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Programa de Governo – Prefeitura Municipal de Lavras 

“Coligação O Trabalho está de Volta” -  2017-2020 

 

1. Apresentação 
 

A cidade onde a gente mora é muito maior do que o mundo todo. É na 
nossa cidade que a gente estuda, trabalha, namora, têm filhos, resolve os 
desafios, faz amigos... é a partir da nossa cidade que o mundo começará a 
ficar melhor para cada um de nós. 

A “Coligação O Trabalho Está de Volta” apresenta o seu Programa de 
Governo, na certeza de que Lavras precisa de um projeto que concretize esta 
ideia: De uma cidade com possibilidades para que o cidadão possa ser mais 
feliz onde mora.  

Assim, destacamos ações que incentivam o nosso desenvolvimento social 
cultural, as artes, o esporte, a saúde, a educação e as oportunidades de 
trabalho digno. Queremos mudanças em nosso Município, mas sabemos que 
estas transformações não acontecem de uma hora para outra, necessitando 
ser construídas de forma responsável em parceria com o cidadão lavrense. 
Não adiantam medidas de última hora para “apagar o fogo” de situações 
indesejadas; é necessário saber aonde se quer chegar desde o início de um 
governo e trabalhar os recursos públicos com responsabilidade e sensibilidade 
às necessidades da nossa população. 

Partindo da realidade concreta de nossa cidade, a “Coligação O Trabalho 
Está de Volta” propõe um Governo de mudança, participativo,  
comprometido com a democratização da gestão pública  e do poder, a 
redução das desigualdades sociais, a educação e saú de públicas de 
qualidade como valores básicos, o respeito aos dire itos humanos e a 
melhoria da qualidade de vida da população, com res peito às tradições 
culturais e ao meio ambiente.  

A “Coligação O Trabalho Está de Volta” investirá todos os esforços 
necessários para o fortalecimento de Lavras como Polo Regional Científico-
Tecnológico, Cultural, Esportivo e Turístico.  

Dentro daquilo que acreditamos ser o melhor para nossa cidade a 
“Coligação O Trabalho está de Volta” apresenta seu Plano de Governo, que 
incorpora algumas das diretrizes do atual “Plano Diretor”, mas que será 
inovadora na medida em que propõe ação dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário de forma independente, porém articulada; garantindo aos cidadãos 
os direitos previstos na Constituição Federal, Estadual e na Lei Orgânica 
Municipal. 
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Nossa proposta é de união e alinhamento da cidade em todas as esferas, 
Governo Federal, Estadual, Municipal e valorização do potencial das nossas 5 
Universidades, como parceiras no processo de transformação de Lavras. 

É hora de apresentar propostas para construir o futuro de forma 
planejada, solidária e continuada. 

 

2. Planejamento Administrativo e Responsabilidade c om 
Gasto Público 

 

“A Prefeitura deve atuar de forma organizada com o objetivo de atender o 
cidadão de forma ágil e transparente” 

 

Para que a Prefeitura atenda a sociedade de forma efetiva e adequada é 
necessário que esteja organizada e em sintonia com as necessidades da 
população.  

Para isso, estamos propondo a reorganização da Prefeitura de acordo 
com levantamento de dados por setores, a criação de mecanismos que 
organizem e facilitem o acesso a informação e aos serviços da Prefeitura.  

 

PROPOSTAS DE AÇÃO 

 

a) Construir o Plano Plurianual - PPA pautado em audiências públicas e 
reuniões conjuntas de todo secretariado; 
 

b) Manter, em cada secretaria, setores de apoio administrativo, 
capacitação e acompanhamento para os órgãos conveniados com a 
Prefeitura; 
 

c) Manter um constante levantamento das demandas e geração de 
informação, para indicar a situação organizacional de cada setor da 
Prefeitura, de forma a atingirmos excelência na gestão;  
 

d) Diminuir o número de Secretarias; 
 

e) Instituir Grupo Permanente, Intersecretarias de Captação de Recursos e 
Parcerias Público-Privadas; 
 

f) Estabelecer uma carta de serviços da Prefeitura Municipal ao Cidadão. 
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3. Garantia de Respeito e Valorização do Serviço Pú blico 
Municipal 

 

“O servidor público efetivo não pode mais se sentir desvalorizado e 
desrespeitado. Com servidores estimulados é que realizaremos uma grande 

administração” 

Uma administração eficiente e eficaz exige um conjunto de funcionários 
efetivos competentes, com elevada autoestima e que saibam atender 
adequadamente a população.  

