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“Sem corrupção vamos conseguir transformar 
a vida dos Luzienses” 

Delegado Christiano Xavier  
 
Quem é o Delegado Christiano Xavier 

 
Sou pós-graduado em Direito Público e em Inteligência e 
Contrainteligência em Segurança Pública, com curso de Investigação em 
Homicídios ministrado pelo Federal Bureal of Investigation (FBI). Em 
2006 assumi o comando da Delegacia de Homicídios (DH). Com muito 
trabalho e dedicação, consegui desenvolver, motivar e aprimorar a 
equipe e a infraestrutura da delegacia, alcançando resultados cada vez 
melhores, com diversas operações envolvendo de 100 a 200 policiais e 
prisão de dezenas de criminosos em uma mesma ofensiva, diminuindo 
consideravelmente o número de processos, assim à espera de 
investigação caiu pela metade e a equipe passou a ser acionada para 
atuar na elucidação de crimes, também, em outras cidades. 
Em 2014, fundei a Associação Luziense pela Vida e Contra a Impunidade 
(Vital), ampliando a abrangência do meu trabalho contra a 
criminalidade com ações, também, preventivas e sociais. Por meio da 
associação, consegui viabilizar, além de assistência psicológica e 
jurídica a familiares de vítimas de violência, doações de alimentos e 
roupas a pessoas carentes e centenas de oportunidades de emprego 
para jovens e adolescentes no início da vida profissional. Em 2017 fui 
promovido a Delegado Regional da cidade de Contagem. 
Depois de conhecer a fundo a realidade luziense e abraçar a 
comunidade, resolvi expandir e reforçar minha atuação no município, 
partindo para o desafio de renovar a administração e a política de Santa 
Luzia, lançando-me candidato a prefeito. 

 
Quem é o Pastor Sérgio 
 
Pastor Sérgio é casado e pai de 4 filhos, morador da cidade de Santa 
Luzia há 46 anos; Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular; Líder 
regional de 12 Igrejas; Psicólogo; Vereador em Santa Luzia na 
legislatura de 2005 a 2008. Está envolvido nas causas sociais através da 
Igreja em Santa Luzia e Minas Gerais; Nos projetos: SOS Minas, Casa da 
Provisão: (que presta assistência a 85 instituições como casas de 
recuperação, asilos, creches, etc). Projeto Lucas: (atendimento médico, 
odontológico, psicológico e assistência social) e Projeto Margarida: 
(Atende a mulheres em situação de sofrimento físico, emocional e 
espiritual - Mamografia e Eletrocardiograma) 

 



Dimensões Estruturantes 
 
O conjunto de propostas que apresento enfatiza o cidadão 

luziense como foco da ação governamental. Nosso objetivo é  
aumentar a capacidade das pessoas de se realizarem e de serem 

protagonistas na construção de um mundo melhor para todos. 
São 4 eixos que estruturam o conjunto de propostas: 

 

Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida 
 
Garantir à população o acesso aos seus direitos, com foco na redução das 
desigualdades sociais, econômicas e culturais, contribuindo com o 
desenvolvimento humano e elevando a qualidade de vida dos Luzienses. 

 

Desenvolvimento Econômico 
 
Buscar parcerias estratégicas visando o desenvolvimento econômico 
do Município, fortalecendo a imagem da cidade como ambiente 
favorável ao desenvolvimento de negócios. 
 

Desenvolvimento Ambiental e Urbano 
 
Garantir à população mobilidade urbana de qualidade, priorizando o 
trânsito e o transporte coletivo, promovendo a inclusão social 
associada ao desenvolvimento sustentável e meio ambiente 
equilibrado. 
 

Governança Compartilhada e Participativa 
 

Garantir uma gestão baseada em valores éticos, com planejamento 
e políticas integradas e articuladas, métodos e instrumentos 
eficazes e foco em resultados, assegurando uma efetiva 
participação da sociedade na construção, execução, monitoramento 
e avaliação das ações e dos projetos de governo. 
 
 
 
 
 



Dimensão: DESENVOLVIMENTO HUMANO E QUALIDADE DE VIDA 
 

PROGRAMA 

Santa Luzia Humanizada 
 

Tornar Santa Luzia uma cidade mais humana, onde a população 
se sinta à vontade, acolhida e atraída aos encontros em espaços 

públicos, gerando entre os luzienses a cultura do respeito às 
diferenças e amparo aos mais necessitados. 

