
PROPOSTA DE GOVERNO 

Coligação: Somos todos Luzienses 

Partidos: PSB, PHS, PMN e PPL 

 

Confirmando nosso compromisso com a democracia, a definição das nossas 
Propostas de Governo é resultado de muito diálogo e reuniões intersetoriais 
com diversos segmentos da sociedade, representados pelas lideranças 
populares, empresariais e religiosas, entidades profissionais e de classe, 
parlamentares, partidos políticos e valorosos colaboradores que atuam na 
Prefeitura Municipal – secretários, gerentes, técnicos de diversas áreas – em 
grande parte responsáveis pela elaboração dos projetos e pelo bom 
funcionamento da cidade. 
 
 
No entanto, as Propostas de Governo que agora apresentamos é uma peça em 
construção e, desde já, assumimos o compromisso de atualizá-lo anualmente, 
de acordo com as demandas que forem apresentadas.  
O processo se legitima quando utilizamos, como ferramenta de diálogo com os 
cidadãos, a participação popular, as Conferências Setoriais (promovidas em 
parceria com os governos Federal e Estadual) e a Ouvidoria Pública. Estes 
instrumentos de participação ativa são processos permanentes de consulta aos 
cidadãos da cidade. 
 
Com políticas públicas inovadoras e com humildade para reconhecer que 
sempre teremos onde avançar, sentimo-nos tranquilos em afirmar que Santa 
Luzia segue em frente. 
 
 
1 – SAÚDE  
 

 Atendimento intinerante com o caminhão da saúde  

 Abertura de uma maternidade 

 Manutenção e ampliação dos Prontos Atendimentos na sede e no 
distrito 

 Ampliação do centro de consultas especializadas 

 Abertura de mais uma Upa na sede no município 

 Ampliação de PSF para os postos de saúde 

 Construção de mais postos de saúde 

 Ampliação do centro odontológicos para os postos de saúde 

 Zerar as consultas eletivas em espera na saúde 
 
2 – EDUCAÇÃO  
 

 Construção de mais UMEIS para atendimento da demanda escolar 



 Continuidade na oferta de material escolar para todos os alunos da rede 
municipal  

 Concurso público para educação  

 Trazer tecnologia para o dia a dia dos alunos 

 Distribuição do Fundeb para os profissionais da educação  

 Manutenção dos pagamentos das férias prêmios 

 Lousas digitais em todas as salas de aula 

 Boletim e controle de frequência via aplicativo de celular 

 Manutenção e ampliação do atendimento aos alunos da inclusão 
(CIAMEI – Centro especializado médico inclusivo) 

 Construção de 3 escolas do ensino fundamental (Bom Destino, Fazenda 
Boa Esperança e Baronesa) 

 Criaçao do centro de apoio ao professor  
 
3 – HABITAÇÃO  
 

 Construção de conjuntos habitacionais para famílias de baixa renda no 
município em parceria com associações de moradias 

 Revitalização e Humanização de aglomerados e vilas 

 Revitalização dos bairros Cristina e Palmital  

 Regularização Imobiliária  

 Revisão do IPTU e correção dos equívocos  
 
 

 4 - MEIO AMBIENTE  
 

 Elaboração de projetos para conscientização ambiental da sociedade; 

 Proteção das áreas verdes existentes; 

 Criação de novas áreas de proteção ambiental RPPM; 

 Saneamento básico em 100% da cidade; 

 Pavimentação de vias(calçamento e/ou asfaltamento); 

 Limpeza urbana eficaz e desenvolvimento da cultura de reciclagem 

 Implantação do parque ecológico na mata da E.E. Raul Teixeira da 
Costa Sobrinho 

 Reabertura do Horto Municipal 

 Incentivo da coleta seletiva 
 
 
5 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

 Viabilizar junto com a Associação Empresarial a criação de novos 
Centros Comerciais; 

 Junto a Emater viabilizar a capacitação dos Produtores Rurais no 
município;  

 Apoio ao Pequeno e Micro Empreendedor; 

 Criação do Sine Municipal  

 Manutenção e ampliação da sala mineira do empreendedor  

 Implantação da sub prefeitura no São Benedito 
 



 
6 – ESPORTES 
 

 Incentivo ao esporte amador com o lazer para jovens e adultos; 

 Construção de mais quadras poliesportivas; 

 Projeto de Olimpíadas Escolares para a formação de jovens sadios. 

 Torneios e investimento no esporte especializado  

 Manutenção nos campos de futebol  

 Criação de praças esportivas pela cidade 
 
 

7 - LAZER/CULTURA 
 

 Apoio aos grupos de artes e cultura já existentes; 

 Incentivo aos eventos regionais; 

 Construção de mais áreas de lazer e cultura; 

 Resgate da história de Santa Luzia e divulgação da mesma nas Escolas 
e nos veículos de comunicação local; 

 Reabertura do teatro municipal  

 Manutenção e ampliação das feiras populares 

 Criação de parques ecológicos  
 
8 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 Ampliação e fortalecimento dos projetos sociais voltados para melhor 
idade  

 Reforma da sede do centro de convivência localizado no Conjunto 
Cristina 

 Asilos, creches e abrigos conveniados com a prefeitura através da 
manutenção do convenio de mulheres da gerais (atendimento a vitimas 
de violência domestica)  

 Avaliação dos conselhos de Assistencia Social  

 Ampliação do programa SUAS/Trabalho 

 Abertura de mais 3 CRAS (Centro de referencia de assistência social) 

 Implantação de Kits cegonha para atender as gestantes cadastradas na 
assistência social 

 Capacitação e regulamentação das entidades cadastradas no CMAS e 
no CMDCA 
 

9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE E TRANSPARENTE 
 

 Pregão eletrônico (implantação), Informatização das ações rotineiras da 
Prefeitura para interligá-las a todos os setores afins,na busca por um 
gerenciamento mais eficaz;  

 Plano de cargos e salários na Prefeitura para sanar as distorções 
existentes; 

 Promoção de cursos e treinamentos para todos os funcionários; 

 Contratação de auditorias periódicas para todos os setores 

 Concurso público administrativo 



10 – TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 
 

 Reabertura do Viaduto da sede 

 Integração das linhas municipais a estação do Move 

 Acessibilidade aos portadores de necessidades nas vias públicas 

 Melhorias nos pontos de ônibus e abrigo  

 Revisões nas vias publicas para melhor circulação  

 Implantação de estacionamentos rotativo nas vias principais com 
emprego de mão de obra de jovens aprendiz 

 Regulamentação do transporte de integração dos taxis de Santa Luzia 
com os da capital 
 

10 – SEGURANÇA PÚBLICA 
 

 Implantação do olho vivo 

 Câmeras de segurança nas escolas, postos de saúde e PA. 

 Integração e estruturação da guarda municipal, policia civil, policia militar 

 Valorização da Guarda Municipal 

 Construção de nova sede para Guarda Municipal  
 
 

 
 
 
 


