


Programa criado para alavancar o desenvolvimento local, incentivando 
a integração de esforços das principais forças da sociedade. 
O Pró-Município busca o equacionamento dos problemas enfrentados 
pelas comunidades por meio da integração de suas forças – agentes 
públicos, privados e sociedade civil.

Proposto ao governo estadual, obteve o aval oficial e é executado em 
27 municípios do Estado, em parceria com a Companhia de Desenvol-
vimento Econômico de Minas Gerais (Codemig).

O que é o Pró-Município?

Barão de Cocais, João Monlevade, Belo 
Oriente, Governador Valadares, Conceição 
do Mato Dentro, Ouro Preto, Além Paraíba, 
Santa Vitória, João Pinheiro, Unaí, Carmo 
do Cajuru, Arcos, Piumhí, São Roque de 
Minas, Muzambinho, Campos Gerais, Dia-
mantina, Turmalina, Capelinha, Minas No-
vas, Salinas, Porteirinha, Janaúba, Sacra-
mento, São João Del Rei, Angelândia. E 
também Paraopeba, onde é realizado com 
o apoio da Federação da Agricultura (Fa-
emg), e Angelândia, em iniciativa própria da 
Federaminas.

Prefeitura - Secretarias 
Legislativo - Judiciário 

PMMG

ONGs - Institutos Culturais 
Associações - Lions 

Rotary

ACEs - Faemg - Sebrae 
Fopemimpe - Crea 
CDL - Empresas

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVILINICIATIVA PRIVADA



O programa permite a realização de um diagnóstico situacional en-
volvendo  potencialidades e demandas prioritárias das comunida-
des de cidades-polo, nas áreas da educação, saúde, segurança 
pública, agricultura e pecuária e desenvolvimento econômico. 

O foco do trabalho é, através de um conselho de desenvolvimento 
constituído por representantes de sociedade civil, entidades empre-
sariais e poder público municipal:  

Isso tudo de uma maneira a responder aos anseios e necessidades 
da comunidade, gerando desenvolvimento sócioeconômico munici-
pal. 

O Pró-Município resulta de iniciativa do presidente da Federaminas, 
Emílio Parolini, com base nas experiências bem-sucedidas realiza-
das na cidade de Araxá/MG e no exterior: em Medelin, na Colôm-
bia, e em Essen, na Alemanha.

construir de forma objetiva e 
factível um plano de gestão 
municipal

estruturar processos de 
acompanhamento e cobrança 
de resultados



Palestras de conscientização

Consultoria

Apresentação diagnósticos

Mobilização 
de entidades

Leis municipais 
aprovadas

Câmaras técnicas constituídas

LINHA DO TEMPO



NÚMEROS

PARTICIPANTES
NAS PALESTRAS

MAIS DE

7.330
LÍDERES MUNICIPAIS 

ENTREVISTADOS

INFLUENCIADORES
MOBILIZADOS

LEIS MUNICIPAIS 
APROVADAS

IMPLEMENTADAS

MAIS DE

MAIS DE

1.700

4.000

25

HORAS DE
CONSULTORIA

DOS DIAGNÓSTICOS
APRESENTADOS

MAIS DE

6.820

100%

FORMULÁRIOS
ELETRÔNICOS
RESPONDIDOS

ENTIDADES
ENVOLVIDAS

MAIS DE

MAIS DE

CÂMARAS TÉCNICAS CONSTITUÍDAS

3.600

800

52

PALESTRAS DE
SENSIBILIZAÇÃO E

CAPACITAÇÃO

MAIS DE

50



Palestras de conscientização

As palestras de conscientização aconteceram com o apoio da Associação Comercial 
local e serviram para apresentar o programa, firmar parcerias e mostrar os benefícios 
do programa para o município e região.



Consultoria

As reuniões de consultoria levantaram os principais pontos a serem discutidos durante 
a instalação do programa e a forma de aplicá-los junto às câmaras técnicas.



Apresentação de Diagnósticos

Os números levantados pelas consultorias foram apresentados aos representantes do 
poder público, iniciativa privada e sociedade civil.



Mobilização de Entidades

Os eventos de apresentação do projeto às comunidades beneficiadas mobilizaram mais 
de 2 mil pessoas formadoras de opinião em suas cidades, incluindo representantes de 
instituições religiosas, entidades de classe e clubes de serviços, e tiveram ampla parti-
cipação de membros de legislativos e executivos municipais



Leis Municipais Aprovadas

Aprovação de lei específica em cada município.



Câmaras Técnicas Constituídas


