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     Programa de Governo 

Gestão: 2013 - 2016 

 

A cidade é o território onde as pessoas vivem, trabalham, produzem, 

criam suas famílias e desenvolvem suas potencialidades e seus talentos. Para 

isso, precisam de bens e serviços que em grande parte dependem da atuação 

do poder público municipal, como é o caso da Saúde, da Educação, da Cultura 

e do Esporte e Lazer. Um dos resultados mais visíveis da desigualdade e da 

exclusão social em Montes Claros é a situação de pobreza em que vive parcela 

significativa da população. É inaceitável que uma cidade que é referência 

regional, com os recursos que ela tem, existam pessoas morando e 

sobrevivendo em condições subumanas. 

É obrigação da sociedade e em especial do governo municipal 

transformar essa realidade e assegurar condições dignas de vida a todos. A 

inclusão social, dessa maneira, deve dar conta dos aspectos sociais, 

econômicos, urbanos e políticos da vida na cidade. 

Nossa cidade deve ser acolhedora: é nela que convivemos com nossas 

famílias, nossos amigos, nossos vizinhos. É em nossa cidade que, 

independentemente de onde tenhamos nascido, nos sentimos aceitos, nos 

sentimos parte integrante de sua identidade e atuamos como construtores e 

participantes de seu desenvolvimento. 

Também queremos uma cidade inclusiva, que assegure acesso às 

políticas públicas para todos os seus moradores. E que respeite e valorize as 

características do ser humano, suas opções e diferenças de raça, de gênero, 

de geração, de opção religiosa, de orientação sexual, de condições físicas ou 

mentais. 

Mas a cidade também deve ser o espaço que nos propicie as 

oportunidades e os meios para sermos o que sonhamos e o que nossas 

habilidades e talentos nos permitam ser. 

O Governo Democrático e Popular de nossa cidade para o período 

2013/2016 terá como uma de suas diretrizes o fortalecimento e a ampliação da 

democracia. O governo terá como prioridade a democratização dos espaços 

públicos estatais, através da criação e do aprimoramento de mecanismos de 
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participação popular. Através dele, o Governo Democrático e Popular buscará 

estimular o controle social frente ao poder público e às instituições privadas 

(como concessionárias de serviços públicos, empresas poluidoras do meio 

ambiente e meios de comunicação de massa, entre outras), fomentando um 

ambiente geral de democracia e respeito à diversidade humana.  

Esta diretriz de governo pretende colocar nossa cidade em sintonia com 

a introdução de mecanismos de gestão participativa, política esta que vêm 

sendo experimentada em diversas cidades ao redor do mundo com grande 

êxito, sendo aprovadas e incentivadas pelo Programa de Gestão Urbana da 

ONU (PGU/ONU) como uma das mais importantes práticas de gestão pública. 

Só uma administração pública transparente, controlada pela população, com 

servidores conscientes de seu papel de trabalhadores do serviço público, será 

capaz de superar as velhas práticas do patrimonialismo, da privatização, da 

corrupção, do autoritarismo e do desleixo com a coisa pública.                                                               

 A democratização da gestão da cidade se dará através das seguintes 

ações: 

a) fortalecer os Conselhos Gestores Municipais existentes - Saúde, Assistência 

Social, Criança e Adolescente, Pessoa com Deficiência, Idoso, Merenda 

Escolar e criar outros Conselhos Municipais, necessários para a ampliação do 

diálogo do Governo com a sociedade na implantação de políticas públicas 

setoriais; 

 

b) buscar a garantia da representação paritária, das eleições diretas e do 

caráter deliberativo dos Conselhos Gestores Municipais; 

 

c) garantir a realização de Conferências Municipais em todas as áreas para a 

construção de políticas públicas, aprovando nestes espaços a metodologia 

para a implantação ou renovação dos respectivos Conselhos Gestores; 

 

d) implantar o Orçamento Participativo e o Conselho do Orçamento 

Participativo na cidade, garantindo a discussão e a deliberação sobre todo o 

ciclo orçamentário municipal de forma participativa; 

 

e) implantar um processo de discussão participativo na revisão do Orçamento;  
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f) criar o Conselho da Cidade, espaço de discussão e deliberação sobre as 

políticas urbanas de longo prazo para nossa cidade; 

 

g) implantar um programa de formação e capacitação continuada para a 

cidadania e a gestão participativa; 

 

h) criar uma Coordenadoria de Planejamento Participativo, ligado ao Gabinete 

do Prefeito, responsável pela implementação e coordenação destas ações. 

