
PLANO DE GOVERNO PARA SETE LAGOAS 
 

 
 
O setelagoano sonha, precisa e quer ter no comando do Município uma liderança 
democrática forte e com coragem para conduzir a Cidade a um novo e virtuoso ciclo 
de paz política e credibilidade, promoção dos valores éticos, desenvolvimento 
econômico com apoio às atividades do comércio local para geração de emprego e 
renda, valorização do servidor municipal e melhores serviços públicos. 
  
Para alcançar tais objetivos, Sete Lagoas precisa avançar modernizando a 
“máquina” administrativa, ouvindo o povo e fixando prioridades, estabelecendo 
parcerias com a iniciativa privada, fortalecendo vínculos com os Governos Federal e 
Estadual, impondo-se como pólo regional, criando mecanismos para enfrentar os 
novos desafios e transformando os frutos do desenvolvimento em qualidade de vida 
para o cidadão. 
 
 

Esse é o compromisso da coligação “COMPROMISSO COM 
SETE LAGOAS”, que tem como candidatos a prefeito 
RONALDO CANABRAVA e a vice-Prefeita Dra. Francimar 
Lemos Baêta Evangelista 

 
  
Como resultado de ampla e profunda pesquisa, que ouviu o povo em suas casas e 
em seus ambientes de trabalho, bem como da colaboração da sociedade civil 
organizada e dos mais diversos segmentos da comunidade, Ronaldo Canabrava e 
Dra. Francimar se comprometem com este Plano de Governo para Sete Lagoas, que 
contempla Grandes Metas e um conjunto de ações setoriais que convergem para a 
Meta Síntese, que visa ao  
 
 

DESENVOLVIMETO COM 
QUALIDADE DE VIDA POR UMA 

SETE LAGOAS MAIS FELIZ 
 
 
Evidentemente, este é um plano dinâmico, que será debatido e ampliado durante a 
campanha eleitoral. Novas ideias e propostas serão a ele agregadas na medida em 
que, recebidas, analisadas e consideradas realizáveis sob os pontos de vista técnico 
e orçamentário, correspondam aos anseios do povo setelagoano. Aqui estão 
prioridades, diretrizes e objetivos que, realizados, vão mudar o presente e preparar 
Sete Lagoas para o futuro. 
 

Nesse Plano, Ronaldo Canabrava põe toda a sua experiência de 
administrador: já governou Sete Lagoas em situação semelhante – de 
falência financeira e deficiência de gestão – e, ao lado do povo, obteve o 
êxito desejado. 

 



 Recebeu a Prefeitura com 110 milhões de Reais em dívidas, o que 
correspondia o montante de um orçamento anual inteiro (era como se a dívida 
fosse hoje de 700 milhões)  

 
 Pagou Sete folhas de pagamento que estavam atrasadas incluindo décimo 

terceiro, acabou com a greve dos servidores da Saúde e reabriu as farmácias 
municipais 

  
 Congelou a tarifa dos lotações e criou o transporte alternativo 

 
 Valorizou o funcionalismo municipal e pagou os salários antes do final de cada 

mês trabalhado. Jamais atrasou o décimo-terceiro salário 
 

 Realizou o maior plano de obas que a Cidade viu nos últimos 18 anos 
 

 Sofreu perseguições, e deixou o Governo com o reconhecimento de seu 
trabalho  
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PROJETO “RETOMADA” 
 

 Recuperação das finanças municipais, com a quitação das dívidas com o 
funcionalismo público e acerto com os fornecedores.  

 
 Planejamento econômico-financeiro para reequilibrar o Orçamento Municipal, 

com o objetivo de: garantir pagamento a fornecedores nos prazos pactuados; 
quitação da folha do funcionalismo até o dia 25 de cada mês trabalhado; 
realização de obras prioritárias       

 
 Redução imediata de nomeações nas Secretarias Municipais e dos cargos de 

confiança, bem como o absoluto controle de gastos internos dos órgãos 
municipais. 

  
 
Meta 1 
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
Projeto Centro Administrativo 
Planejamento e construção do Centro Administrativo Municipal 

 
 
 



Projeto “Gestão Nota 100” 
Modernização da “máquina” administrativa, com treinamento de pessoal, instituição 
de novos planos de carreira para os servidores da Administração Geral, Saúde e 
Educação; incorporação de ferramentas modernas de gestão, utilizando das 
tecnologias da informação; criação do Núcleo de Projetos, com pessoal técnico 
especializado para elaboração de planos e projetos visando à captação de recursos 
nos planos estadual, federal e internacional, vinculado à Secretaria Municipal de 
Planejamento.     
 