Por outro lado, o administrador público deve garantir condições de bom 
atendimento e serviços aos cidadãos. Para atingir esses objetivos, a “Coligação 
O Trabalho Está de Volta” iniciará suas atividades pela valorizando o servidor 
público municipal, tornando-o peça importante no mecanismo de 
desenvolvimento do Município.  

Será estimulada a participação periódica em cursos de especialização, 
uma valorização salarial justa e equitativa, respeitando-se direitos legais, assim 
como a inclusão no processo decisório da administração municipal.  

 

PROPOSTAS DE AÇÃO  

 

a) Apoiar programas de qualificação dos servidores e realizar concurso para 
provimento às vagas existentes nas áreas deficitárias e não sujeitas à 
terceirização; 
 

b) Nomear os cargos de confiança com base em critérios éticos e de 
competência, com aproveitamento máximo de servidores efetivos. Diálogo 
efetivo entre o governo e o funcionalismo; 

 

c) Atenção especial para políticas de igualdade, de acessibilidade, de ação 
afirmativa e promoção de direitos, de superação da discriminação e da 
exclusão; 

 

d) Estimular a inclusão de servidores com necessidades especiais no serviço 
público para atender e se comunicar melhor com os cidadãos com 
necessidades especiais; 

 

e) Atenção e respeito às questões de gênero na designação dos 
comissionados; 
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f) Utilizar todos os meios legais e gerenciais necessários para sanear e 
reestruturar o Instituto de previdência Municipal de Lavras - 
LAVRASPREV, assegurando aos servidores atuais e futuros os direitos 
previdenciários de maneira continuada e digna. 

 

4. Participação Cidadã, Transparência e Controle So cial: 
Gestão Ética, Democrática e Eficiente. 

 

“Não existe sucesso ou gestão eficiente sem a participação de seu principal 
beneficiário: o cidadão” 

É preciso inaugurar na vida pública de Lavras uma cultura 
transformadora, a partir de uma gestão ética, democrática, transparente, 
participativa e eficiente. 

Vamos construir um novo modelo de gestão e de gerenciamento da 
Prefeitura para a prestação de serviços de qualidade e o desenvolvimento de 
políticas públicas que vão ao encontro com a necessidade da população. Isso 
só se consegue com a participação de todos. 

Todos os segmentos devem ser considerados nas ações públicas e ter 
acesso à informação, sendo convidados a participar na tomada de decisões.  

Associações de moradores, sindicatos, ONGs, associações profissionais, 
clubes de serviços e demais agentes sociais serão chamados a intervir de 
forma organizada e institucionalmente reconhecida na elaboração e execução 
dos projetos administrativos e das políticas públicas.  

Governo democrático e competente é aquele que governa junto com o 
povo, submetido ao controle da sociedade. Uma sociedade forte é aquela que 
participa do governo. 

 

PROPOSTAS DE AÇÃO 

 

a) Implementar no menor prazo possível o orçamento participativo no 
Município. Mecanismo governamental de democracia participativa que 
permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre o orçamento de 
investimentos da prefeitura; 
 

b) Implantar o Núcleo de Gestão Participativa . Este Núcleo irá auxiliar 
na implantação do Orçamento Participativo, com o envolvimento da 
população na discussão do Plano de Investimentos do Município e na 
organização para a mobilização social em torno das conferências, 
fóruns, audiências públicas e demais eventos coordenados pela 
administração; 
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c) Regulamentar o Conselho de Desenvolvimento Munic ipal. Previsto 
em nossa Lei Orgânica, este Conselho terá um papel fundamental no 
acompanhamento da execução das ações governamentais e na 
formulação de sugestões para a administração municipal; 
 

d) Garantir a Participação Efetiva da População. Serão realizados, 
valorizados e fortalecidos os seguintes eventos e formas representativas 
da sociedade civil lavrense: 

 

• Conferências municipais temáticas  (Saúde, Educação, 
Juventude, Cultura, Segurança Pública, Esporte e Lazer, Meio 
Ambiente e outras): de forma periódica, em que a população 
apresentará suas demandas e propostas;  

 
• Comitês, Fóruns e Audiências públicas nos bairros;  

  
• Associações de Bairro : Buscar formas para que as mesmas, 

nos Fóruns das Associações, tornem-se instâncias de 
participação e de proposição e controle de políticas públicas;  

