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A cidade que vamos construir 
 

1 Introdução 

Santa Luzia vive hoje um de seus piores momentos em termos de administração e 

desenvolvimento de políticas públicas. A cidade está há praticamente um ano e meio sem 

governo. As sucessivas trocas que temos visto na prefeitura (afastamento da prefeita e do 

vice, substituição pelo presidente da Câmara, retorno da prefeita, afastamento e 

substituição pelo vice e nova substituição pelo presidente do legislativo), longe de trazer 

tranquilidade, lançaram a cidade em um abismo de incerteza e paralisia. Cada um destes 

administradores de turno não trouxe nada de significativo ao município sendo fato notório 

que nada foi inaugurado e serviços importantes foram descontinuados. Para piorar, o 

orçamento municipal recentemente aprovado (em 2018 quando deveria ter sido aprovado 

em 2017) foi feito sem qualquer participação popular e com pouca transparência. 

Santa Luzia padece de um mal crônico: a quase ausência de um funcionalismo público 

efetivo, aprovado em concurso público e com autonomia para cuidar dos afazeres 

cotidianos da vida pública da cidade. Todo prefeito ou prefeita eleito na história recente da 

cidade infla a máquina pública com funcionários não concursos e que na maioria das 

vezes o único critério de competência é ser amigo ou apoiador do mandatário da vez. A 

administração pública é, praticamente, reinaugurada a cada posse do Executivo e com a 

isso a continuidade e aperfeiçoamento de serviços que estão dando certo ficam 

prejudicados e outros que não funcionam ficam piores. O cidadão não tem serviços de 

saúde adequados, faltam medicamentos em farmácias públicas, as escolas vão pouco a 

pouco sendo sucateadas, o número de creches e escolas é insuficiente para atender a 

demanda, não maternidade ou hospital público e Santa Luzia carece de serviços de lazer. 

Do ponto de vista do desenvolvimento urbano a situação é igualmente calamitosa. O 

plano diretor não foi modernizado seguindo as orientações do Estatuto das Cidades, há 

uma explosão imobiliária em Santa Luzia sem contrapartidas em serviços básicos que 

devem levar em conta o aumento significativo da população, há um grande número de 

moradias e bairros não regulamentados, totalmente carentes de serviços públicos. 

Pela primeira vez, os cidadãos e cidadãs de Santa Luzia tem a oportunidade de mudar o 

desastre ético e político que foi a eleição de 2016. Uma eleição onde se viu um uso 

abusivo da máquina pública, colocando o que deveria estar a serviço de todos e todas a 

favor de uns poucos. Teremos em junho de 2018 eleições suplementares. Estas eleições 

nascem da necessidade que a Justiça e a sociedade viram de corrigir os graves erros 

cometidos no processo eleitoral anterior, com a usurpação da vontade popular. 



A participação consciente de cada cidadão é necessária, mas não bastar somente votar é 

preciso debater, reivindicar, agir. Santa Luzia só tem futuro se constituir um governo com 

participação popular, onde o cidadão tem voz e vez na administração pública e isto tem 

de começar antes mesmo das eleições, com a participação da sociedade na construção 

das propostas que vão guiar os candidatos e a administração futura. 

 

Por isso o PT chamou o povo luziense para construir conjuntamente seu programa de 

governo. O texto que você tem em mãos é fruto não de um pequeno grupo, mas da 

participação coletiva. Teve início no segundo semestre de 2016 com um ciclo de debates 

chamado “A cidade que temos e a cidade que queremos” e culminou com um ciclo de 

debates chamado “A cidade que vamos construir”. 

Esta é uma diferença fundamental em um governo de participação popular. A cidade não 

é somente ouvinte, mas faz junto, opina e decide e este governo que queremos oferecer à 

nossa cidade. 

Neste plano de governo você, caro eleitor, verá alguns destaques que gostaríamos de 

apresentar. Tais como: 

A) Implementação do Plano Muncipal de Cultura; 

B) Elaboração participativa do Plano de Mobilidade Urbana; 

C) Firmar o Contrato com a COPASA; 

D) Rever o Plano de Saneamento Básico; 

E) Implementação do Plano Municipal de Regularização Fundiária; 

F) Revisão do Plano Diretor; 



G) Elaboração Participativa do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos 

Sólidos (para tratar sobre Aterro Sanitário, Coleta Seletiva, catadores de materiais 

recicláveis e reutilizáveis, etc); 

H) Retomada do GGIM – Gabinete de Gestão Municipal Integrado (que conta com 

todas os orgãos de segurança pública e de prevenção a violência para diagnósito e 

estabelecer ações para o enfratamento à criminalidade e à violência); 

I) Incentivar e apoiar a reorganização dos CONSEP’S (Conselhos Comunitários de 

Segurança Pública); 