 
Meta 2 
ÁGUA E SAEAMENTO 
  
Projeto Rio das Velhas 
Readequação do Sistema de Captação de Água do Rio das Velhas, garantindo sua 
máxima eficiência 
 
 
Projeto Tratamento de Esgoto  
Construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), equacionando o problema 
do esgotamento sanitário da Cidade 

    
Projeto Reciclagem 
Reestruturação do serviço de limpeza urbana, coleta e destinação final (reciclagem) 
e tratamento do lixo 
  
Projeto SAAE 
Revitalização econômica, administrativa e técnica do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE), a fim de que possa ganhar maior eficiência com a qualificação de 
seu pessoal e instituição de um novo plano de carreira. 
 
 
Meta 3 
SAÚDE E ASSISTÊNCIA 
 
 
Projeto “Saúde 100%” 
Readequação do Sistema de Saúde para garantir sua “excelência”; construção de 
três novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) nas regiões Oeste e Norte da Cidade 
e na localidade de Barreiro; instalação de novas unidades de ESF (Estratégia de 
Saúde da Família); ampliação dos serviços de Medicina Preventiva; apoio ao 
Sistema CAPS (Centros de Atendimento a Dependentes Químicos); convênio com 
o Hospital Nossa Senhora das Graças para incorporação de seus serviços ao 
Sistema Municipal de Saúde; convênio com a Faculdade de Medicina de Sete 
Lagoas para fornecimento futuro de pessoal de Saúde. Ampliação dos serviços 
públicos diretos ou conveniados de promoção da cidadania, com foco em famílias 
carentes e moradores de rua. 
 
 
 



Projeto “Saúde Animal” 
Será adotada a opção para garantir o bem-estar de animais e da população, agindo 
no controle das zoonoses (doenças que podem ser transmitidas de animais para 
seres humanos) e na prevenção de epidemias. A atuação será baseada em 
trabalhos educativos, complementada por ações legais e fiscais.  
 
O Centro de Zoonoses é o órgão responsável por fazer cumprir as determinações 
do CFMV. Adoção, vacinação, castração, vermifugação e microchipagem, são 
exemplos de ações adotadas nos centros de zoonoses em relação aos animais de 
estimação. Neste sentido, a Administração Municipal fará parcerias com 
Organizações Não-Governamentais de Proteção dos Animais, para estabelecer a 
melhor forma de gerir o Projeto Saúde Animal. 
   
 
 
Meta 4 
EDUCAÇÃO 
1. Democratização do Acesso e da Permanência, 
2. Democratização da Gestão da Educação, 
3. Democratização do Conhecimento. 
Estas três diretrizes, trabalhadas de maneira articulada, visam orientar as ações e 
procedimentos na Direção da Inclusão Social, Cultural e Educativa de todos os 
sujeitos envolvidos, direta ou indiretamente, nas mais diversas situações 
educacionais deste Município. 
Princípios Norteadores: 
Os princípios norteadores da Secretaria Municipal de Educação, para atendimento 
a essa população, cuja faixa etária varia de 0 a 108 anos, podem ser assim 
resumidos: 
Universalização do ensino, com igualdade de aprendizado nos níveis e modalidades 
de ensino sob sua responsabilidade; 
Gestão democrática da educação, abrangendo a participação dos educandos, da 
família e de todos os envolvidos nas atividades de ensino; 
Valorização dos profissionais da educação; 
O aprimoramento da qualidade do ensino público municipal; 
Preparação do educando para o exercício da cidadania e do trabalho; 
O reconhecimento do educando como agente do processo de construção do 
conhecimento; 
Buscar a incorporação das informações disponíveis do saber socialmente 
acumulado nas experiências culturais do educando; 
Igualdade de tratamento, que respeite os direitos humanos, coibindo quaisquer 
formas de preconceito e segregação em razão de gênero, etnia, raça, cultura, 
religião, opção política e posição social; 
Aumento gradativo do atendimento especializado aos alunos com deficiência; 
Garantia do direito de organização e de representação, tanto para os educandos 
quanto para os profissionais da educação, observando o direito de Associação 
Sindical; 
Integração de Educação, Cultura e Esportes, envolvendo educandos, educadores e 
toda comunidade. 
 