 
• Valorizar e fortalecer os Conselhos Municipais como  

instrumentos ativos de ação participativa:  Terão maior 
autonomia para que sejam efetivos; 

 
• Fortalecer a  Ouvidoria Municipal : incentivar e aproximar os 

cidadãos em suas relações com o Município, funcionando como 
um órgão receptor das sugestões da população em relação à 
condução da administração pública; 

 
• Comunicação com a Sociedade Civil: valorizar a transparência 

das ações de governo. Isso se dará através de mecanismos e 
mídias que permitam a todos acompanhar o que tem sido feito e o 
que está programado para ser realizado ao longo do tempo, com 
informações detalhadas dos projetos, custos, origem dos 
recursos, etc.; 

 
• Manter o Portal da Transparência atualizado : para que a 

população acompanhe o andamento dos projetos e ações da 
prefeitura;  

 
• Implantar o Projeto Prefeitura Mirim : o objetivo principal deste 

projeto é desenvolver o espírito cívico e o exercício da cidadania 
dos jovens.  
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5. Geração de Emprego e Renda 
 

“A cidade aberta para empresas que querem investir e gerar empregos 
aqui. A Prefeitura valoriza quem já está em Lavras e mostra para o 

investidor o quanto é bom vir para cá” 

  

O maior objetivo do governo é garantir o desenvolvimento da sociedade e 
das pessoas que a compõem nos seus múltiplos aspectos – social, político, 
cultural, religioso, econômico, ambiental - permitindo isonomia de tratamento, 
justiça social e a preservação dos recursos comuns para as atuais e as futuras 
gerações. 

A Prefeitura deve ser a articuladora e facilitadora das ações de 
desenvolvimento local, comprometendo-se tanto com o desenvolvimento 
sustentável quanto com a geração de emprego e renda para promover a 
cidadania e a preservação do ambiente. 

Gerar emprego e renda em coerência com um projeto local de 
desenvolvimento, baseado na expansão e consolidação da cidadania, exige 
compromisso com a redistribuição social do trabalho. 

O aumento da produtividade, a eficiência na prestação de serviços 
públicos, a promoção do uso racional dos recursos e a maximização da 
produção conjunta de riquezas só é possível com a identificação dos fatores 
subutilizados, eliminando as perdas no processo produtivo. 

 

PROPOSTAS DE AÇÃO 

 

a) Instalar um novo Distrito Industrial, licenciado e moderno, às margens da 
Fernão Dias, para atrair novas indústrias em parceria com os governos 
estadual e federal; 
 

b) Criar um programa de Incentivo a instalação de empresas em Lavras. 
Realizar parcerias para desenvolvimento tecnológico da cidade com as 
Instituições de Ensino Superior do Município; 
 

c) Propor Parceria Universidade Federal de Lavras – UFLA, Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET e Prefeitura 
Municipal para atrair indústrias baseadas no Parque Tecnológico da 
Universidade Federal de Lavras – UFLA, visando geração de emprego e 
aproveitamento da mão de obra lavrense junto a estes novos parceiros; 
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d) Estabelecer parceria entre a Secretaria de Educação e entidades como: 
Universidade Federal de Lavras – UFLA, Serviço Social do Comércio - 
SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, para atuar 
na reciclagem e recolocação profissional de trabalhadores lavrenses; 
 

e) Criar parceria entre as Secretarias Municipais para ampliação dos 
programas da Universidade Aberta e Integrada - UAITEC; 
 

f) Simplificar a emissão de alvarás e licenciamentos para empresas que 
queiram se instalar em Lavras, em acordo com a legislação municipal;   

 
g) Valorizar e fortalecer o comércio local, utilizando os benefícios da 8.666 

(lei das licitações) para micro e pequenas empresas/fundações; 
 

h) Retomar e ampliar o programa de hortas comunitárias; 
 

i) Estimular a formação de cinturões verdes produtores de 
hortifrutigranjeiros em áreas ao redor da cidade, principalmente com 
produtos orgânicos, envolvendo pequenos produtores, distribuidores e 
pequenas empresas de processamento de alimentos; 
 

j) Convênios entre poder público e empresas privadas e públicas, como 
fomentadores de serviços (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
SENAI, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 
SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT e Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR) a fim de promover 
capacitação profissional de mulheres, homens e jovens para favorecer o 
ingresso e recolocação no mercado de trabalho; 
   

