
                        

 

 

PROGRAMA DE GOVERNO 
João Rasgado 

 (João Batista de Queiroz)  
 

VAMOS CONSTRUIR A SANTA LUZIA QUE QUEREMOS 
 

Este programa faz parte da proposta do PSOL com contribuição ao debate público para 

o desenvolvimento da cidade de Santa luzia –MG, sendo um instrumento em construção 

que deve e terá a participação popular na sua implementação. 

 

PONTOS DO PROGRAMA 
 

ADMINISTRAÇÃO 

1. Auditoria nas contas da prefeitura; 

2. As secretarias serão ocupadas por técnicos competentes e não por indicações 

políticas; 

3. Toda e qualquer obra realizada na cidade será indicada e discutida com as 

comunidades do bairro 

4. Será criado um conselho auditor rotativo, democraticamente escolhido pela 

população, que fiscalizara as obras e outras ações do governo para torna público os 

gastos e acompanhar os custos e se estes recursos estão sendo corretamente e bem 

aplicados. Estes conselhos serão escolhidos livremente pelas entidades organizadas, sem 

nenhuma ingerência ou interferência do poder público. As eleições dos conselhos serão 

realizadas de 6 em 6 meses e seus membros terão que apresentar relatórios públicos a de 

6 em 6 meses e seus membros terão que apresentar relatórios públicos a cada 3 meses; 

observação será composta por 5 integrantes. 

5. Vamos acabar com a farra de indicados políticos para preenchimento das vagas 

disponíveis na prefeitura, fazendo cumprir a constituição e contratando somente Através 

de concurso público. 

6. No nosso governo, as solicitações para as obras serão feitas de forma transparente, 

onde vencera a concorrência aquela empresa que oferecer (a) mais qualidade, (b) menor 

prazo de entrega e (c) menor preço. 

7. Criação de um conselho composto por trabalhadores, empresários e sociedade civil 

organizada a fim de discutir e formalizar políticas públicas do governo e também 

fiscalizar suas ações (conselho de desenvolvimento social); 

8. Valorização do servidor público com políticas periódicas de avaliação profissional, 

capacitação e aumento salarial. 

 

SAÚDE 

1. Ampliar hospital municipal equipado com CTI adulto, infantil e neonatal, buscando 

atender a população com mais rapidez e qualidade. 

2. Agilizar os exames 

Exemplo: próstata, coração, sangue, eletro e outros mais. 

3. Ampliar o programa de saúde da família e valorizando este serviço através de 

contratação temporária feita por processo seletivo aberto e transparente, e não como e 

feito hoje, através de recrutamento que leva em conta indicações políticas; 

  PARTIDO SOCIALISMO E 

LIBERDADE 



4. Concurso público para área da saúde, ampliando o atendimento médico nos postos, 

no pronto socorro e ampliando as especialidades; 

5. Implantação de CTI de urgência no P.A existente e criação e um novo na área da 

sede. 

6. Descentralização da farmácia popular, atendendo diretamente nos bairros, evitando a 

necessidade de deslocamento para a população carente; 

7. Implantar e ampliar o atendimento de saúde preventiva e bucal nas escolas; tendo 

fiscalização e transparência. 

 

EDUCAÇÃO 

1. Investimento pesado na educação, construindo mias escolas, principalmente nos 

locais onde ainda enfrentamos dificuldades. Criação de escola de ensino 

profissionalizantes, para preparação dos nossos jovens para o mercado de trabalho e 

trazer para Santa Luzia uma escola técnica federal; 

2. Assegurar a educação infantil para todas as crianças e criação com turno integral. 

3. Valorização do professor em especial com criação de incentivos a capacitação, 

recomposição salarial e plano de carreira; 

4. Estabelecer no mínimo 30 % da merenda escolar adquirida da agricultura local. 

 

INFRAESTRUTURA 

1. Asfaltamento (calçamento) das ruas, saneamento, canalização dos córregos limpeza 

urbana, priorizar ações do governo para vilas e aglomerados. 