 



Meta 5 
MOBILIDADE URBANA 
Projeto “100 Dias” 
Mutirão de 100 dias para capina, limpeza e recolhimento de lixo, bem como para 
“Operação tapa-buraco” em todas as ruas da Cidade 
  
Projeto “Mobilidade” 
Conclusão da obra de cobertura do Terminal Urbano de Passageiros; readequação 
do sistema de trânsito, com a criação de áreas de estacionamento e o fim da 
“indústria de multa”; readequação das pistas de rolamento e transformação das Ruas 
Professor Abeylard, Santa Juliana, Raquel Teixeira Viana e Equador/Policena 
Mascarenhas/Olavo Bilac em “corredores de tráfego rápido”; revitalização da área 
central da Cidade; “fechamento” da Rua Emílio de Vasconcelos 
 
 
Meta 6 
EMPREGO E RENDA 
 
Projeto Qualificação Profissional 
Fomento à implantação de cursos de níveis superior e técnico para atender à 
demanda de mão-de-obra qualificada; apoio aos projetos de expansão da Escola 
Técnica Municipal; criação de sistema que viabilize estágios e treinamentos 
remunerados; cooperação com o Sistema “S” (Senai, Senac e Senar) para 
realização e cursos e treinamentos 
 
 
 
 
Meta 7 
INTEGRAÇÃO NACIONAL 
  
Projeto Aeroporto 
Elaboração de projeto para implantação, em parceria com a iniciativa privada, do 
Aeroporto de Sete Lagoas, dotado de pista para aeronaves de médio porte 
 
Projeto Rodoanel 
Gestão e parceria com os Governos Estadual e Federal, para conclusão do 
Rodoanel de Sete Lagoas, possibilitando a interligação das rodovias BR-040, MG-
424 e MG-238, criando vias de acesso às indústrias Iveco, Ambev e ao Condomínio 
de Empresas Fornecedoras da Iveco, em implantação junto a MG-238; gestões para 
construção do Contorno Rodoviário de Prudente de Morais, garantindo a fluidez do 
tráfego de veículos pela rodovia MG-424 (Sete Lagoas-Belo Horizonte) 
   
Projeto Parceria 
Ampliação do relacionamento político-institucional com os Governos Estadual e 
Federal, como fórmula capaz de viabilizar convênios e alocar recursos para 
desenvolvimento de projetos municipais; estabelecimento de parcerias com a 
iniciativa privada visando à execução de projetos de interesse de Sete Lagoas 
 
 



Meta 8 
SEGURANÇA 
 
Ampliar os sistemas de monitoramento em toda cidade. 
Aumentar paulatinamente o efetivo da Guarda Municipal. 
Estabelecer, em conjunto com a Guarda Municipal, o Projeto Escolas Seguras 
através das rondas escolares e melhoria do entorno das unidades escolares. 