k) Estabelecer parcerias com as instituições de ensino superior de Lavras 
para criação de um centro de capacitação para serviços cotidianos 
(pedreiro, servente, manicure, pintura e hidráulica); 
 

l) Articular os programas de crédito e microcrédito já existentes com 
redução dentro das normas legais, das taxas e impostos do município 
para pequenas e microempresas; 
 

m) Promoção de programas de treinamento e assessoria em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SEBRAE e universidades; de 
construção, gestão e operação de incubadoras de empresas; pesquisa e 
divulgação de oportunidades de negócios para as micros e pequenas 
empresas do município; organização de eventos, feiras e exposições de 
produtos locais; 
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n) Valorizar o Programa Municipal de Economia Solidária e incentivar 
novas formas de organização da produção: como exemplos, apoiar a 
constituição de cooperativas/associações/grupos de produção populares 
e a formação de cooperativas de trabalho com qualificação profissional e 
apoio logístico, incentivando a produção de bens e serviços com alto 
valor agregado; 
 

o) Estabelecer parcerias para o desenvolvimento local: firmar parcerias 
pela Prefeitura com os governos federal, estadual e de outros municípios 
da região no sentido de se encontrar soluções para os problemas 
comuns. Incluirão empresas, ONGs, associações, universidades, 
cidadãos, visando a possibilidade da elaboração de diagnósticos, com o 
objetivo de encontrar alternativas para os desafios regionais; 
 

p) Estabelecer formas legais de isenção ou redução tributária para 
favorecer a implantação de empresas e/ou serviços locais com geração 
de empregos; 
 

q) Desenvolvimento rural e promoção da agricultura familiar, a partir das 
seguintes ações: 
 

• Fortalecer as Associações Comunitárias Rurais e de Pequenos 
Produtores para melhor comercialização e produção 
hortifrutigranjeira; 
 

• Dinamizar a patrulha mecanizada do município, de forma a prestar 
serviços de qualidade aos produtores e às comunidades rurais; 
 

• Dinamizar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, a fim 
de colaborar com a Secretaria Municipal de Assuntos Rurais, 
implantando novas diretrizes para sua atuação; 
 

•   Estabelecer e/ou dinamizar os convênios com a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais -
EMATER e as Universidades, com a finalidade de promover o 
desenvolvimento sustentável na região a elaboração de um plano 
diretor para as áreas rurais e cursos de formação; 

 
• Manter continuamente em boas condições as estradas rurais do 

Município, propiciando o fácil escoamento da produção 
agropecuária de nossos produtores, assim como o acesso dos 
estudantes às escolas; 
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• Incentivar a participação de agricultores familiares na retomada da   
exposição agropecuária do município em parceria com o Sindicato 
de Produtores Rurais, empresas e UFLA; 

 
• Realizar fóruns, conferências, dentre outras atividades para a 

juventude rural, com o objetivo de ouvir as vozes do campo para 
traçar programas que respondam às suas necessidades; 

 

• Apoiar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
e instituição de uma central de recolhimento, distribuição e de 
processamento de alimentos doados; 

 
• Fortalecer programas de compra direta da produção da agricultura 

familiar local, seja para o abastecimento da merenda escolar e/ou 
fornecimento a entidades assistenciais; 

 
• Ampliar políticas municipais de conservação do solo e da água, assim 

como apoiar fortemente programas de proteção ambiental, incluindo 
preservação das matas ciliares e proteção da flora e fauna regionais.  

 
  

6. Políticas Sociais e de Garantia de Direitos 
 

“Acolher aqueles que necessitam de apoio é uma das ações mais básicas que 
o Poder Público pode e deve realizar, um verdadeiro resgate da cidadania” 

As políticas sociais e de garantia de direitos dizem respeito diretamente 
ao exercício da cidadania e à prestação de serviços diretos à população: uma 
responsabilidade dos governos. É importante observar que a viabilização de 
políticas sociais, de forma democrática e planejada, contribui para o 
desenvolvimento da cidadania. 

O fortalecimento e a garantia de direitos devem ser premissas de todas as 
políticas públicas e podem ser objeto de programas e campanhas especiais 
que envolvam todas as lutas específicas da sociedade, como as relativas às 
questões de gênero, para os idosos, crianças, adolescentes; de igualdade 
racial, para as pessoas com necessidades especiais; de combate à exploração 
e violência contra a mulher, à criança e ao adolescente; contra o trabalho 
infantil e outras: ou seja, toda política pública social deve ter caráter universal, 
tendo por meta atender a todos os cidadãos e cidadãs sem exceção, 
respeitando suas especificidades e subjetividades.  