 
Através do Orçamento Participativo, serão realizadas Assembléias 

Regionais e Temáticas em toda a cidade, onde serão apontados os programas 

e ações prioritários para o PPA, bem como os investimentos necessários a 

serem incluídos na Lei Orçamentária Anual. Através das Assembléias 

Regionais e Temáticas, serão eleitos diretamente os representantes deste 

processo, que comporão o Conselho do Orçamento Participativo, responsável 

em última instância pelo acompanhamento da execução orçamentária e dos 

investimentos deliberados pela população. O Conselho do Orçamento 

Participativo terá composição única e exclusiva de representantes da 

sociedade civil, eleitos através das Assembléias Temáticas e Regionais, e 

deliberará sobre 50 % dos investimentos públicos da cidade. Será criado um 

Grupo de Trabalho interno ao governo, com representantes de todos os órgãos 

da administração pública, responsáveis pelo encaminhamento e suporte 

técnico em relação às deliberações do Conselho do Orçamento Participativo. 

 

O Conselho da Cidade será implantado no segundo ano de governo, 

constituindo-se em um Fórum de interlocução e deliberação do governo com os 

diversos atores sobre as políticas de longo prazo da cidade. No Conselho da 

Cidade, estarão representados o Governo Municipal, o Governo Estadual e o 

Governo Federal, os Conselhos Gestores Municipais constituídos, o Conselho 

do Orçamento Participativo, entidades representantes dos trabalhadores, 

empresários, Universidades e Movimentos Sociais. O Conselho da Cidade será 

um canal aberto constante de discussão e deliberação sobre a política urbana 

e social da cidade. Para tanto, deverá incorporar as discussões em torno da 

Revisão do Plano Diretor, as ações prioritárias constantes no PPA e os 
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investimentos prioritários no Orçamento Público Municipal, definidos no 

Orçamento Participativo, bem como as discussões e deliberações a respeito 

das políticas públicas setoriais definidas nos Conselhos Gestores e nas 

Conferências Municipais. 

 Uma cidade assim, acolhedora, inclusiva e de oportunidades – é a 

Montes Claros que construiremos Juntos !!!! 

 
Saúde 
 

Cabe à Prefeitura buscar garantir permanentemente o acesso ao 

atendimento integral para todos que procuram a rede pública de Saúde, 

oferecendo serviços de qualidade e tratamento humano e respeitoso, para isso 

propomos: 

 
01- Construir o Hospital Municipal de Montes Claros com 150 leitos e UTIs. 

02- Fortalecer a parceria com a Santa Casa de Caridade de Montes Claros. 

03- Ampliar em 100 por cento o Programa Saúde da Família, priorizando os 

bairros de maior vulnerabilidade social. 

04- Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde 

pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda 

efetivamente à expectativa da população. 

05- Atender à demanda gerada no município, dentro do princípio da 

universalidade, com atenção integral à saúde, de forma humanizada e com 

equidade. 

06- Introduzir e ampliar os programas do Ministério da Saúde, tais como 

Programa Saúde da Família (PSF); Programa Brasil Sorridente; Programa de 

Atendimento Domiciliar (PAD); Programa de Internação Domiciliar (PID); 

Farmácia Popular, SAMU (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência); 

Hiperdia; CAPS (Centros de Atenção Psico-Social); Saúde do Idoso; Saúde da 

Mulher; entre outros. 

07- Garantir o atendimento da demanda de partos no município. 

08- Reestruturar os serviços de pronto-atendimento, adequando-os à demanda 

das diferentes regiões, mantendo serviços 24 horas e compatíveis com as 

necessidades da população. 
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09- Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos à população na rede 

de saúde ou em domicílio. 

