Programa de governo de Marcio Lacerda para os próximos quatro anos prioriza o
desenvolvimento sustentável e inclusivo de Belo Horizonte
Continuidade dos avanços conquistados e ações que farão a capital evoluir ainda mais nortearam o
documento, que é resultado das sugestões e debates com a população

O dia de hoje não é um dia qualquer. Ao lançarmos o nosso Programa de Governo,
sintetizamos a Belo Horizonte que queremos ter. A Belo Horizonte de perspectivas, de
oportunidades, de um futuro muito melhor.
Por isso, cabe um agradecimento inicial a todos os belo-horizontinos que, diariamente,
nos recebem de braços abertos mostrando os nossos acertos, onde devemos continuar,
onde podemos melhorar, mas também nos mostrando onde precisamos corrigir,
repassando seus desejos, anseios e sugestões.
A cada um dos cidadãos dessa nossa capital, o meu muito obrigado.
Cada frase que me foi dita, toda opinião dada a mim ou a algum de nossos
colaboradores, tenham certeza, influenciou nos rumos desse documento.
Os meus agradecimentos, também, à equipe da nossa campanha – em todas as áreas –
que vem fazendo com que isso seja possível, viabilizando nosso diálogo e contato com as
ruas a cada instante.
Um agradecimento especial a esta competente equipe que comandou a construção do
nosso Programa de Governo. O diálogo com todos os segmentos da população foi
constante durante a elaboração das propostas.
Fundamental também a presença e dedicação de cada um dos líderes políticos que
abraçaram nosso projeto e vêm lutando conosco. Aos nossos vereadores, deputados,
dirigentes partidários, meus sinceros agradecimentos.
Eles são a face, o rosto, a alma dos 19 partidos que compõem a nossa coligação. Cada
qual com seus militantes, ideologia e visão de mundo. Mas com um ponto em comum: a
dedicação ao trabalho por uma Belo Horizonte cada vez mais próspera e justa.
Peço licença para um reconhecimento especial a essas grandes lideranças políticas do
nosso estado: o governador Antonio Anastasia e o senador Aécio Neves.
Ambos, com o exemplo de uma atuação política ética, intensa e profundamente dedicada
a Minas, vêm sendo decisivos no momento ímpar que nossa cidade vem tendo ao longo
dos últimos anos.

Por fim, Délio, o nosso futuro vice-prefeito, em quem descobri um grande parceiro. Sua
contribuição decisiva para este Programa é prova de maturidade política e de pensamento
em questões maiores, colocando Belo Horizonte acima de tudo.
Venho hoje apresentar à população de nossa cidade as propostas para que Belo
Horizonte continue inovando e avance cada vez mais para o desenvolvimento sustentável
e inclusivo.
Esta tem sido a marca de nossa gestão nos últimos quatro anos. Seguirei enfrentando o
desafio a que me propus desde que assumi a Prefeitura em 2009: ajudar a transformar
Belo Horizonte em uma cidade de oportunidades, sustentável e com mais qualidade de
vida.
Precisamos assegurar que, em parceria com a sociedade, tenhamos um crescimento
acelerado e inclusivo, ambientalmente responsável e com mais qualidade de vida para
toda a população. Cabe a nós, gestores públicos, importantes responsabilidades e
tarefas.
Comprometo-me, junto com minha equipe, a trabalhar duro todos os dias do ano para que
as pessoas, independentemente da região, bairro ou rua que residem, tenham os
melhores serviços de saúde, de educação, de segurança, de lazer e muitos outros.
É com grande satisfação, e consciente desta responsabilidade, que me coloco novamente
à disposição para continuarmos avançando rumo à transformação que BH necessita.
Esse é meu compromisso!
Buscaremos estruturar cada vez mais instituições saudáveis e voltadas para o público,
capazes de oferecer educação de qualidade para a população, transportes públicos
eficientes e acessíveis, serviços de saúde pública de qualidade e segurança para todos
os seus habitantes.
Queremos uma metrópole que combine prosperidade econômica, bem-estar de sua
população e a responsabilidade com o meio ambiente.
Em Belo Horizonte, já possuímos um conjunto de fatores que facilitam bastante nossa
tarefa, mas isso não diminui o trabalho a ser feito. A prática consolidada de cooperação
com o Governo Estadual e Federal; a tradição de participação social com mecanismos
cada vez mais eficazes; as finanças municipais em ordem; a equipe de trabalho
competente e motivada; e um ambiente político, social e cultural propício a uma
conjugação de esforços na construção do futuro são conquistas que precisam ser
valorizadas.
Além desses fatores, a qualidade das pessoas é um patrimônio sem igual e não podemos
deixar de assinalar que nossa cidade é abençoada por sua gente, sua história e suas
tradições.
Muito se avançou nos últimos anos, mas sabemos que ainda temos muito a fazer. Na
saúde, por exemplo, temos que investir ainda mais na prevenção, na qualidade e
humanização do atendimento, na eficiência dos diversos serviços e na modernização da
infraestrutura à disposição da população.