Em suma, a garantia de respeito aos direitos humanos refere-se ao direito 
à segurança, à privacidade, ao acesso à justiça, à não-discriminação, ao 
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tratamento justo e digno, englobando todos os direitos sociais, políticos, 
econômicos e culturais. 

 
6.1. Saúde  
 

“A qualidade na Saúde só acontece com a profissionalização da gestão. Não 
pode faltar médico, remédio, acesso a exames. Isso é uma prioridade! Uma 
questão de Respeito! Administraremos bem os recursos, multiplicando os 

benefícios à população” 

Prover uma vida saudável às pessoas, compreendendo por saúde não 
apenas a política específica, mas a ampliação da qualidade de vida, desde 
melhores condições de moradia, transporte, mobilidade, acessibilidade, 
saneamento básico, qualidade ambiental, promoção educacional em amplos 
sentidos, com respeito aos direitos humanos, à universalidade e à diferença, 
combatendo assim, as desigualdades econômicas e sociais. 

 

PROPOSTAS DE AÇÃO 

 

a) Implantar uma central de agendamento de consultas e exames on-line 
(telefones e internet) que facilite a vida dos pacientes e suas famílias; 
 

b) Garantir médicos e equipes nos PSFs 8 horas por dia, 5 dias por 
semana; 
 

c) Ampliar e qualificar as equipes dos Núcleos de Saúde da Família - 
NASFS; 
 

d) Fortalecer de medicamentos padronizados de uso contínuo, suficientes 
para os pacientes em tratamento regular; 
 

e) Aumentar o número e a qualidade de exames (laboratoriais, ultrassons, 
radiografias, mamografias, tomografias, ressonâncias, cateterismos, 
biópsias e outros), para reduzir a espera e agilizar o atendimento; 
 

f) Ampliar o número de cirurgias eletivas, para diminuir a espera por 
procedimentos e resolver o problema do paciente; 
 

g) Recuperar o atendimento de qualidade na UPA, com mais 
equipamentos, medicamentos, roupas, médicos, enfermeiros e técnicos; 
 

h) Agilizar as internações hospitalares pelo SUS através de parcerias e 
fiscalização dos leitos hospitalares; 
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i) Melhorar o atendimento à saúde mental, com ampliação dos serviços 
dos CAPS e interligação com os PSFs; 
 

j) Retomar parcerias com entidades não governamentais para controle das 
doenças relacionadas aos animais de rua;  
 

k) Trabalhar em conjunto com as secretarias de obras e meio ambiente no 
controle de terrenos baldios, lotes sujos e abandonados para evitar a 
disseminação de animais peçonhentos, insetos, dengue, chikungunya e 
zika; 
 

l) Garantir o empenho na tentativa de trazer o tratamento em oncologia 
para Lavras e ampliar o apoio a ONGs de suporte aos pacientes com 
câncer; 
 

m) Ampliar o atendimento odontológico nos PSFs, escolas e Centro De 
Especialidades Odontológicas - CEO, incluindo materiais de qualidade e 
a presença do dentista e equipe, 8 horas por dia, 5 dias por semana; 
 

n) Fortalecer o Consórcio Intermunicipal de Saúde Microrregião de Lavras - 
CISLAV; 
 

o) Fortalecer os PSFs do município para diminuir o atendimento de 
urgência e emergência da UPA; 
  

p) Ampliar campanhas informativas no intuito de sensibilizar e demonstrar 
a importância para as famílias sobre a doação de sangue, órgãos e 
tecidos; 

 
q) Apoiar efetivamente os grupos organizados que desenvolvem projetos e 

programas comunitários de combate ao uso de drogas e à prostituição 
infanto-juvenil; 

 
r) Aprimorar os profissionais da saúde no diagnóstico e atendimento às 

doenças específicas de grupos étnicos; 
 

s) Apoiar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo seu papel de órgão 
que promove a participação da população nas questões relativas à 
saúde.  
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6.2. Educação  
 

"Excelência na educação se alcança com valorização dos profissionais e 
respeito aos educandos. A bonita história da terra dos ipês e das escolas será 

novamente uma realidade" 

 

O processo de educação para a formação da pessoa exige do gestor 
público políticas que respondam às necessidades da criança desde a gestação. 
Nesse sentido, será observado o que está disposto nos textos legais com a 
ampliação de cada segmento municipal, com o objetivo de alcançar uma boa 
qualidade no processo educativo. Será dada ênfase no ensino fundamental, em 
horário integral. A educação integral deve ser uma prática subjacente a todos 
os espaços sociais da vida humana, a fim de contribuir para a formação do ser 
humano livre, autônomo, crítico e histórico, ou seja, emancipado. 