 
Meta 9 
CULTURA, EPORTE E LAZER 
Apoiar o desenvolvimento de atividades para-desportivas como: lazer, educacional, 
rendimento nas suas mais diversas modalidades, inclusive o esporte paralímpico de 
alto rendimento. 
Implantar as ciclovias na cidade, pistas de skate, patins, de caminhada, etc.  
Realizar programas orientados de atividade física e ginástica gratuitamente para a 
população. 
Incentivar e Estimular os Jogos Esportivos Estudantis, Juvenis e interbairros. 
Promover a abertura das escolas nos finais de semana com programações 
esportivas, culturais, recreativas, com a participação da comunidade. 
Preservar e dar manter os campos de futebol em áreas públicas e apoiar o esporte 
comunitário. 
Promover campeonatos e torneios de esporte amador e comunitário em todas as 
regiões da cidade. 
Potencializar os departamentos específicos para cuidar do esporte e lazer na 
prefeitura. 
Aprovar leis municipais de incentivo ao esporte e apoio aos atletas. 
Promover a participação da juventude na elaboração e na gestão das políticas 
públicas de esporte e lazer, como direitos sociais em todos os níveis, através da sua 
atuação no Conselho Municipal de Esporte e Lazer. 
Garantir a oferta regular e a difusão da cultura das práticas esportiva escolar e de 
lazer para todos os jovens, sem distinção de cor, raça, etnia, orientação sexual, idade 
ou condição social;  
Ampliar e modernizar a infraestrutura esportiva, contemplando a diversidade das 
práticas corporais e considerando os espaços sociais onde estão presentes as 
diferentes juventudes, incluindo as peculiaridades da zona rural. 
Fortalecer a participação da mulher nas práticas esportivas da cidade. 
Promover práticas esportivas que atendam jovens com deficiência e com 
necessidades especiais, procurando adaptar espaços e equipamentos esportivos e 
de lazer no âmbito público. > Promover a formação de jovens Agentes Comunitários 
de Esporte e Lazer, para que sejam multiplicadores nas suas comunidades 
promovendo a inserção no mundo do trabalho do esporte, do lazer e do turismo;  
Estabelecer parcerias entre órgãos públicos e empresas privadas para ampliação do 
financiamento em esporte e lazer aos jovens. 
Potencializar os programas e projetos esportivos e de lazer que visem geração de 
emprego, trabalho e renda para os jovens. 
Criar o Plano Municipal de política do Esporte e do Lazer. 
Construir o orçamento do Esporte e do Lazer em conjunto com o Conselho. 
Reordenar as despesas e gastos do esporte com educação. 
Transformar Sete Lagoas em referência esportiva em Minas Gerais e no Brasil. 
 



 
Meta 10 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
Criar o fundo Municipal de Iluminação Pública. 
Melhorar a iluminação pública das principais vias da cidade. 
Melhorar a iluminação pública das praças da cidade. 
Iluminar as vias e os entornos das Escolas e Centros de Saúde 
Preparar um chamamento público para criar uma Parceria Público-Privada de 
Iluminação Pública com o objetivo de dotar a cidade de Sete Lagoas com a melhor 
iluminação possível, seguindo o que há de melhor no setor em termos tecnológicos. 

 
 
 

METAS SETORIAIS 
 
 
Ronaldo Canabrava e Dra. Francimar Lemos Baêta  Evangelista entendem que todo 
trabalho político e de administração pública, tem um único e final objetivo: promover 
o bem comum e garantir qualidade de vida ao cidadão. 
 
Sob essa premissa, vão trabalhar para que os frutos do desenvolvimento econômico 
que a Cidade vai experimenta agora e que terão reflexos no futuro próximo, bem 
como a eficiente gestão da “máquina pública”, voltada a realizar obras e proporcionar 
serviços essenciais, atendam aos anseios do sete-lagoano e tornem sua vida cada 
vez melhor.  
 
 
EDUCAÇÃO 
Ampliar a rede escolar e o número de escolas de tempo integral; dinamizar a 
utilização do Sistema de Gestão Escolar; participar dos programas de avaliação 
externa do Ministério da Educação (Prova Brasil e Provinha Brasil); revitalizar o 
Programa de Tecnologia Educacional, com instalação de salas de informática em 
toda a rede escolar municipal; ampliar o Programa de Alimentação Escolar; qualificar 
e valorizar os profissionais da Secretaria Municipal de Educação; implantar o 
programa “Educação para o Mundo do Trabalho”, destinado a adolescentes de 14 a 
17 anos; pleitear junto ao Governo do Estado para instalação de unidade do Colégio 
Tiradentes anexo ao Quartel do 25º Batalhão de Polícia Militar  
 
 
 
SAÚDE 
Construir de três novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) nas regiões Oeste e 
Norte e na localidade de Barreiro; instalação de novas ESF (Estratégias de Saúde 
da Família); ampliar a rede de farmácias populares mantidas pela Prefeitura; “zerar” 
a fila para cirurgias eletivas; ampliar e reequipar o Laboratório de Exames Clínicos 
do Município; criar a “Farmácia Verde”, com plantio, manipulação e distribuição de 
medicamentos naturais  
 
 
 



ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAAE) 
Atingir a marca de 100% em fornecimento de água e coleta de esgoto; concluir o 
Estudo Hidrogeológico e planejar a captação da água de subsolo para 
abastecimento da Cidade  
 
