COMPROMISSO COM A ÉTICA, A CIDADANIA, A TRANSPARÊNCIA E O LEGADO
POSITIVO PARA A CIDADE A PARTIR DOS MEGAEVENTOS

Eu,

__________________________________________________________,

CPF nº________________________, título de eleitor nº___________________,
candidato(a) pelo Partido ___________________________________________
a Prefeito(a) da cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, afirmo que
durante o meu mandato, se eleito for, buscarei realizar ações que concretizem
os compromissos aqui assumidos, respeitando e promovendo a garantia dos
direitos da população nos legados positivos que deverão ser obrigatoriamente
deixados na realização dos megaeventos Copa das Confederações 2013 e Copa do
Mundo 2014 na cidade, cujas diretrizes e especificações seguem abaixo, sem
prejuízo de outras que poderão ser adicionadas ou demandadas pelas
comunidades:

- Garantir que as populações que serão atingidas pelos impactos das intervenções
no seu espaço urbano participem das decisões que visem a realização dos
megaeventos, esportivos ou não;
- Dar visibilidade e publicidade às decisões citadas no item anterior e garantir
que as ações delas decorrentes sejam fiscalizadas, assegurando a transparência
dos seus gastos e o acesso à informação;
- Produzir campanhas e materiais educativos para serem disponibilizados e
trabalhados em escolas e espaços de aglutinação de jovens, abordando temas
como diversidade cultural, prevenção à violência sexual contra crianças e
adolescentes, esclarecimento sobre os prejuízos causados pelo uso de drogas e
como reduzir o seu consumo, minimizando tais danos;
- Realizar debates entre representantes dos setores da segurança pública e da
sociedade civil objetivando encontrar soluções de cunho educativo e ações que
previnam e/ou substituam o uso indesejável da repressão;
- Produzir um plano de ação por meio de canais de diálogo participativos a fim de
permitir a utilização dos equipamentos esportivos após os grandes eventos, tanto

no sentido de acesso aos jogos em si como por meio de projetos sociais a serem
realizados dentro dos equipamentos. A educação deve ser finalidade de
utilização dos espaços construídos para os megaeventos, não os deixando ociosos,
podendo

servir

como

escola

profissionalizante

de

diversas

categorias,

incentivadas pelo poder público ou em parceria com a iniciativa privada;
- Implementar políticas e projetos especiais que garantam a proteção dos direitos
da criança e do adolescente antes, durante e depois da realização dos
megaeventos esportivos ou não e outros provenientes, principalmente no que se
refere ao trabalho infantil;
- Proteger e respeitar os direitos das populações de rua garantindo a elas, por
meio de políticas de acolhimento em locais apropriados, o seu resgate e inserção
social, de forma digna, segura e salubre, eliminado as chamadas “Operações de
Limpeza”;
- Garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência em todos os espaços da
cidade, sendo priorizados nas obras dos megaeventos.
- Garantir que os empreendimentos realizados em Belo Horizonte, com vistas a
atender os megaeventos esportivos, respeitem as legislações de proteção ao
ambiente e ao zoneamento das áreas onde se realizarão, para que não ocorra em
função dos mesmos o crescimento desordenado da cidade, perda dos direitos
adquiridos e que se evite a especulação imobiliária.
- Estimular e exigir que os órgãos competentes da Prefeitura de Belo Horizonte
atuem em cooperação com Polícia Militar e outros órgãos relacionados à
Segurança Pública, para que os grandes eventos sejam realizados respeitando os
níveis de poluição sonora e ambiental, a limpeza de suas imediações e que seja
garantida a segurança de todos. Esse tratado de cooperação deve ser expandido,
também, para o fomento de ações efetivas e concretas no enfrentamento à
criminalidade e à exploração sexual de crianças, adolescentes e adultos, antes,
durante e após os megaeventos esportivos ou não.
- Melhorar o serviço de limpeza e coleta dos resíduos gerados pelos megaeventos,
sejam eles esportivos ou não, garantindo a participação dos catadores de Belo
Horizonte, valorizando o seu trabalho e reconhecendo a categoria como
importante colaboradora do tratamento do lixo da cidade, além de garantir que a

coleta seletiva, apoiada por um projeto político-pedagógico abrangente, seja
implantada em 100% dos bairros do município.
- Garantir que todas as ações e intervenções realizadas para os megaeventos
tenham como princípios a sustentabilidade ambiental, o consumo consciente, a
preservação das áreas verdes ainda existentes, com planejamento e a
manutenção da qualidade de vida do cidadão belo-horizontino.
- Garantir que as obras de mobilidade urbana para a realização dos megaeventos
constituam-se em legado positivo para a população da cidade, que melhorem
efetivamente as condições de deslocamento para todos. Incluir o fomento ao
ciclismo nas Leis Orçamentárias e leis gerais de Belo Horizonte, de forma
planejada, cuja execução seja articulada com a implantação de um sistema de
transporte público intermodal - metrô, ônibus, bicicleta e outras modalidades de
transporte.
- Criar e implementar indicadores que avaliem a situação da mobilidade urbana
na cidade, a fim de monitorar, em conjunto com a Região Metropolitana, o
funcionamento e o andamento do transporte público com vistas à constante
melhoria e integração das diversas modalidades de transporte.
- Garantir que todas as ações de publicidade e propaganda estejam voltadas para
a educação cidadã e para a divulgação dos serviços públicos colocados a serviço
da população.
- Assumir o compromisso de realizar ações, visando à implantação do PDDI Plano Diretor Desenvolvimento Integrado, que é o instrumento chave do novo
modelo de governança metropolitana com benefícios coletivos para os cidadãos
dos 34 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, possibilitando uma
sólida caminhada rumo ao desenvolvimento sustentável.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2012.

________________________________________________________________
Nome do candidato:
Partido:

O conteúdo desse documento foi produzido em colaboração com os seguintes grupos,
entidades e movimentos da sociedade civil:
Casa do Beco
Centro de Convergência de Novas Mídias da UFMG
Comitê Belo Horizonte – Projeto ‘Jogos Limpos dentro e fora dos Estádios’
Colégio Metropolitano da Sociedade Civil
Frente pela Cidadania Metropolitana
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais
Fórum das Juventudes da Região Metropolitana de Belo Horizonte
Fundação Avina
Movimento das Associações de Moradores de Belo Horizonte
Movimento Nossa BH
ONG Mãos Limpas
Oficina de Imagens

