultura familiar e agronegócio, com o objetivo de valorizar o produtor local e 
seus produtos. 

 

 Investir em eventos com a participação das comunidades rurais de agricultura 
familiar local, promovendo parcerias com instituições públicas e privadas da 
região. 

 

 Realizar campanhas que estimulem o desenvolvimento sustentável dos 
empreendimentos locais. 

 

 Estimular a geração de emprego e renda objetivando o desenvolvimento e 
independência financeira do município. 