É necessária uma Escola Democrática que prepara os indivíduos para o 
exercício da democracia. Acreditamos que medidas concretas possibilitam, no 
plano político para a Educação, alcançar uma realidade menos excludente e 
desigual e é necessária para a prática da democracia. 

 

PROPOSTAS DE AÇÃO 

 

a) Retomar a distribuição anual de uniformes e kits escolares completos 
para os estudantes da rede municipal; 
 

b) Oferecer aos profissionais da educação plenas condições de trabalho 
como: Materiais e equipamentos suficientes para elaboração e execução 
do seu trabalho sem que tenham que gastar recursos pessoais próprios; 
 

c) Propor parcerias com as instituições de Ensino Superior locais para 
formação e atualização continuada dos professores e profissionais da 
educação; 
 

d) Recuperar a boa alimentação escolar, inclusive com o oferecimento de 
almoço diário nas unidades de educação, tanto para os turnos da manhã 
como para os turnos da tarde; 
 

e) Fornecimento de uma fruta para cada estudante dos CMEIS ao final do 
dia de estudos; 
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f) Retomar o programa Educação Conectada – um tablet para cada 
estudante dentro das unidades escolares – conectado com o conteúdo 
em aplicação na sua série de estudo; 
 

g) Em parceria com a Secretaria de Esportes, manter áreas esportivas 
abertas nos finais de semana para uso da comunidade; 
 

h) Manter e ampliar os cursos técnicos para jovens e adultos em parceria 
com o Serviço Social do Comércio - SESC, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - SENAC, Universidade Federal de Lavras - 
UFLA e Governo do Estado; 
 

i) Manter e ampliar o curso preparatório para o ENEM; 
 

j) Manter e ampliar o acesso à Universidade Aberta do Brasil; 
 

k) Ampliar as vagas de ensino integral, para manter a criança e o jovem 
mais tempo nas unidades escolares e longe das ruas; 
 

l) Reabrir os CMEIS nas férias para os pais e responsáveis que desejem 
manter os filhos nas unidades escolares em turno parcial ou integral; 
 

m) Melhorar o transporte escolar; 
 

n) Manter e ampliar o transporte para jovens que estudam no CEFET em 
Nepomuceno; 
 

o) Retomar programas culturais (teatro, música e artes) em todas as 
unidades escolares; 
 

p) Estimular a participação dos estudantes nas olímpiadas escolares e de 
robótica, oferecendo toda a estrutura necessária; 
 

q) Buscar parcerias com instituições de Ensino Superior para descontos e 
bolsas parciais para estudantes de baixa renda, dentro das normas 
legais. 
 

r) Criar um projeto para acompanhamento de alunos da rede pública nas 
escolas (salas para reforço escolar fora do período letivo, com 
envolvimento de estagiários dos cursos de licenciatura de instituições de 
ensino superior do município); 
 

s) Melhorar a ambiência das instalações escolares; 
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t) Desenvolver um programa para as escolas da Zona Rural com criação 
de projetos voltados a área de produção agrícola e rural em parcerias 
com a UFLA; 
 

u) Estabelecer diálogo com os profissionais da educação sobre a melhoria 
da educação no município pautado por: 
 
• Avanço das metas do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica-IDEB por escola; 
 

• Cumprimento e adequação do Município ao Plano Nacional de 
Educação - PNE e como evoluir para cumprir estas metas; 

 
• Reorganizar as metas da educação com base nos dados do Plano 

Nacional de Educação - PNE; 
 

• Investir na formação especializada dos Gestores das Escolas para 
que estes tenham condições de adaptar o Plano Nacional de 
Educação – PNE a realidade do Município e fazer uma gestão efetiva 
das escolas; 