J) Reinstalação do “Olho Vivo”; 

K) Diminuição do  percentual cobrado por faixa  de consumo da Taxa de lluminação 

Pública; 

L) Realização do Concurso Público para as áreas da Administração Pública; 

M) Eleição Direta para Direção das Escolas Municipais; 

N) Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de todas as categorias dos 

servidores públicos municipais: 

O) Aprimoramento do Portal da Transparênica; 

P) Fortalecimento dos Conselhos Municipais em funcionamento; 

Q) Retomada do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; 

R) Instalação e funcionamento do Conselho Municipal da Juventude; 

S) Reabertura da Maternidade do Hospital São João de Deus; 

T) Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania: para promover políticas públicas 

de igualdade racial,  dos direitos das mulheres, da juventude e da população 

LGBTI. 

U) Criação do Parque Ecológico São Bené (onde localiza-se a “Mata do Raul”) 

V) Retomada do SINE; 

W) Apoio às entidades de atendimento institucional de crianças, adolescentes e idosos 

(abrigos e asilos) 

Estes se somam a outros, mais elaborados e discutidos ao longo deste documento em 

permanente construção. 

As propostas contidas neste Programa de Governo Popular foram construídas a por 

muitas mãos a partir das experiências que cada morador e moradora vive em seu dia-a-

dia e não são meras ilusões, mas propostas concretas que buscam trazer nova luz e novo 

desenvolvimento à nossa cidade. Uma administração com transparência, ética, 

participação e justiça. Esta é Santa Luzia com a qual sonhamos. 

  



 

2 Propostas 

 

Este não é um programa fechado. Ao longo da campanha ele vai ser aperfeiçoado com 

novas contribuições que viram da comunidade e de pessoas dedicadas a pensar Santa 

Luzia como uma cidade inclusiva. 

Mas este é fruto de um grande esforço coletivo que através de várias reuniões se propôs 

a ser a expressão dos desejos da comunidade: uma Santa Luzia com participação 

popular. 

2.1 Administração Pública 

Santa Luzia enfrenta hoje, com grande pesar, o desafio da eficiência nos atos públicos, da 

total ausência de transparência e da condução dos negócios públicos como se fossem 

negócios pessoais. As últimas administrações municipais têm sido marcadas por uso 

escandaloso da máquina pública para promoção e vantagens pessoais levando inclusive 

ao afastamento da última chapa eleita para a prefeitura. 

Assim, o primeiro grande desafio é construir junto com a sociedade um modelo de 

governo municipal que esteja fundamentada nos princípios constitucionais da 

administração pública previstos na Constituição, a saber: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

É preciso que se crie os mecanismos necessários à participação popular e à fiscalização 

dos serviços prestados pela Prefeitura, bem como da correta aplicação dos recursos 

orçamentários. Para tanto propomos: 

A) Auditoria independente, contratada por licitação, nas contas municipais avaliando a 

saúde financeira do município e dando ciência à população da real condição 

financeira da cidade no início da nova administração; 

B) Modernização do atual plano de carreira dos servidores e do plano de cargos e 

salários trazendo eficiência ao corpo técnico-adminstrativo e economia aos cofres 

públicos; 

C) Realização de concurso público para todas as áreas da administração com 

ampliação do pessoal de áreas estratégicas e preferencialmente com formação 

superior e/ou técnica; 

D) Criação do Conselho Municipal de Participação Popular, órgão paritário e 

consultivo do/da Prefeito/Prefeita visando a transparência nas contas públicas, 

facilitando o acesso das demandas coletivas da sociedade bem como funcionar 

como órgão para fortalecer os demais conselhos municipais e que seja instância 

capaz de propor ações e estratégicas que reforcem a participação direta e indireta 

da sociedade nas tomadas de decisões; 



E) Ter uma Ouvidoria Pública autônoma formada por servidores concursados e com 

chefe-executivo nomeado pela prefeita após consulta ao Conselho Municipal de 

Participação Popular; 

F) Ter uma Controladoria Municipal autônoma formada por servidores concursados e 

com chefe executivo nomeado pela prefeita a partir de lista tríplice elaborada por 

servidores das áreas financeira, fazendária e jurídica do município; 

G) Construção de um novo site Transparência tornando simples o acesso às contas e 

aos gastos públicos da cidade e em cumprimento à lei de acesso à informação. 

Sobretudo é de nosso maior interesse tornar a prefeitura de Santa Luzia um espaço 

aberto à todos os cidadãos e cidadãs, democratizando e agilizando o acesso a 

documentos públicos, pagamentos de contas, expedição de documentos e criando 

canais de comunicação com a prefeita, o vice-prefeito e o secretariado municipal. 