Muito fizemos em nosso governo. Todos os indicadores são melhores do que os de
quatro anos atrás. O próprio Ministério da Saúde reconhece o nosso esforço. Segundo o
Ministério, Belo Horizonte tem o melhor atendimento do SUS entre as capitais com mais
de dois milhões de habitantes.
No entanto, queremos mais. Muito mais. É nosso compromisso cuidar da saúde das
pessoas e esse será o nosso objetivo permanente em cada dia do nosso governo. Cuidar
da saúde é preservar a vida.
Na educação avançamos muito, mas nossa meta é ousada. Nosso desafio é termos uma
escola municipal comparada às melhores do mundo, que ofereça educação de altíssima
qualidade para todos.
Mais do que isso: que a escola pública seja um espaço “vivo”, que produza e dissemine
conhecimentos e onde as nossas crianças tenham muita vontade de estar e aprender.
Estou convicto que são nesses primeiros anos de cidadania que são estabelecidos os
pilares e as oportunidades de vidas mais prósperas.
Precisamos oferecer ainda mais proteção social e acesso seguro aos espaços públicos. O
direito de circular, se divertir e trabalhar de forma segura deve ser garantido a todos e
temos clareza da responsabilidade que cabe ao município.
A garantia de moradia digna e de viver bem também é um imperativo para o
desenvolvimento da cidade. Espaços urbanos bem cuidados e seguros são fundamentais
para uma vida social mais harmônica e de qualidade. A mobilidade urbana ainda é um
problema sério e sabemos disso. O crescimento acelerado da frota de veículos, somado à
falta de planejamento no passado, não permitiu que avançássemos ainda mais.
Vamos reduzir o tempo perdido em engarrafamentos e aumentar a oferta de um
transporte público eficiente e mais confortável para todos. BH tem hoje um planejamento
com foco prioritário para o transporte público, especialmente o nosso merecido metrô, que
agora sai do papel.
Os investimentos na modernização e desburocratização dos serviços para a população e
para as empresas serão intensificados. Acreditamos que só assim conseguiremos
construir uma cidade de oportunidades.
Para isso, aumentaremos a vitalidade dos negócios, a inovação, o empreendedorismo,
com a consequente geração de mais empregos de qualidade e atração de empresas
dinâmicas e inovadoras.
Sempre priorizando o desenvolvimento urbano sustentável, responsável e com foco nas
pessoas. As cidades mais desenvolvidas e agradáveis do mundo têm como traço
relevante a vitalidade cultural. Ela é que define nossa identidade e nossa maneira de ser.
E Belo Horizonte tem tudo para ser cada vez mais uma cidade bonita, criativa, que vibra e
irradia alegria.
Estaremos cada vez mais conectados com o cidadão e com o mundo. No nosso governo,
mais do que participar, o cidadão de Belo Horizonte será protagonista no desenvolvimento
da cidade.

Ampliaremos ainda mais os mecanismos de participação social e trabalharemos bastante
com os jovens, para que liderem e participem ativamente do desenvolvimento de longo
prazo da nossa cidade.
Continuaremos dando atenção especial ao processo de integração metropolitana, pois
essa dimensão é imprescindível para o futuro de Belo Horizonte.
Alguns de nossos problemas só podem ser resolvidos juntamente com as cidades
vizinhas. É essencial que o desenvolvimento da cidade seja integrado, com soluções
compartilhadas, particularmente no transporte, no saneamento, na saúde e na segurança.
A superação desses desafios não é simples e imediata, mas precisamos continuar
avançando, com muito planejamento, investimento em gestão e, principalmente, ouvindo
e dialogando com a população.
Isso tudo sem descuidar dos princípios constitucionais
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
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Chegou a hora de darmos mais um passo para o futuro, com entusiasmo, seriedade,
profissionalismo e trabalho. Nesta gestão não faltou determinação para alcançar os
objetivos, humildade para aprender e energia para fazer as coisas acontecerem.
Essas são características que cultivei em toda a minha trajetória profissional e são com
esses princípios que trabalharei rumo a um novo e melhor futuro.
Sempre digo e repito que gosto de ser prefeito. Gosto muito. E continuarei a me colocar à
disposição da cidade em tempo integral, como o fiz desde o primeiro dia do meu mandato.
Tenho muita motivação e amo muito Belo Horizonte.
Quero ter a oportunidade de continuar trabalhando dia e noite pela nossa cidade.
Conto com todos vocês!
Muito obrigado.
Marcio Lacerda
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