 

PROJETOS 
 

Conscientização e Combate às Violências 
Estimular o enfrentamento à violência com ações de prevenção 
primária e o fortalecimento da rede de atendimento à população 
com direitos violados. 
 

Conscientização e Combate às Drogas 
Desenvolver ações de conscientização popular e cuidado aos 
usuários de álcool e outras drogas, incentivando e apoiando também 
as clínicas de internação. 
 

Defesa dos Direitos Humanos e da Igualdade 
Racial 
Desenvolver ações de combate ao racismo e promoção da igualdade 
racial. 
 

Bem-estar e Saúde Animal 
Garantir a castração gratuita, adoção responsável de animais e 
subvenção dos abrigos. 
 

 
 

 
 
 



 
Dimensão: DESENVOLVIMENTO HUMANO E QUALIDADE DE VIDA 

PROGRAMA 

Santa Luzia Educadora 
Buscar a formação do cidadão Luziense como conhecedor dos 

seus direitos e deveres na sociedade com foco na capacitação e  
valorização dos profissionais de educação do município. 

 

PROJETOS 

Professor Valorizado 
Desenvolver ações formativas e apoiar a formação continuada de 

professores. Garantir 1/3 da jornada para preparação de aulas e 
atividades extraclasse. Promover eleição direta para diretores das 
escolas públicas municipais. Reestruturar o plano de carreira dos 
servidores da educação, contemplando os profissionais readaptados. 
 

Educar com Tecnologia 
Garantir a infraestrutura física e tecnológica das escolas municipais, 
provendo recursos digitais para aulas mais modernas e eficientes e 
ampliando o número de vagas conforme demanda. 
 

Escola da Inteligência 
Implementar nas instituições municipais de ensino uma cultura para 
o desenvolvimento da inteligência emocional dos alunos, da saúde 
psicossocial e da construção de relações saudáveis. 
 

Civismo nas Escolas 
Fomentar o respeito aos símbolos nacionais nas escolas, levando a 
reflexão sobre patriotismo, moral e ética. Determinar o calendário 
cívico no início do ano letivo e retomar a execução do hino 
nacional, hasteamento de bandeira e aulas de educação moral e 
cívica. 
 

Escola Inclusiva e Integral 
Garantir a inclusão nas escolas, fornecendo o suporte necessários a 
alunos com necessidades especiais, para o convívio saudável com 
outros alunos. Criar escolas de tempo integral no município. 



Dimensão: DESENVOLVIMENTO HUMANO E QUALIDADE DE VIDA 

 

PROGRAMA 

Santa Luzia Saudável 
 

Reduzir o impacto das doenças e dos óbitos que incidem sobre a 
população, através da ampliação do acesso, dos recursos, da 

qualidade e resolubilidade das ações e serviços de saúde, visando 
a integralidade do cuidado. 

 

PROJETOS 
 

Cuidado Integral 
Fortalecer as unidades de saúde do município, equipando, 
qualificando e ampliando a oferta de procedimentos, consultas e 
exames, inclusive de alta complexidade como tomografia 
computadorizada e ressonância magnética. Efetuar a entrega de 
medicamentos nos postos de saúde. Ampliar as visitas de agentes de 
saúde e médicos às residências de pacientes com dificuldade de 
locomoção e acamados. Abrir uma clínica especializada em saúde 
da mulher. 
 

Pronto Atendimento para Todos 
Garantir atendimento de urgência e emergência na região Sede da 
cidade e equipar e melhorar o atendimento da UPA São Benedito. 
 

Hospital para Todos 
Garantir atendimento hospitalar capaz de atender a demanda do 

município, contemplando serviços de Maternidade, Hemodiálise e 
leitos de CTI, através da viabilização da reabertura, reforma e 
ampliação do Hospital São João de Deus. 
Incentivar a abertura de uma Faculdade de Medicina na cidade, 
fortalecendo o intercâmbio de conhecimentos e formando mais 
médicos. 
 

Terapia Natural 
Reabrir o Núcleo de Terapias Naturais, oferecendo atendimentos de 
auriculoterapia, acupuntura, magnetoterapia e terapias naturais. 



Dimensão: DESENVOLVIMENTO HUMANO E QUALIDADE DE VIDA 

 

PROGRAMA 

Santa Luzia Segura 
 

Contribuir com ações de prevenção para a redução das taxas de 
violência e criminalidade, mobilizando esforços, equipamentos e 

recursos para promover e manter a paz social. 
 

PROJETOS 
 

Cidade Iluminada 
Garantir maior visibilidade durante a noite, iluminando 95% das ruas 
da cidade com lâmpadas de Led e diminuir valor da taxa de 
iluminação pública cobrada pela Prefeitura. 
 