 

2.2. Desenvolvimento urbano 

O Município de Santa Luzia, de acordo como IBGE/2016, tem uma população estimada 

em 216.254 habitantes. No entanto,  não possui  legislações eficazes no que diz respeito 

ao desenvolvimento urbano de forma sustentável e acessível. 

Registra-se a existência de extensas áreas de ocupação desordenada sem o mínimo de 

urbanidade, como os serviços básicos que impedem ações para efetivação da 

regularização fundiária e da titulação dos imóveis. 

Convive-se ainda com vias de trânsito em más condições, sem acessibilidade e condições 

de tráfego de pessoas e veículos, como também ausência de sinalização adequada e 

espaços e praças de convivência comum degradadas. 

Hoje verificamos o uso e ocupação do solo de forma desordenada, ocupação de áreas 

verdes por empresa do ramo imobiliário, crescimento de construção de habitações 

precárias, ausência de saneamento básico em  áreas periféricas, ausência de ações para 

promoção da regularização fundiária e titulação imobiliária, aprovação de projetos de 

loteamento irregulares para venda, vias de transito em péssimas condições de trânsito 

para pessoas e veículos, ausência de acessibilidade nas vias de trânsito de pedestres e 

veículos, praças e espaços de uso comuns degradados. Como alternativa propomos:  

A) Revisão do Plano Diretor;  

B) Executar ações que promovam a regulamentação e a titulação imobiliária; 

C) Criação do Conselho Municipal da Cidade;  

D) Revisão e avanço social  na Lei Municipal de Uso e Ocupação do solo;  



E) Criar “Programa Bairro Legal”: Sinalizar e revitalizar as vias de trânsito de pessoas 

e veículos. Revitalizar e iluminar praças, espaços de convivência comum, instalar 

pistas de cooper e ciclismo  e avenidas sanitárias onde for necessário.  

2.3 Transporte público e mobilidade urbana 

Santa Luzia como a maioria dos municípios que compõem a RMBH tem expressiva 

parcela da população que trabalha em Belo Horizonte, dependendo em sua maioria do 

transporte público para deslocamento.  

No entanto, os serviços de transporte público colocado à disposição da população além 

de caro e insuficiente, não atende com qualidade os moradores da cidade. Além da total 

ausência de representação dos usuários nas decisões que lhes afetam diretamente. 

Verificamos a inexistência de uma  Agência Reguladora para fiscalização dos prestadores 

de serviços do transporte público municipal (descumprimento do quadro de horários; 

tarifas das passagens muito caras, etc). Falta-nos uma Lei Municipal que regulamente 

adequadamente o transporte público em Santa Luzia. Há uma deficiência na integração 

das passagens de ônibus bairro a bairro e falta de compensação tarifária no transporte 

intramunicipal e intermunicipal. Não temos hoje uma política de passe livre para 

estudantes como ocorre em outras cidades da região metropolitana. Queremos propor: 

A) Criação da Agência Municipal de Trânsito e Transporte responsável pela 

fiscalização  da atuação das empresas prestadoras de transporte público e pela 

sinalização das vias de trânsito municipal. 

B) Criação de Lei Municipal que regulamenta o transporte público no município. 

C) Criação do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito  

D) Acordar com Governo do Estado  e com a empresa prestadora do serviço de 

transporte no município , a ampliação do número de ônibus das linhas do Move-

Santa Luzia/BH e das linhas troncais/bairros. 

E) Cumprimento pela empresa responsável pelo transporte público, das normas de 

acessibilidade e renovação da frota de veículos das linhas troncais e do Move, 

conforme estabelecido no Contrato de Concessão  de Transporte Público quando 

vencedora da licitação. 

F) Licitação para implantação de transporte suplementar que possa constituir linhas 

curtas e que permita uma melhor circulação dentro dos bairros e bairro a bairro, 

tornando Santa Luzia uma cidade integrada. 

G) Um estudo sobre a possibilidade de retorno do transporte ferroviário em nossa 

cidade utilizando a linha férrea atual 



2.4 Política habitacional 

Até o presente momento a habitação em Santa Luzia enquanto política pública, nunca 

mereceu do governo municipal qualquer atenção. 

A ocupação de áreas de risco por famílias sem moradia; a ausência de informações junto 

a população sobre a real situação de habitação no município, aliado a ausência de 

políticas de habitação de interesse social, são apenas faces da ausência de uma política 

de habitação no município 

Verificamos a ausência de uma política municipal de habitação de interesse social, de um 

plano municipal de habitação de interesse social, de um banco de dados sobre a situação 

de moradia da população, identificando onde estão as áreas com habitação irregular ou 

em situação de risco. Queremos nesse sentido propor: 

A) Elaboração, com participação dos Movimentos Sociais de Moradia, de Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social visando à implantação de Política 

Habitacional de Interesse Social no município. 