10- Vamos garantir os recursos financeiros para o pleno funcionamento dos 

Pronto-Socorros dos Hospitais da Santa Casa, Aroldo Tourinho e Dílson de 

Quadros, para a prestação de atendimento rápido e de qualidade à população. 

Avaliaremos a efetivação da gestão do pronto-socorro Municipal, do Hospital 

Alfreu de Quadros, pelos Hospitais, com a garantia dos recursos municipais 

para seu funcionamento. 11- A questão das especialidades médicas, para 

consultas, exames e cirurgias, merecerá atenção especial para seu 

equacionamento. 

12- Vamos nos empenhar para a Construção de mais duas UPAS em parceria 

com o Governo da Presidenta Dilma. 

 
Educação : 
 
 Compete ao município assegurar na Educação pública o acesso à 

ciência, à tecnologia, às artes e à filosofia, contribuindo para que os futuros 

cidadãos desenvolvam suas habilidades e potencialidades. 

01- Manter a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com critérios de 

acesso democrático e transparente, promovendo a permanência dos alunos e 

desenvolvendo esforços pela ampliação gradual da oferta. 

02- Aperfeiçoar a rede de ensino fundamental do município. 

03- Aprimorar os programas de alfabetização de jovens e adultos. 

04- Implantar programas do governo federal, como Brasil Alfabetizado e 

PróJovem, de modo que esses dialoguem com os novos programas da EJA 

Municipal. 

05- Implantar uma política de entrega dos uniformes e materiais escolares, 

assegurando sua qualidade e prazos de entrega; 

06- Aprimorar o transporte escolar para os alunos da rede municipal. 

07- Promover o conhecimento científico, humanístico, artístico, tecnológico e o 

desenvolvimento de valores éticos. 

08- Considerar a informática e as novas linguagens de comunicação, 

juntamente com a formação permanente e a valorização dos educadores, a 

reorientação curricular e os métodos de avaliação como aspectos 

indissociáveis do processo educacional. 
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09- Reorganizar as orientações para a construção do Plano Político 

Pedagógico, de modo que ele contemple as necessidades, especificidades e 

decisões das escolas. 

10- Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas 

de segurança, do meio ambiente, de saúde, de trânsito e outras. 

11- Reestruturar as ações para execução dos convênios, aprimorando o 

acompanhamento, a supervisão e qualificando a parceria com as entidades 

filantrópicas que atendem crianças de 0 a 5 anos. 

12- Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens e 

adultos. 

13- Ampliar e qualificar os atuais projetos e programas em andamento. 

14- Elaborar e implementar um plano de manutenção para os equipamentos da 

rede de educação, pensando num espaço que respeite as necessidades do 

brincar, de fantasiar e produzir conhecimento e pesquisa. 

15- Adotar como fio condutor os princípios da Educação Inclusiva, Democrática 

e Solidária em todos os níveis e modalidades de ensino. 

16- Aprimorar a formação permanente dos educadores, com troca de 

experiências entre eles. 

17- Criar canais de comunicação e assegurar a execução de programas de 

elevação de escolaridade para os educadores; 

18- Consolidar a capacitação dos educadores na utilização da informática e de 

outras linguagens de comunicação. 

19- Garantir a inclusão das crianças com deficiência, assegurando 

acessibilidade, equipamentos e formação para os profissionais da rede 

municipal de ensino. 

20- Implantar Programa de Educação para o Mundo do Trabalho, dirigido aos 

adolescentes com idade entre 14 e 17 anos. 

21- Estabelecer parcerias com as entidades sindicais nos Centros de Educação 

do Trabalhador, possibilitando o aumento da oferta de cursos. 

22- Fortalecer a relação entre ensino, pesquisa e extensão nas instituições de 

3º grau do município, tendo presentes as necessidades do desenvolvimento 

local e regional. 

23- Oferecer uma merenda escolar de Qualidade e farta. 
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24- Promover no primeiro ano de Governo  “ Eleições Diretas para as Diretoras 

das Escolas Municipais”. 

 
Desenvolvimento social 
 
01- Criar um programa municipal que garanta a integração dos programas de 

transferência de renda federal, estadual e municipal para ampliar o 

atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

02- Estruturar e equipar os abrigos para um atendimento adequado às crianças 

e adolescentes, bem como, formação permanente para os profissionais que 

trabalham neles. 