Segurança nos Bairros 
Aumentar nosso efetivo policial e instalar postos policiais em todos 
os bairros que houverem demanda, através de articulações com o 
governo do estado e deputados estaduais. 
 

Guarda Cidadã 
Promover concurso para mais agentes da Guarda Civil Municipal de 
Santa Luzia, transformando nossa GCMSL em modelo nacional com a 
capacitação, treinamento, remuneração digna e aparelhamento. 
Ampliar sua atuação comunitária e promover a consolidação da paz 
e cidadania. 
 

Vídeo Monitoramento Central 
Reimplementar e ampliar o serviço de vídeo monitoramento 
municipal (Olho Vivo), criando uma Central Municipal de  
Monitoramento com representantes dos diversos seguimentos que 
necessitam de imagens da cidade para tomada de decisões ágeis e 
assertivas, tais como: Guarda Municipal, Polícias Civil e Militar, 
Defesa Civil, SAMU, Autoridade de Trânsito, etc. 
 
 
 



Dimensão: DESENVOLVIMENTO HUMANO E QUALIDADE DE VIDA 

 

PROGRAMA 

Juventude Luziense 
 

Promover a inclusão social do jovem, em busca de melhor 
qualidade de vida e fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. 
 

PROJETOS 
 

Juventude em ação 
Incentivar a socialização dos jovens promovendo sua inclusão social 
através do acesso ao esporte, lazer e cultura. 
 

Primeiro Emprego 

Investir no programa primeiro emprego para favorecer os jovens. 
 

Estação da Juventude 
Criação de espaço virtual e presencial, equipado com tecnologia 
social e metodologia específica para ações voltadas para a 
juventude. O jovem participante é ajudado a construir seu projeto 
de vida em consonância com as oportunidades existentes. Promoção 
de atividades como: Oficinas artístico-culturais, atividades lúdico-
recreativas, atividades de esporte e lazer, sala de entretenimento e 
pesquisa. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Dimensão: DESENVOLVIMENTO HUMANO E QUALIDADE DE VIDA 

 

PROGRAMA 

Viva Melhor em Santa Luzia 
 

Incentivar a socialização de famílias e indivíduos e o 
fortalecimento de valores através da mobilização para uma  

agenda de programações de lazer, esporte, turismo e cultura. 
 

PROJETOS 

Parque Olímpico e Recreativo Boa Esperança 
Transformar a Fazenda Boa Esperança em um Parque Olímpico e 
Recreativo, construído na área não tombada, contendo campo de 
futebol, quadra de futebol society, futsal, tênis, vôlei, basquete, 
peteca, piscina olímpica, pista de cooper, pista de skate e espaço 
kids. O parque contará ainda com área de lazer para a família, 
parque de diversão, praça de alimentação e espaços para 
exposições, shows e eventos. 
 

Arena Frimisa em Cena 
Transformar o Campo da Frimisa em uma Arena com potencial de 
receber jogos oficiais, buscando a elevação no cenário do Futebol. 
 

Atleta Cidadão 
Identificar nas escolas públicas, crianças com talentos esportivos e 
prepará-las para categorias de base nas modalidades de atletismo, 
basquete, boxe, ciclismo, futebol, futsal, ginástica artística e 
rítmica, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis e vôlei. 

Incentivar e promover atividades esportivas para jovens, adultos e 
terceira-idade, buscando melhorar a qualidade de vida da 
população. 
 

Desenvolvimento Turístico e Cultural 
Fomentar a cultura e arte dando mais visibilidade aos artistas da 
cidade, promovendo o Festival de Arte Luziense, para exposição dos 
trabalhos dos artistas, bandas e grupos, com premiação e apoio à 
ascensão de carreira. Promover a acessibilidade turística e cultural, 
dando visibilidade as maravilhas de Santa Luzia. 



 

 

Dimensão: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO 

 

PROGRAMA 

Mobilidade Urbana Inteligente 
 

Promover a melhoria e implantação de infraestrutura de vias da 
cidade garantindo mobilidade urbana de qualidade associada ao 

desenvolvimento sustentável. 
 

PROJETOS 
 

Trânsito Eficiente e Seguro 
Promover melhorias para garantir a salubridade, a preservação da 
vida e a paz no trânsito da cidade. 
 

Transportes Alternativos 
Regularizar e incentivar ciclovias e formas de transporte 
alternativo, tendo sempre como  foco principal melhorar o 
atendimento ao cidadão. 
 