B) Construção de Banco de Dados com cadastramento da população público da 

Política e Habitação de Interesse Social. 

C) Estabelecer com o governo federal e governo estadual convênios para a 

implantação de ações do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

2.5. Segurança pública 

Santa Luzia apresenta  a dura e triste realidade de estar em 234º lugar, no ranking das 

cidades mais violentas do país, entre as 5.570 cidades brasileiras existentes. responsável 

pela política de prevenção, cabe ao município executar ações neste sentido. 

Com uma população jovem que representam 36,69% da população total luziense, 

(Fonte:IBGE/2016), as ocorrências de crimes violentos em dez  meses no ano de 2017, 

somaram 4.068, vitimando em sua maioria jovens entre 15 a 29 anos; mulheres e 

crianças. Dados que mostram a urgência      do município em realizar ações preventivas 

de enfrentamento à violência e ainda de implementação de políticas que  possibilitem a 

promoção da cidadania, principalmente para os segmentos sociais mais vulneráveis. 

Verificamos número expressivo de mortalidade da população juvenil, principalmente de 

jovens negros moradores das periferias, ausência de Programa Municipal de prevenção e 

enfrentamento à violência, aumento dos casos de violência sexual contra crianças e 

adolescentes, ausência de formação para a Guarda Municipal, bem como número 

insuficiente de efetivo da Guarda e ausência de plano de carreira específico, a 

paralização das ações dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública - CONSEP;  do 



Conselho Municipal de Segurança Pública e das ações do Gabinete da Gestão Municipal 

Integrada -  GGIM. Assim, queremos propor como alternativas do município na segurança 

pública: 

A) Criação da Secretaria Municipal de Defesa Social 

B) Ação junto ao Governo federal pra captação de recursos que viabilizem a 

implantação  do Programa Juventude Viva a fim de prevenir e enfrentar a violência, 

especialmente contra o extermínio da juventude negra. 

C) Retomar as ações do Gabinete de Gestão Municipal Integrada -GGIM.  

D) Contribuir com as demais secretarias na execução de ações preventivas e 

educativas,  que contribuam para a diminuição de crimes violentos, principalmente, 

na violência contra crianças e adolescentes;  

E) Realizar junto à população, sobretudo com a juventude, campanhas, fóruns e 

outras atividades que discutam e criem ações para minorar o genocídio de jovens.  

F) Ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal de Santa Luzia através de concurso 

público.  

G) Criar o plano de carreira especifica para a Guarda Civil Municipal; 

H) Criar o Conselho Municipal de Segurança Pública;  

I) Incentivar e apoiar a população a reorganizar os Conselhos Comunitários de 

Segurança Púbica – CONSEPs. 

2.6 Educação 

O importante educador Moacir Gadotti afirma que "A escola precisa ser reencantada, 

encontrar motivos para que o aluno vá para os bancos escolares com satisfação, alegria. 

Existem escolas esperançosas, com gente animada, mas existe um mal-estar geral na 

maioria delas. Não acredito que isso seja trágico. Essa insatisfação deve ser aproveitada 

para se dar um salto. Se o mal-estar for trabalhado, ele permite um avanço. Se for aceito 

como uma fatalidade, ele torna a escola um peso morto na história, que arrasta as 

pessoas e as impede de sonhar, pensar e criar". 

Assim, este importante pensador propõe uma inovação no pensar dos educadores, 

gestores e administradores públicos além do incentivo à criatividade e a uma escola mais 

próxima da realidade dos alunos. Uma escola não excludente e sem divisão de classes. 

A educação é uma política pública estratégica de qualquer município (ou deveria ser) e 

não sem razão exige um compromisso de todos os atores e atrizes envolvidos 

(administradores, diretores escolares, professores, técnicos, pais e estudantes). Deve ser 

pensada como ações de curto, médio e longo prazo, mas permanente. Np centro do 



debate sobre educação nas cidades deve estar a melhoria de sua eficácia, a redução do 

fracasso e da evasão escolar, a formação cidadã e para os direitos humanos ao mesmo 

tempo que abre portas para o desenvolvimento pessoal e profissional. 

Como afirma Demerval Saviani: “postulamos a construção de um nova sociedade que 

permita ao homem reconciliar sua essência com sua existência e seus princípios gerais 

com seus valores concretos. Nessa nova sociedade ascenderemos a uma ética e a uma 

cidadania mediadas por uma educação que realize a verdadeira emancipação humana”. 