03- Estabelecer estratégias para a implementação e ampliação do Sistema 

Único da Assistência Social 

04- Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família e a 

comunidade. 

05- Atendimento prioritário das ações da Assistência Social aos beneficiários 

dos programas de transferência de renda, visando à emancipação das famílias. 

06- Adequar a rede de Centros de Referência da Assistência Social (Cras) para 

atender a demanda do município nas regiões de maior vulnerabilidade social. 

07- Efetivar e ampliar o atendimento no Centros de Referência Especializados 

da Assistência Social (Creas). 

08- Estruturar e criar mecanismos para o funcionamento do Centro de 

Referência da Pessoa em Situação de Rua (CRPSR). 

09- Estabelecer diretrizes para prestação de serviços sócio-assistenciais, 

definir padrões de qualidade e implementar mecanismos de controle e 

avaliação dos serviços das entidades parceiras da Prefeitura. 

10- Aumentar a oferta de programas complementares, como microcrédito, 

capacitação profissional, alfabetização de adultos, cooperativismo e ações de 

educação, cultura, esporte e lazer para famílias em situação de vulnerabilidade 

social. 

 
Criança e Adolescente 
 
01- Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, 

Educação, Esportes, Lazer e Saúde, focando prioritariamente a prevenção e a 

atenção à família. 
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02- Promover articulações com o governo federal e estadual para aplicação de 

recursos financeiros na cidade, ampliando a oferta de serviços à criança, ao 

adolescente e às suas famílias. 

03- Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra 

todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, 

exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente. 

04- Privilegiar atividades sócio-educativas em meio aberto para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações 

voltadas à permanência e ao sucesso na escola. 

05- Implantar no município o Plano Nacional de Convivência Familiar e 

Comunitária, com a participação de entidades que realizam o atendimento às 

crianças e aos adolescentes em situação de abrigamento, Conselhos de 

Direitos e Tutelares e Assistência Social. 

06- Aderir ao Programa de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, para fomento e apoio a planos, programas e projetos municipais/ 

regionais de atendimento protetor à criança e ao adolescente vítima de 

violência e ao adolescente em conflito com a lei, em parceria com a Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos e a Secretaria Estadual de Defesa Social. 

 
Mulheres e Política de Gênero 
 
01- Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às 

mulheres vítimas de violência. 

02- Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em 

situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de violência 

contra as mulheres. 

03- Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os 

serviços de atendimento às vítimas. 

04- Ampliar e modernizar o Centro de Apoio e a Casa Abrigo para mulheres 

vítimas de violência. 

05- Desenvolver ou ampliar programas e serviços que contribuam para a 

reestruturação da vida das mulheres que sofreram violência doméstica. 

06- Implantar as medidas previstas na Lei Maria da Penha; 

07- Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos diversos 

programas sociais do município. 
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08- Desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e lazer destinados 

às mulheres nos equipamentos públicos municipais. 

09- Fortalecer a Frente Regional de Combate à Violência à Mulher. 

10- Realizar, em parceria com o movimento de mulheres, o Encontro Mulher e 

Direitos Humanos, entre outras atividades. 

11- Garantir a consolidação de políticas públicas que garantam a defesa dos 

direitos dos setores social e culturalmente discriminados. 

12- Potencializar no nível municipal as ações do programa Brasil Sem 

Homofobia. 

1 

Igualdade Racial 
 
01- Realizar formação permanente dos servidores nas questões relacionadas 

aos direitos humanos, visando um atendimento que elimine qualquer 

manifestação de discriminação. 

02- Implantar sistema municipal de coleta de dados do quesito cor e raça. 

03- Elaborar um mapa sócio-econômico da etnia negra para orientar as ações 

transversais entre secretarias. 

04- Implantar o programa da saúde da população negra que, entre outras 

ações, especialize profissionais em doenças com agravo nesta população; 

amplie pesquisa neste campo e inclua a saúde da mulher negra no programa 

PAISM (Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher). 

05- Garantir acesso e permanência aos representantes das religiões de matriz 

africana nos hospitais e funerárias, sem restrições às indumentárias próprias. 