 
• Incentivo público para angariar apoio financeiro e logístico de 

Instituições estatais e privadas, como Bancos, SISTEMA S, 
Empresas de serviços da área técnica e Universidades, no intuito de 
estruturar as escolas com laboratórios e oficinas para fomentar a 
produção do conhecimento científico e cultural; 

 
• Articulação entre as Secretarias de Educação, Cultura e Esportes a 

fim de propor e executar projetos coletivos que envolvam os alunos 
em atividades extraclasse no espaço da própria escola, como aulas 
de teatro, dança, canto, música, programas esportivos, etc.; 

 
• Garantir a Transparência absoluta na prestação de contas da 

utilização da verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica - FUNDEB; 

 
• Verificar com os educadores, em cada local de trabalho, propostas 

em relação ao número de alunos por sala de aula, objetivando uma 
ação concreta na busca de melhores condições de ensino; 

 
• Reavaliar democraticamente o Estatuto do Magistério, na perspectiva 

de valorização do profissional de educação em Lavras, incluindo 
buscar todos os mecanismos para aplicação, na Rede Municipal, da 
Lei Federal 1.451/2008; 
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• Manter nos programas de esporte e lazer, o esporte adaptado às 
crianças e adolescentes com necessidades especiais; 

 
• Garantir material didático acessível àqueles com necessidades 

especiais, como Braille e valorização da linguagem de Libras; 
 

• Respeitar no ambiente escolar às diferentes opções espirituais e 
religiosas que ali convivem, estimulando a tolerância entre os 
educandos; 

 
• Apoiar efetivamente os grupos e movimentos populares, entidades e 

ONGs que possuam propostas educativas com projetos de formação 
para a comunidade; 

 
• Ampliar a educação de jovens e adultos (EJA);  

 
• Criar um espaço na Secretaria Municipal de Educação para um 

programa de Orientação Educacional e Profissional aos alunos da 
rede pública. 

 
 

6.3. Cultura  
 

“A cultura amplia a visão e enobrece a população” 

 

A cultura deve ser encarada como um direito social básico. Para tanto, os 
candidatos e candidatas da “Coligação O Trabalho Está de Volta” se oferecem 
como líderes de um processo para o desenvolvimento da cultura e se 
apresentam como poetas dispostos a colocar no centro da administração 
pública a perspectiva do desenvolvimento humano. Entendem que é preciso 
transformar nossa prefeitura e câmara municipal em espaços de democracia, 
participação e implementação de políticas públicas democraticamente 
construídas.     

 

PROPOSTAS DE AÇÃO 

 

a) Identificar, cadastrar e abrigar as diferentes práticas culturais locais, bem 
como os grupos ou pessoas que as desenvolvem; 
 

b) Promover uma série de atividades culturais amplas; 
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c) Levar a Cultura aos locais que tradicionalmente são desprovidos de 
número significativo de equipamento urbano – o acesso às diversas 
práticas culturais: para tanto, a secretaria municipal de cultura deve 
organizar e manter oficinas culturais nesses bairros mais carentes e 
rurais; 
  

d) Retomar o Carnaval com apoio institucional; 
 

e) Manter anualmente o Natal Iluminado pelas praças principais de Lavras; 
 

f) Reiniciar a Caravana Cultural, com artistas locais se apresentando onde 
o povo está; 
 

g) Promover junto a parceiros saraus na Casa da Cultura: peças literárias 
de qualidade levadas de maneira acessível aos lavrenses; 
 

h) Promover junto a parceiros exposições Culturais: pinturas, esculturas; 
artesanato lavrense valorizado e divulgado; 
 

i) Reiniciar o Programa Dançando na Praça: música e divertimento para 
todas as idades; 
 

j) Promover o encontro de Bandas: evento em que todas as bandas 
lavrenses e convidadas de outras cidades se apresentam para o público 
gratuitamente; 
 

k) Apoiar o Encontro de Embaixadas dos Santos Reis: manifestação 
cultural centenária de nosso povo; 
 

l) Retomar o Encontro de Corais: grupos lavrenses se unem a corais de 
outras cidades e países em apresentações públicas; 
 

m) Reiniciar o Programa Cine Clube: aproximando a sétima arte de todos 
em filmes de grande valor histórico, cultural e de entretenimento; 
 

n) Incentivar a utilização do Espaço Cultural Estação Costa Pinto - Teatro, 
Mesa Redonda de debates culturais, Cinema, Música, entre outros; 
 

o) Apoiar institucionalmente, dentro da legislação, aos Blocos 
Carnavalescos, organizações que promovem música e outras 
manifestações culturais legítimas;  
 

p)  Estabelecer a Casa da Cultura como um Local de encontro dos 
diferentes produtores e realizadores Culturais de Lavras, através de 
constantes eventos. Deve ser valorizada como um espaço de encontro, 
de discussão, de debates e de promoção da cultura, conferindo-lhe vida 
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e dinamismo. Os cidadãos devem senti-la como sua, como local de 
encontro.    
 