Na administração municipal de Santa Luzia é na educação que ainda possuímos o maior 

número de profissionais concursados. Ainda sim este número é defasado em toda a 

estrutura educacional, assim como o resto do serviço público, está sujeito ao compadrio, 

ao uso da máquina para troca de favores e à nomeação de pessoas sem a necessária 

qualificação para os exercícios das funções de direção e supervisão escolar. A forma 

autoritária e sem critério como tem sido escolhidas as direções escolares tem sido a base 

de grandes transtornos, inclusive na saúde de docentes, na vida escolar. É urgente, que a 

comunidade escolar participe da escolha de seus dirigentes, assim como ocorre na esfera 

Estadual. 

Outro grave problema apontado pelo Censo Escolar é que a capacidade instalada e o 

número de vagas em escolas e pré-escolas (educação infantil e fundamental) está aquém 

das reais necessidades do município e é mais grave na idade de 0 a 5 anos, onde o 

número de creches e pré-escolas públicas é incipiente, deixando pais à mercê de um 

sistema privado sem devida fiscalização. 

Hoje os conselhos municipais de Educação e de Merenda Escolar estão praticamente 

inoperantes, deixando a cidade sem uma política de educação construída com 

participação da sociedade e sem a devida fiscalização.  

Entre nossas propostas para a educação de Santa Luzia estão: 

A) Garantir a obrigatoriedade de ensino a crianças a partir de 4 anos de idade, com 

aumento da oferta no município até 30% até 2020. 

B) Ofertar o programa mais educação e educação integral, em parceria com as 

escolas estaduais, compreendendo os territórios educativos da cidade e 

contribuindo para o pertencimento local. 

C) instituir um programa para acompanhamento às situações de evasão escolar, a 

partir da experiência do projeto “Aluno presente” (SP) 

D) Aprimorar a notificação dos casos de violência na escola – definição de fluxos 

conjuntos entre educação, segurança, assistência e saúde. 

E) Instituir um programa para prevenção à violência as escolas, com implementação 

do Plano de segurança escolar e Sistema online de registro de ocorrências.  

F) Consolidar uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria 

Estadual de Educação para criar estratégias para permanência dos jovens nas 

escolas. 



G) Desenvolver um espaço permanente de diálogo entre representantes de alunos, de 

professores, de diretores, da comunidade, da SEE e da SME, através de um fórum 

municipal pelo direito à educação, para superação dos desafios encontrados nas 

unidades escolares. 

H) Realizar concurso Público, na rede municipal, pois hoje o quadro de profissionais 

efetivos não chega a 30%.  

I) Realizar eleições democráticas e participativas para diretor e vice-diretor, uma vez 

que geralmente são indicados politicamente e muitos não têm formação adequada 

para ocupação do cargo   

J) Construir Plano de Carreira para todos os servidores da administração pública, 

inclusive dos professores. 

K) Realizar convênio com as universidades e demais instituições para formação 

continuada com temáticas de interesse dos profissionais, tais como: clima escolar, 

gestão de tempo, disciplina, autoridade, ações pedagógicas e ato infracional.  

L) Instituir o programa Saúde na escola para triagem e aproximação dos estudantes 

aos serviços de saúde do município. 

M) Criar lei para autorização de servidores da administração municipal participar de 

reuniões escolares em horário de serviço. 

N) Dialogar com profissionais da rede, profissionais de saúde, pais e estudantes, 

estratégias para inclusão nas escolas. 

2.6 Saúde 

Não é preciso aprofundar para vermos o drama que a área de saúde vive em Santa Luzia. 

Algumas de nossas propostas são: 

A) Ampliação do Hospital Municipal  

B) Reabertura do Hospital São João de Deus 

C) Reabertura do PA Sede... (no mesmo local onde funcionava anteriormente? 

Hospital Municipal?) 

D) Ampliar número de vagas e de especialidades na em convênio com o Consórcio da 

Região Metropolitana e com o governo estadual. 

E) Reorganizar as áreas de abrangência das equipes do Programa Saúde da Família, 

melhorando sua eficácia. 

F) Ampliar numero de equipes do PSF para o máximo previsto na cidade segundo 

dados do DATASUS (Ministério da Saúde). 



G) Adequação do número de médicos por unidade básica de saúde visando ampliar o 

atendimento e melhorar sua qualidade evitando filas 

H) Marcação de consulta por sistema informatizado e telefônico evitando 

deslocamentos desnecessários. 

I) Negociar com Governo de Minas a reabertura do espaço físico de acordo com a 

reestruturação em Centros Estaduais de Atenção Especializada,, aproveitando o 

equipamento existente e investimento em novos. 

J) Autonomia e fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde e implantação dos 

conselhos regionais de saúde ampliando a participação popular. 

K) Concursos público específico para a área de saúde que contemple a contratação 

de médicos, enfermeiros, terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e demais áreas 

profissionais necessárias ao adequado desenvolvimento da saúde no município. 

L) Organizar a farmácia básica e implementar licitação periódica para garantir que 

não faltem  medicamentos. 