 
SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 
Criar sistema de manutenção do nível e da potabilidade da água das lagoas do 
perímetro urbano da Cidade; recuperar o paisagismo das Lagoas Paulino, 
Catarina, Boa Vista e Cercadinho; desassorear as Lagoas da Chácara e do 
Matadouro; viabilizar, com a implantação da Área de Preservação Ambiental (APA) 
da Serra de Santa Helena; implantar os Parques Municipais da Lagoa Grande, da 
Lagoa das Piranhas e do Morro São João, bem como o Parque Linear da Avenida 
Renato Azeredo 
 
 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Reativar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (CODECOM) como 
órgão de consulta do prefeito; criar de Núcleo de Captação de Projetos Produtivos e 
Interação com a Iniciativa Privada; readequar “corredores comerciais” urbanos 
através de parceria com o Sebrae-MG; criar Mini-Centros Comerciais (dotados de 
farmácia, padaria comunitária, mercearias de “preço baixo”, agência postal etc) nas 
comunidades da zona rural; implantar Distrito Industrial de Micro e Pequenas 
Empresas; criar “incubadoras de empresas”; criar incentivos fiscais para expansão 
de empresas já instaladas no Município; criar a Unidade de Atendimento ao 
Empreendedor, para assessoria na instalação de novos negócios     
 
 
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 
Apoiar a implantação de cursos de níveis superior e técnico para atender à demanda 
de mão-de-obra qualificada; apoiar projetos de expansão da Escola Técnica 
Municipal; criar sistema que viabilize estágios e treinamentos remunerados; 
cooperar com o Sistema “S” (Senai, Senac e Senar) para realização e cursos e 
treinamentos; adequar o CRAMAM  (Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos 
Macedo) para realização de cursos que objetivem a seus concluintes possibilidade 
imediata de renda; criar ou apoiar sistema de microcrédito para incentivo à abertura 
de pequenos negócios; apoiar e ampliar o programa de hortas comunitárias 
 
 
 
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO  
E MEIO RURAL 
Ação conjunta com a Emater para criação de “Cinturão Verde” de micro e pequenos 
produtores de hortifrutis; (........); reequipar a Patrulha Rural Mecanizada e ampliar 
os programas de distribuição de sementes; apoiar o desenvolvimento da piscicultura 
e a criação de pequenos animais; recuperar as estradas vicinais; estabelecer 
parceria com a Embrapa para construção de barraginhas nas propriedades rurais; 
criar entreposto para comercialização da produção de micro e pequenos produtores 
rurais  
 



 
TURISMO  
Construir “portais” nos principais acessos à Cidade, dotando-os de serviço de 
informação turística; reestruturar (????) a SELTUR (Sete Lagoas Turismo) como 
agência de desenvolvimento do “trade” turístico do Município; adequar o Parque da 
Cascata para oferecer opções de lazer nas área de esporte, cultura e ecoturismo; 
capacitar pessoal para atendimento ao turista; retornar à sua finalidade original o 
CAT-JK (Centro de Apoio ao Turista); criar o “Circuito das Lagoas”, dotando-as de 
condições para que se transformem em área de esporte e lazer e de atração turística    
 
 
HABITAÇÃO, CIDADANIA  
E PROMOÇÃO SOCIAL 
Apoiar as ações da Superintendência Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas 
(Sumad); alocar recursos para desenvolvimento de campanhas educativas de 
conscientização contra o uso de drogas e de programas de apoio a dependentes 
químicos; criar “consultórios de rua” para atendimento às áreas de maior incidência 
de usuários de crack; adequar a rede de Centros de Referência da Assistência Social 
(CRAS) 
Apoiar financeiramente entidades de promoção social, como APAE, Associação 
Padre Adriano, SERPAF, Voluntárias do Hospital Municipal, Voluntárias do Hospital 
Nossa Senhora das Graças; ampliar a rede municipal de creches; criar programa de 
apoio alimentar a famílias de baixa renda (modelos “Pão e Vida” )   
Ampliar o Programa PAC-Habitação, em parceria com o Governo Federal, bem como 
o programa “Minha Casa-Minha Vida”, em parceria com a Caixa Econômica Federal; 
prosseguir as ações de regularização fundiária (entrega de escrituras a pelo menos 
4 mil famílias); criar programa de apoio à construção, através de mutirão, de 
moradias para famílias de baixa renda; dar continuidade ao projeto “Cidade de 
Deus”, com a conclusão de sua infra-estrutura  
 