06- Implantar no currículo escolar municipal a Lei Federal 10.639/03, que 

institui o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. 

07- Apoiar as iniciativas e as atividades ligadas à expressão da cultura hip-hop, 

capoeira e a dança afro. 

08- Garantir no acervo de memória e patrimônio da cidade informações que 

valorizem a participação da população negra na formação cultural da cidade. 

09- Promover ações que valorizem a cultura negra, contribuindo com o debate 

sobre o enfrentamento à intolerância. 

10- Introduzir o enfoque racial nos cursos de formação dos profissionais da 

Guarda Civil Municipal e dos operadores do Direito em todos os níveis. 
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11- Promover ações voltadas à garantia dos direitos e valorização da cultura da 

comunidade indígena moradora do município. 

22 

 

Terceira Idade 
 
01- Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços existentes, 

com ofertas de serviços e atividades de convivência, incluindo o atendimento 

específico aos que estão em situação de vulnerabilidade. 

02- Ampliar o programa Pontos de Encontro, sobretudo nos bairros com maior 

concentração de pessoas idosas. 

03- Incentivar agências e operadores de turismo da cidade a promover 

atividades de lazer e turismo para a população idosa, em consonância com as 

iniciativas do governo federal. 

04- Incentivar o setor privado e as ONGs a gerarem alternativas de moradia 

para pessoas idosas sem proteção familiar. 

05- Incentivar a produção cultural e de lazer para as pessoas idosas. 

06-  Estimular as atividades das Universidades Abertas da Terceira Idade. 

07- Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar 

quanto às suas necessidades e direitos. 

08- Ampliar, por meio de parcerias, o Programa de Cuidadores de Pessoas 

Idosas. 

09- Ampliar e readequar o Centro Dia da Pessoa Idosa. 

23 

Pessoas com Deficiência 
 
01- Implantar políticas e programas desenvolvidos pelo governo federal de 

forma integrada às políticas e programas locais para pessoas com deficiência, 

descentralizando a oferta dos serviços. 

02- Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das pessoas 

com deficiência, pelo próprio poder público e pela iniciativa privada. 

03- Aprimorar as ações da Escola de Educação para pessoa com deficiência. 

04- Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho com 

este segmento; 

05- Estimular o trabalho voluntário de assistência às pessoas com deficiência. 
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06- Assegurar o esporte para pessoas com deficiência nas diversas 

modalidades, como basquete, futebol de cinco e atletismo, entre outras. 

07- Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência. 

08- Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência promovendo a 

adaptação de calçadas e acessos a prédios públicos, o transporte especial, o 

acesso a órteses e próteses e a capacitação de familiares para a reabilitação 

baseada na comunidade, de acordo com o Decreto Federal 5296/04. 

 
 
Juventude 
 
01- Transformar as praças públicas em espaços destinados a ações esportivas 

e culturais, respeitando a diversidade das regiões da cidade. 

02- Realizar parcerias com o terceiro setor para propagar ações juvenis nos 

diversos espaços e regiões da cidade. 

03- Reestruturar o Juventude Cidadã, por meio de adequação de cursos que 

atendam as reais necessidades dos jovens da cidade. 

04- Fortalecer o Conselho Municipal de Juventude, para formular diretrizes, 

discutir prioridades e avaliar programas e ações governamentais. 

05- Implantar, em parceria com o governo federal, o Protejo - Projeto de 

Proteção dos Jovens em Território Vulnerável, que visa à formação e a 

inclusão de jovens expostos à situação de violência doméstica ou urbana e 

jovens moradores de rua. 

06- Implantar, em parceria com o governo federal, o projeto Reservista 

Cidadão, dirigido a jovens oriundos do serviço militar, para que exerçam papel 

de líderes comunitários voltados para a prevenção da violência. 

07- Desenvolver na cidade o programa Juventude e Meio Ambiente, do 

governo federal, que visa à formação e o fortalecimento de lideranças 

ambientalistas jovens. 