M) Reabertura da Maternidade do Hospital São João de Deus; 

2.7 Infância e Juventude 

Em Santa Luzia verificamos um grande conjunto de “gargalos” na política de infância e 

juventude. Podemos citar entre eles: a) a inexistência de serviços públicos voltados aos 

jovens da cidade, com inserção de suas demandas na agenda política; b) falta de 

oportunidades de trabalho para os jovens, com suportes para construção de perspectivas 

de vida; c) ausência de espaços para socialidade e usufruto dos jovens à cidade; d) o a lto 

índice de mortalidade juvenil. Entre as nossas propostas para enfrentar estes desafios 

estão: 

A) Consolidar um canal de diálogo entre os jovens e o poder público através de um 

encontro municipal pelos direitos juvenis  

B) Efetivar a composição e funcionamento do Conselho municipal de juventude, com 

participação de 75% de representações dos jovens e seus grupos, e alterar a lei 

para que ele seja deliberativo. 

C) Fomentar junto ao conselho municipal da juventude o plano municipal de juventude  

D) Instituir o Fundo municipal de juventude , com previsão orçamentária para ações 

de apoio a grupos e a atividades estratégicas voltadas para este público 

E) Instituir um Grupo de trabalho para estudar e mobilizar empresas e demais 

parceiros para efetivar a Lei de aprendizagem (10.097) , bem como estruturar uma 

política de emprego protegido, conforme demandas juvenis e vocações do 

município, em sintonia com a Agenda Nacional pelo trabalho decente. 



F) Fazer um levantamento e pensar estratégias para que os jovens do município 

tenha documentação civil mínima.   

G) Fortalecer o acesso dos jovens ao ID JOVEM, documento que possibilita acesso 

aos benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e 

também a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo 

interestadual, conforme disposto no Decreto 8.537/2015 

H) Criar dois espaços de referência da juventude (Sede e distrito) para favorecer a 

socialidade, a produção cultural e dar suporte para atividades dos grupos juvenis e 

suas iniciativas.  

I) Identificar circuitos juvenis pela cidade (jovens do campo,  quilombolas, LGBT’s, 

jovens com alguma deficiência, dentre outros) para possíveis aproximações e 

intercâmbios. 

J) Organizar um plano de formação continuada voltadas a servidores públicos 

municipais, educadores sociais e autoridades políticas para atendimento ao público 

adolescente, com estabelecimento de parceria entre universidades e grupos que 

têm expertise nessa temática.  

K) Constituir um decreto municipal para criação de um GT intersetorial que planejará 

estratégicas voltadas ao público jovem, com especial atenção à sua condição de 

mortalidade, no diálogo entre todas as secretarias de governo e com participação 

da sociedade civil. 

L) Construir um projeto municipal para prevenção e enfrentamento à violência e a 

morte dos jovens. 

M) Organizar um sistema unificado de informações entre as secretarias de governo 

para monitoramento e acompanhamento a jovens em situação de risco e 

necessidade de proteção social. 

Pensando explicitamente em nossas crianças e adolescentes verificamos que é 

necessário que a autoridade pública queira compreender a condição de vida de crianças e 

adolescentes do município e identificar suas principais violações para resposta efetiva do 

poder público a essas demandas. Verifica-se que de 1995 a 2015, houve 1.547 morte de 

crianças menores de 5 anos. Em 2016, dos menores de 1 ano, 3% não tinham vacinação 

em dia. Das nascidas vivas e atendidas pelo Programa Saúde da Família, 2.014 estavam 

desnutridas (2,87 %). Dados apontam para o alto índice de adolescentes grávidas. Em 

2015, a cada 6 crianças nascidas vivas 1 era de mães adolescentes, o que representa 

17% do total de gravidez 

Assim propomos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8537.htm


A) Realizar o mapeamento da condição de vida de crianças e adolescentes no 

município a partir da plataforma mapa DCA e de esforços articulados entre as 

diversas secretarias de governo; 

B) Dar atenção mais atenção ao neonatal e aumentar as estratégias para reduzir em 

pelo menos um terço a mortalidade de crianças menores de 5 anos até 2020. 

C) melhorar a oferta de serviços relacionada à saúde do adolescente a partir de 

orientações da Agenda proteger e cuidar (SUS); 

D) Instituir uma equipe técnica para assessoria ao conselho tutelar, composta por um 

advogado, um assistente social, um pedagogo e um psicólogo (sede e distrito). 

E) Garantir a implementação e utilização do sistema SIPIA (sistema de informações 

para a infância) para monitoramento das demandas pela infância e juventude no 

município. 