2. Investimento em saneamento básico com a criação de novas estações de tratamento 

de esgoto e vias sanitárias; 

3. Reforma e melhoria das vias públicas permanentes. 

4. Incentivar os pequenos produtores a agricultura familiar e o plantio ecologicamente 

sustentável; 

5. Melhorar as estradas que dão acesso as propriedades. 

6. Criar um mercado municipal para que os produtos originados na cidade sejam 

comercializados, sem “atravessador”, gerando emprego e renda e possibilitando preços 

acessíveis. 

 

CULTURA E LAZER 

1. Incentivar os artistas locais com programação de eventos e buscar parcerias com a 

iniciativa privada; 

2. Criação da lei municipal de incentivo à cultura 

3. Programação de férias para que os artesoes tenham como expor seus trabalhos; 

4. Criação de parcerias com as comunidades, poder público e iniciativa privada para 

preservar o nosso patrimônio histórico e artístico; 

5. Criar bibliotecas públicas nas regiões de São Benedito e Sede, ampliando o acesso à 

leitura. 

 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

1. Fomentar o preenchimento de vagas na indústria e comercio para moradores do nosso 

município, adotando a política de incentivo fiscal para as empresas que adotarem esse 

procedimento. 

2. Criação do projeto primeiro emprego em parceria com o empresariado local. 

3. Oferecer condições e incentivo fiscal para as empresas que queiram vir para nosso 

município. Desde que elas gerem empregos e que estejam dentro das nossas 

possibilidades. 



 

MORADIA, TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE 

1. Prioridade de venda dos imóveis em convenio com a CEF (Caixa Econômica 

Federal); para moradores de Santa Luzia com obediência, rigorosa a ordem de inscrição, 

sem interferência política. 

2. Implementar um novo plano diretor evitando que a cidade continue a crescer de 

forma desordenada. 

3. Torna ações que visem a preservação do meio ambiente como tratamento do lixo, 

preservação de nascentes, combate ao desmatamento e controle da poluição industrial. 

4. Melhoria do transporte coletivo de Santa Luzia (interno), melhorando a qualidade e 

ampliando o quadro de horário das linhas alimentadoras do sistema MOVE. 

5. Criar condições em todas as regiões da cidade para que pessoas possam fazer 

caminhadas com segurança melhorando a qualidade de vida; 

6. Manter e melhorar as áreas de esporte em nossa cidade. 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

1. Fortalecer e valorizar conselhos já existentes como os conselhos a saúde a educação, 

segurança pública e outros; 

2. Fortalecer o programa da melhor idade, e dar a eles incentivos para que participe do 

nosso governo; 

Partido socialismo e liberdade 

3. Criação de um abrigo municipal para acolher as crianças em situação de risco; 

4. Criação de um centro municipal para recuperação de pessoas viciadas em álcool e 

drogas; 

5. Construção de um velório na região de São Benedito; 

 

CRIAÇÃO DE UM CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 

1. Curso de capacitação profissional; 

2. Atendimento pessoal e profissional; 

3. Encaminhamento para o mercado de trabalho 

4. Incentivo ao crescimento profissional 

5. Criação de um espaço exclusivo para receber todo público jovem da cidade. 

6. Participação e incentivo à cultura jovem. 

7. Através deste conselho, vamos lutar para a criação da secretaria da juventude. 

 

SEGURANÇA PUBLICA 

1. Implementação de políticas de prevenção da criminalidade, combate ao tráfico de 

drogas, socialização das praças existentes 

2. Desenvolver um programa de parceria entre polícia militar, civil com os moradores, 

visando maior segurança para a população; 

3. Valorização e fortalecimento dos CONSEPS (conselho de segurança pública); 

4 . Criação de um plano de carreira para os guardas municipais. 


