
Propostas de Governo 

 

PRB - Partido Republicano Brasileiro 

Coligação: “Montes Claros Pode Mais” 

Montes Claros está inserida em um contexto geográfico que assume rapidamente 
características econômicas inimagináveis há alguns anos. Centro natural de uma vasta região 
compreendida pelo Norte de Minas e vales do Jequitinhonha e Mucuri, a cidade exerce 
influências inclusive no Sul da Bahia. 

A rapidez das mudanças exige uma atitude administrativa revolucionária por parte de seu 
futuro gestor. 

Pólo rodoviário importante no cenário nacional; referência de atendimento e tratamento 
médico em toda a sua área de influência; segundo maior pólo universitário em todo o Estado 
de Minas Gerais, Montes Claros está sendo contemplada com  a confirmação de imensas 
jazidas de minérios estratégicos e gás natural no próprio território e principalmente nos 
municípios no seu entorno. 

Este preâmbulo se faz necessário para dimensionar a magnitude de uma equação que reúne 
oportunidades e ameaças e que precisa ser solucionada com determinação, inteligência, 
competência e uma visão arrojada do futuro. 

Afinal é sabido que o simples desenvolvimento e crescimento de uma cidade baseado na 
produção industrial, produção agropecuária ou na prestação de serviços não trazem para a 
população melhores condições de vida - ao contrário, geram uma série de problemas como o 
aumento da desigualdade social, poluição dos rios e do ar, crescente aumento da violência, 
dificuldades da área da Saúde, caos no trânsito e uma série de outras conseqüências nocivas e 
indesejadas. 

 Para que sejam aproveitados os benefícios do impulso econômico decorrente dos aspectos 
promissores desta realidade que se desenha de forma acelerada, sem ser afetado pelos seus 
aspectos negativos, Montes Claros precisa de um governo moderno. Algo completamente 
diferente de todos os modelos de gestão que se viu nos últimos trinta anos. 

Só assim será possível garantir o progresso assegurando o máximo de justiça social e qualidade 
de vida aos seus quase 400 mil habitantes – sem considerar a população flutuante.  

Diante deste quadro listamos a seguir propostas de atuação para o nosso Governo à frente do 
município de Montes Claros: 

1) Promoção do Desenvolvimento Sustentável; 
2) Promoção da Qualidade de Vida; 
3) Promoção da Responsabilidade Social; 
4) Promoção da Cidadania; 
5) Promoção da Eficiência de Gestão; 
6) Promoção de Políticas Públicas; 



7) Promoção da Transparência; 
8) Promoção da Conexão de ações entre governos municipal, estadual e federal; 
9) Promoção do Respeito à Cidade e seu povo; 
10) Promoção da Participação Popular. 