F) Fortalecer as estratégias de captação do FIA (fundo da infância e adolescência) 

afim de consolidar e executar o Plano de Aplicação, em parceria com CMDCA 

(Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente); 

G) Garantir sede autônoma, material básico de escritório, telefone, informática e 

acesso à internet, além de carro e motorista para atendimento mais qualificado do 

Conselho Tutelar e do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

H) Instituir um plano integrado de ações para superação de violação de direitos de 

crianças e adolescentes (abuso e exploração sexual, trabalho infantil, abandono 

escolar, dentre outros) 

I) Fortalecer o diálogo e as estratégias de ações entre escola e ConselhoTtutelar, 

através de um processo formativo com representação de diretores das escolas, de 

professores e de conselheiros. 

J) Qualificar os processos de responsabilização e atendimento de adolescentes 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, contemplando ações 

estratégicas no plano integrado de ações para superação de violação de direitos de 

crianças e adolescentes (PIAS -DCA) 

K) Instalar uma casa para acolhimento institucional de crianças e adolescentes, que 

contemple a paridade de gênero. 

2.8 Política ambiental 

O meio ambiente é parte importante de nossa política para o desenvolvimento saudável 

da cidade de Santa Luzia. Não há desenvolvimento sustentável sem atenção especial ao 

meio ambiente. 



Entre nossas propostas estão: 

A) Implantar a Gestão Municipal de Resíduos Sólidos, cumprindo as metas e os 

princípios da POLITICA NACIONAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

B) Regularização da área e criação do Parque Ecológico “Mata do Raul” com a 

implantação de ações de conscientização pública e atividades em convênio como 

IFMG de Santa Luzia. 

C) Identificação e preservação das nascentes no município. 

D) Aderir ao Projeto Manuelzão para a despoluição do Rio das Velhas. 

E) Revitalização dos córregos e nascentes do município através de convênios com o 

Estado, o Ministério das Cidades e o Ministério do Meio Ambiente. 

F) Fiscalizar os empreendimentos imobiliários quanto a suas metas ambientais 

G) Investimento e apoio ao Conselho Municipal de Saúde, respeitando sua autonomia. 

2.9 Cultura, Esporte e Lazer 

Em âmbito nacional, a Constituição de 1988 afirma: “O Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. Desse modo, todo 

cidadão brasileiro deve ter direito à cultura. 

Aproximadamente trinta anos após este artigo ser inserido na Constituição, a cultura está 

disponível para quem? Será para aqueles com baixo recursos financeiros? E para cidades 

como Santa Luzia? E os portadores de deficiência, conseguem visitar teatros, museus e 

centros históricos sem estrutura adaptada? Todas as formas culturais possuem seu 

espaço? 

Sabemos que muitas vezes a resposta a essas questões é não. Por essa razão, é 

primordial se falar em cidadania cultural e na democratização do acesso à cultura em 

todas as suas dimensões, sem preconceitos. Seja erudita ou popular, belas artes ou não, 

a cultura precisa ter espaço para se manifestar em suas diferentes formas. 

Logo, todos, sem distinção devem ter seus direitos culturais preservados e garantidos 

institucionalmente. Nesse sentido, é imprescindível valorizar e divulgar a nossa cultura e 

as culturas com que nos identificamos, mas acima de tudo respeitar aquelas que nos 

parecem diferentes. 

Em Santa Luzia queremos propor: 



A) Criar o comitê de captação de recursos responsável por monitorar e captar os 

recursos junto aos Governos do Estado, Governo Federal e Iniciativa Privada 

nacional e estrangeira 

B) Realizar concurso público para compor o quadro de funcionários efetivos da 

Secretaria de Cultura 

C) Regulamentar e implementar o fundo municipal de cultura 

D) Implementação efetiva do  Sistema Municipal de Informações e Indicadores 

Culturais. 

E) Implementação do  Cadastro Cultural do Município (CCM). 

F) Criar capacitação para agentes culturas para captação de recursos e escrita de 

projetos. 

G) Realizar através dos recursos do fundo municipal de cultura, o Encontro de Bandas 

de Santa Luzia. 

H) Apoiar através, dos recursos do fundo municipal de cultura, as companhias de 

teatro da cidade, bem como a produção artesanal, literária e musical. 

I) Criam em parceria com a secretaria de Educação programa de incentivo a 

prática/ensino/pesquisa  da capoeira e outras manifestações culturais populares. 

J) incentivar, dentro dos pólos de cultura municipais, a criação audiovisual através de 

compra de equipamento e a contratação de profissionais capacitados para dar 

oficinas para esse segmento. 

K) Revisar o Plano Diretor  Municipal observando as especificidades da cultura e do 

Patrimônio Histórico local. 

L) Criar o Mercado Municipal na Antiga Fábrica de Sabão, bem como  fortalecer a 

feira do palmital (infra-estrutura de banheiros e segurança.)  e  reativar a feira da 

Praça da Juventude. 