08- Implantar o projeto Primeiro Emprego, em parceria com o governo federal, 

para oferecer qualificação sócio-profissional a jovens de 16 a 24 anos, 

desempregados, com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. 
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09- Garantir atendimento adequado e diferenciado aos jovens em situação de 

drogadição e às suas famílias, para que sejam tratados como dependentes 

químicos sujeitos de direitos. 

 
Habitação Popular  
 
01- Doação de novos terrenos para em parceria com a Caixa Econômica 

Federal construir 10.000 novas Unidades Habitacionais pelo Programa “Minha 

Casa Minha Vida”. 

02- Efetivar a Urbanização definitiva do Conjunto Cidade Cristo Rei. 

 
Cultura  
 
01- Construir o Novo Teatro Municipal com espaço para 1500 pessoas. 

02- Fortalecer as Festas de Agosto, a Festa do Pequi e o Festival de Quadrilha. 

03- Retornar com o Festival da Canção de Montes Claros. 

04- Criar na nossa cidade um núcleo de Produção e Criação Cinematográfica. 

 
Desenvolvimento Econômico Sustentável 
 
01- Atrair grandes empreendimentos industriais através de Cessão de terrenos 

e Benefícios fiscais visando a geração de novos empregos. 

02- Valorizar e incentivas as Micro e Pequena empresas com um tratamento 

tributário diferenciado. 

03- Isenção de IPTU e ISS por quatro anos para empresas que gerarem mais 

de 500 empregos no nosso município. 

04- Apoiar as pequenas e médias empresas criando oportunidades e 

proporcionando a competitividade no mercado. 

05- Estimular a modernização industrial, favorecendo a utilização de terrenos e 

prédios ociosos ou abandonados, visando a expansão econômica do 

município. 

06- Dar continuidade à implantação do Centro de Convenções, promovendo o 

turismo de negócios na cidade. 

07- Instituir o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico no 

município, como forma de estimular e instalar novas indústrias e potencializar o 

parque local. 
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08- Instituir um programa de Desenvolvimento de cadeias produtivas com o 

objetivo de fomentar o desenvolvimento das cadeias da pecuária de corte e 

leite além de outras cadeias correspondentes. 

09- Revitalizar o mercado municipal, valorizando-o como espaço comercial e 

turístico. 

10- Criar a Cidade Digital, oferecendo acesso gratuito de banda larga à 

Internet, com disponibilização de um pacote mínimo de serviços para toda 

cidade; 

Segurança: 
 
01- Fortalecer a Guarda Municipal e a MC Trans. 

02- Fortaceler o Conselho Municipal de Segurança Pública, bem como, os 

Conselhos Comunitários de Segurança Pública COMSEPs. 

03 – Ampliar as ações que resultem na redução da criminalidade no município 

em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e 

Estadual, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Instituições Civis e de 

Classe com propósitos educacionais. 

04- Implantar o Gabinete de Gestão da Segurança Pública, implantando 

programas sociais voltados para a prevenção da criminalidade e a cultura da 

paz, articulando as diferentes esferas de governo acima citadas em ações de 

segurança no município. 

05- Elaborar o Plano Municipal de Segurança , com participação de 

representantes dos diversos segmentos da sociedade; 

06- Criar o Observatório da Segurança no Município sob a direção do Gabinete 

de Gestão da Segurança Pública Prefeito, mantendo atualizado o mapa da 

criminalidade no município como pré condição de para estabelecer as ações 

gerais ou localizadas da prevenção; 

07- Implementar um Programa Municipal de Combate ao Consumo e Uso de 

Drogas. 

08- Apoiar e promover fóruns, debates e eventos que fomentem a participação 

popular e busque nas atividades sociais o combate à criminalidade e paz 

social. 

 
 
Mobilidade Urbana : 
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01- Investimentos efetivos no término de novas avenidas. 

02- Priorizar o planejamento integrado dos trabalhos de manutenção da cidade, 

como capina, limpeza de bueiros, poda de arvores , pintura de faixas, 

sinalização, desratização e iluminação, garantindo uma Montes Claros limpa e 

bem cuidada. 

03- Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e orientar 

sua adequada conservação; 

04- Melhorar as condições de acessibilidade nas calçadas e passeios públicos; 

05- Implantar c Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, garantindo 

que sua composição represente os vários segmentos da sociedade; 

 
Transporte e Trânsito 
 
01- Concentrar ações executivas no tráfego e trânsito da cidade, refazendo as 

faixas de pedestres, passeios, mantendo os serviços tapa buracos, criando 

novos sinais de trânsito e institucionalizando questões de educação e 

cidadania junto a população. 

02- Constituir relação de parceria com todas as instituições que estejam 

relacionadas ao transporte da cidade, como as empresas de transporte público, 

taxistas, CDL, escolas, condicionando participação para criar elo 

desenvolvimentista para todo município. 

03- Desenvolver treinamento permanente para os trabalhadores que operam 

no transporte coletivo, visando a excelência no atendimento da população 

usuária. 

04- Melhorar as condições de conforto e de informação aos usuários nos 

pontos de embarque e desembarque. 

05- Estudar e viabilizar soluções para melhorar as condições de acessibilidade 

dos moradores das várias regiões da cidade ao centro urbano. 

06- Aprimorar os serviços de táxi, como os já em andamento do projeto Taxista 

nota 10, assim como os de transporte escolar para melhorar as condições de 

segurança dos alunos usuários. 

07- Implantar programa permanente de educação para o trânsito voltado para 

crianças em idade escolar e adultos em geral, ou seja pedestres condutores e 

passageiros. 
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08- Aprimorar a elaboração das estatísticas de acidentes de trânsito, visando a 

identificação dos locais de maior incidência de acidentes para orientar as 

intervenções de engenharia, fiscalização, operação e educação no trânsito. 

09- Implantar ciclovias e ciclo faixas. 

 
Relação com o eleitor 
 
01- Implantar subprefeituras em regiões da cidade, dotando-as com 

equipamentos e recursos necessários para seu pleno desenvolvimento, 

proporcionando o atendimento nos bairros e aproximando a população dos 

serviços públicos. 

 

Servidor Público Municipal 

 

 A prática autoritária do Executivo Municipal, condições de trabalho não 

adequadas, baixo salários e a falta de um cultura cidadã que garanta um bom 

atendimento ao público são elementos que levam os servidores ao desestímulo 

para com suas tarefas. Temos a responsabilidade de modificar este quadro a 

partir de uma visão democrática de que as políticas públicas para a sociedade 

se viabilizarão com a ação concreta do trabalhador público como agente ativo e 

de sua participação direta nas definições administrativas. Para isso, propomos: 

01- Definir uma política salarial condizente com as possibilidades de 

arrecadação do município, buscando a recomposição do poder de compra dos 

servidores. 

02- Reestruturar o plano de carreira para o conjunto dos servidores e planos 

por área (saúde, educação, Guarda Municipal e outras), incorporando 

parâmetros como titulação, tempo de serviço, assegurando condições para o 

desenvolvimento de uma trajetória profissional digna. 

03- Implantar uma política de relações democráticas de trabalho, buscando a 

valorização do servidor. 

04- Implantar programas de qualificação em níveis diferenciados e voltados 

para a profissionalização dos servidores. 

05- Capacitar as chefias intermediárias, assegurando uma gestão profissional  

e gerencial. 



16 

 

06- Manter canais de negociação permanentes e transparentes com o 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. 

07- Desenvolver ações voltadas para o aumento da produtividade e melhoria 

da qualidade dos serviços desenvolvidos, especialmente para o atendimento 

ao público. 

08- Criar Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA´s), garantindo 

equipamentos de segurança, Mapas de Riscos, Insalubridade e outros. 

09- Reestruturar a política de recursos humanos, garantindo o desenvolvimento 

cidadão do servidor, dando transparência de todos os dados e assegurando o 

domínio público das ações praticadas, aumentando a motivação para as 

tarefas diárias. 

10- Assegurar a realização de concursos públicos. 

11- Democratizar a gestão do Instituto Municipal de previdência dos Servidores 

Públicos de Montes Claros – PREVIMOC. 

 

 
“Onde o PT Governa dá certo !!!” 

Montes Claros – 05/07/2012 - Partido dos Trabalhadores 
 

 
 
 

 

   

 