 
MOBILIDADE URBANA,  
URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS 
Implantar o sistema de integração tarifária e bilhete único; aderir ao projeto do 
Governo do Estado para criação do serviço intermunicipal de transporte ferroviário 
de passageiros; concluir as obras do Terminal Urbano de Transporte de Passageiros 
Mutirão de 100 dias para serviços de capina, limpeza urbana e “tapa-buraco” em 
todas as ruas da Cidade; canalizar e cobrir o Córrego do Diogo no trecho 
compreendido no perímetro urbano; ampliar o Departamento de Parques e Jardins 
para o trabalho permanente de implantação e manutenção de praças; criar o projeto 
“Adote uma Praça”, em parceria com a iniciativa privada; readequar o sistema viário 
e urbano do Distrito de Silva Xavier e das localidades de Barreiro e Estiva 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA 
Apoiar e ampliar os serviços do Centro Integrado de Defesa Social, para interagir 
com as Polícias Civil, Militar, Rodoviária etc e Guarda Municipal; intervir junto ao 
Governo do Estado para aumento do efetivo e incorporação de viaturas e 
equipamentos pela Polícia Militar de Minas Gerais; ampliar o efetivo e adquirir 



viaturas para a Guarda Municipal; ampliar e garantir o pleno funcionamento do 
sistema de vigilância “Olho Vivo”  
 
 
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
 Implantar Intranet e interligar todos os órgãos da administração direta e indireta; 
criar a “Escola do Executivo”, para realização de cursos, treinamento etc, visando 
ao aprimoramento funcional do servidor público; reestruturar o Setor de 
Geoprocessamento Municipal  
 
 
FUNCIONALISMO PÚBLICO 
Elaborar do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Municipais; 
atualizar do Estatuto do Servidor Público Municipal; ampliar a participação de 
servidores efetivos em cargos comissionados; implantar Serviço Especializado em 
Medicina do Trabalho; apoiar a Associação dos Servidores Públicos Municipais na 
ampliação e manutenção de sua sede esportiva e social 
 
 
CULTURA, ESPORTE E LAZER 
Construir o Teatro Municipal e/ou apoiar iniciativas particulares com esse objetivo; 
apoiar financeiramente as associações de cultura popular (Congado, Folias de Reis 
etc); executar obras imediatas de recuperação dos prédios e implantação de projetos 
de museologia e museografia nos Museus da Cidade; criar “escritório” para 
assessoria na elaboração de projetos acolhidos pela Lei Rouanet de incentivo à 
cultura; realizar festivais e concursos visando à difusão das artes e da literatura; criar 
calendário cultural anual; ampliar o acervo e informatizar a Biblioteca Pública 
Municipal; apoiar às Escolas de Samba e Grupos Caricatos do Carnaval    
Construir o Centro Poliesportivo, destinado à formação de atletas de ponta; 
recuperar a rede de quadras poliesportivas construídas pela Prefeitura nos diversos 
bairros da Cidade; apoiar a realização de campeonatos municipais das diversas 
modalidades esportivas; apoiar o Democrata para as disputas das Divisões 
Superiores da Federação Mineira de Futebol; reformar a sede da Liga Eclética 
Setelagoana de Futebol e apoiar a entidade na realização de campeonatos municipal 
e regional; apoiar práticas esportivas nas Escolas e promover a realização anual das 
Olimpíadas Estudantis  
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
FORTALECER O SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
  
Fortalecimento e ampliação da Assistência Social. Além do direito à saúde, o Estado 
deve assegurar a prestação universal e de qualidade de serviços públicos e direitos 
concernentes à previdência e à assistência social. Consolidar o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) para garantir o preceito constitucional de acesso universal 
à proteção social em todos os ciclos da vida. 
PROPOSTAS  
  



Em razão do envelhecimento da população e o aumento expressivo do abandono e 
da violência contra os idosos, atenção social especial deverá ser conferida a essa 
camada da população no desenvolvimento da política assistencial do município.  
  
A assistência social deve superar o assistencialismo. Políticas públicas voltadas 
somente a sobrevivência da população assistida devem ser superadas. A política 
assistencial deve ser o caminho inicial para a superação da desigualdade social mais 
grave.  