M) Revitalizar museus e espaços públicos culturais e históricos da cidade dando a 

estes um papel cultural e artístico relevante para a cidade. 

Além disso, pensando em lazer e o esporte: 

A) Criar parque ecológico na fazendo Boa Esperança, bem como iImplantar o Parque 

Ecológico Mata do Raul. 

B) Incentivar a realização de eventos destinados ao público de manifestações 

musicais diversas. 

C) Divulgar os estabelecimentos gastronômicos da cidade; 

D) divulgar as atividades culturais no município.   

E) Reativar a festa “ Festa Junina Forró Bené”  



F) Revitalizar a feira da Savassi no Palmital; 

G) Reativar a feira da Praça de Juventude;  

H) Criar uma política de incentivo aos feirantes; criar o programa música, teatro e 

dança  nas praças com artistas locais;  

I) incentivar a realização  do evento “minas ao luar” na cidade” 

J) garantir um carnaval diverso e democrático; 

K) Incentivar a vinda de peças de teatro para cidade; 

L) Incentivar a apresentação de grupos de teatro locais; 

M) Incentivar a produção de audiovisuais produzidos na cidade; 

N) Apoiar as excursões estudantis de visitação a pontos turísticos da cidade e do 

Estado. 

O) Criar a feira de agricultura familiar, artesanato, e gastronomia com apresentação de 

artistas local.  

2.10 Desenvolvimento econômico 

Criar iguais oportunidades de trabalho e emprego, com expansão e distribuição da 

economia nos diferentes territórios de Santa Luzia, de modo a proporcionar avanços na 

economia e enfrentamento da questão social, sendo a gestão municipal agente regulador 

e indutor do crescimento econômico e melhoria contínua e progressiva da qualidade de 

vida da população luziense. 

Algumas de nossas propostas são: 

A) Desenvolvimento da organização negócios por meio do incentivo ao setor de 

serviços que pode contribuir sobremaneira para o desenvolvimento municipal 

devido seu potencial de empregabilidade e geração renda. 

B) Ampliar a participação da indústria no valor adicionado da economia, por meio de 

uma eficaz política industrial.  

C) Assegurar o suprimento de matérias-primas agrícolas à indústria e a melhoria do 

abastecimento interno de alimentos.  

D) Ampliar a emancipação econômica das comunidades locais pela sua integração no 

desenvolvimento de cadeias produtivas estratégicas. 

E) Fomentar a agricultura familiar e criar condições de comercialização por meio de 

parceria, uma articulação entre gestão municipal, a iniciativa privada e os 

produtores rurais e urbanos. 



F) Incentivos voltado as famílias de baixa renda, inseridas no CADÚNICO, visando a 

inclusão socioprodutiva de famílias de baixa renda, por meio da economia popular 

e solidária. 

2.11 Política de Direitos Humanos e de Promocão da Igualdade Racial 

A cidade deve adotar iniciativas que buscam contribuir para o enfrentamento do racismo, 

várias delas que serão  coordenadas pela Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos 

Humanos (a ser criada) ou pela Secretaria de Governo. É o caso do  Conselho Municipal 

de Combate ao Racismo, composto por representantes da sociedade civil e do poder 

público, esse conselho acompanhará e avaliará as políticas de promoção dos afro-

brasileiros. 

O Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial deverá contemplar as políticas 

voltadas aos segmentos historicamente discriminados, com prioridade para a população 

negra. As ações afirmativas são desenvolvidas políticas em conjunto com as secretarias 

municipais de Educação, Saúde e Desenvolimento Social. 

O objetivo é criar oportunidades de escolarização e profissionalização para a juventude 

negra em situação de vulnerabilidade social. O Movimento Negro, um segmento da 

sociedade civil, será parceiro nas atividades realizadas pelo governo. Para monitorar as 

ações, a Prefeitura contará com o Comitê de Avaliação e Acompanhamento de Políticas 

Municipais de Promoção da Igualdade Racial. 

No caso da saúde, as ações levam em conta a política de atenção à saúde da população 

negra, como a implantação do Programa Nacional de Atenção Integral às Pessoas com 

Doença Falciforme. 

A prefeitura realizará ainda outras ações. A fim de desconstruir o racismo no âmbito 

institucional, são oferecidos cursos, seminários e oficinas aos funcionários da Prefeitura. 

E, para combater a intolerância religiosa, foi criado os Diálogos Plurireligiosos, uma 

iniciativa articulada entre as religiões de vertente cristã e de matriz africana. 

Em Pinhões, declarada recentemente comunidade quilombola será adotada uma política 

de valorização cultural e histórica, bem como o apoio às atividades tradicionais da 

comunidade e da Associação das Mulheres Quilombolas de Pinhões. 

 