Mobilidade nos Bairros 
Melhorar a mobilidade e acesso aos bairros, otimizando o trânsito 
para que os cidadãos circulem com segurança e conforto. 
 

Transporte Público e Integração com a 
Capital 
Promover melhorias no transporte público e na integração 
intermunicipal e implantar o meio-passe livre para alunos com bom 
aproveitamento escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dimensão: DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO 

 

PROGRAMA 

Santa Luzia Verde 
 

Promover a revitalização e garantir a conservação dos espaços 
verdes da cidade, incentivando a inclusão social e mantendo o 

meio ambiente equilibrado. 
 

PROJETOS 
 

Agricultura Familiar e Pequeno Produtor 
Incentivar a agricultura familiar e pequeno produtor rural, 
garantindo a aquisição de parte da produção pela Prefeitura para 
confecção de Merenda Escolar e refeições públicas. 

 

Coleta Seletiva de Lixo 
Implantar a coleta seletiva de lixo e fomentar uma usina de 
reciclagem, gerando emprego, renda, sustentabilidade e um meio 
ambiente equilibrado. 
 

Horto Municipal de Santa Luzia 
Reabrir o horto municipal objetivando a produção de mudas para o 
plantio em projetos ambientais e arborização urbana. 
 

Santa Luzia Mais Verde 
Realizar monitoramento, revitalizar e manter os espaços públicos 
conservados e com muito verde, melhorando a qualidade 
ambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dimensão: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

PROGRAMA 

Luziense Criativo e Inovador 
 
Transformar Santa Luzia em uma cidade criativa e inovadora, 

fomentando as competências e o empreendedorismo local. 
 

PROJETOS 
 

Internet para Todos 
Concluir a rede de fibra óptica do município e fomentar recursos 
para levar internet de qualidade, telefonia e TV a cabo a todos os 

bairros da cidade, atraindo investimentos e gerando 
desenvolvimento econômico. 
Fornecer internet gratuita em todas as unidades públicas, nas 
principais praças da cidade e para todas as famílias que possuem 
cadastro social (recebem bolsa família), garantindo a inclusão 
digital e acesso as informações. 
 

Empreender sem Complicação 
Desburocratizar e simplificar os processos de abertura e alterações 
de empresas de todos os portes em Santa Luzia, ajudando a 
melhorar o ambiente de negócios no município. 
 

Fábrica de Empreendedores Criativos e 
Verdes 
Incentivar os empreendedores locais, aproveitando seus recursos e 
competências em parceria com o setor empresarial, governos 

estadual e federal, buscando novas alternativas de desenvolvimento 
econômico para o município, com ênfase na Economia Criativa e 
Economia Verde. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Dimensão: GOVERNANÇA COMPARTILHADA E PARTICIPATIVA 
 

PROGRAMA 

Luziense Participativo e Respeitado 
 

Estimular a participação popular com a criação e ampliação de 

canais de comunicação, buscando a melhoria da qualidade e 
capacidade de atendimento das demandas e a transparência na 

aplicação dos recursos públicos. 
 

PROJETOS 

Ouvidoria e Gestão de Demandas 
Fortalecer e ampliar o sistema de ouvidoria municipal com foco na 
resolutividade das demandas e subsidiando o processo de gestão. 
 

Controladoria Independente 
Criação de um corpo técnico próprio, independente de nomeações 
políticas, para a Controladoria Geral do Município (CGM), para 

fortalecer o trabalho do órgão no combate à corrupção.  
 

Orçamento Participativo 

Implantar o orçamento participativo no município. 
 

Transparência Simples e Efetiva 

Simplificar e qualificar as informações no portal da transparência. 
 

Servidor Valorizado 
Reestruturar o plano de cargos e salários dos servidores e realizar 
novos concursos públicos. 
 

Cidade Inteligente 
Implantar soluções de tecnologia da informação e comunicação para 
melhorar a gestão pública e a qualidade de vida dos cidadãos, 
acelerando radicalmente a eficiência em várias áreas, tais como: 

Escolas, bibliotecas, transportes, hospitais, usinas de energia, 
abastecimento de água, gestão de resíduos, segurança e serviços 
comunitários. 



 

 

 

 
* As respostas serão dadas pelo candidato e sua equipe nos 
intervalos das caminhadas e reuniões pela cidade, por este 

motivo não será possível atender ligações. 
 

Fale com o candidato a  

prefeito de Santa Luzia  

Delegado Christiano Xavier 

99977 - 5555 
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