6.4. Esporte, lazer e turismo  
 

“O Esporte, Lazer e Turismo são alternativas para manter corpo e mente 
sadios” 

 

A prática do esporte é uma atividade tradicional da cidade e já gerou 
atletas de renome nacional e internacional. Hábito salutar, o esporte ocupa 
o jovem numa atividade sadia e favorece um crescimento saudável e o 
desenvolvimento da autodisciplina e responsabilidade. A prática do esporte 
deve ser estendida a todas as faixas etárias, respeitando as suas 
necessidades específicas, de maneira a garantir a saúde dos cidadãos. A 
“Coligação O Trabalho está de Volta” desenvolverá ações no sentido de 
ampliar a prática esportiva nos estabelecimentos de ensino municipal, tanto 
na zona urbana como na zona rural, e estimulará a melhoria da 
infraestrutura existente no município, garantindo inclusive a participação de 
pessoas com necessidades especiais. 

 
PROPOSTAS DE AÇÃO 
 

a) Incentivar a prática esportiva com a abertura de espaços públicos para 
sua realização em quadras de escolas, SELT e revitalização dos 
campos de Bairro e academias ao ar Livre; 
 

b) Revitalizar a SELT; 
 

c) Criar projetos para campeonatos nas diversas modalidades esportivas; 
 

d) Aumentar o apoio a projetos Esportivos existentes e fortalecer as ligas 
de futebol amador: 

• Valorizar o campeonato de Futebol Amador Municipal em todas 
suas divisões; 

• Manutenção e revitalização dos campos de Futebol Amador. 
 

e) Criar a coordenação de Esportes Olímpicos (Artes Marciais, Vôlei, 
Basquete e Futsal) em parceria com a Secretaria de Educação; 
 

f) Realização de ruas de lazer, noites musicais, concursos gastronômicos, 
festivais musicais, incentivo ao teatro, cinema e dança; 
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g) Criar programa de incentivo ao Turismo, valendo-se dos atrativos do 
município e da região. Maior visibilidade as belezas naturais do 
município e de seu entorno. Visitas guiadas e criação de um roteiro 
turístico; 
 

h) Incentivo e apoio ao esporte lavrense. Cadastramento de toda 
organização que promove a atividade esportiva já existente em nossa 
cidade; 
 

i) Desenvolver Parcerias/Convênios com as universidades e faculdades 
lavrenses para assessoramento nos trabalhos esportivos realizados pela 
Secretaria Municipal de Esportes e criação de novos projetos esportivos; 
 

j) Implantar o “Dia Feliz”, que deverá ser realizado periodicamente nos 
bairros, com Rua de Lazer, apresentação cultural, jogos, brincadeiras, 
estimulando a criança a ter contato com o esporte;  
 

k) Promover eventos esportivos periódicos que sirvam de estímulo às 
práticas esportivas; 
 

l) Ampliar o apoio a projetos que já estão em funcionamento, para que 
atendam a um número maior de esportistas e continuem atuando como 
“celeiros” de atletas de alta performance; 
 

m) Efetivar a implantação do “Programa Bolsa Atleta”, de maneira 
transparente e democrática, permitindo que crianças e jovens oriundos 
de famílias de baixa renda possam se manter estudando e praticando 
esportes com maior segurança. 

 

6.5. Habitação, Infraestrutura, Segurança Pública e 
Transporte Público  

 

“Lavras precisa crescer de forma inteligente. O lavrense não abre mão da 
segurança para ver sua cidade se desenvolver” 

 

A administração pública tem uma grande responsabilidade pela 
implantação e execução de políticas públicas que garantam condições de 
moradia, especialmente para aqueles de baixa renda. A infraestrutura do 
município deve assegurar aos cidadãos uma boa rede de distribuição de 
energia elétrica, água potável e esgotamento sanitário, aliados a um amplo 
plano de saneamento básico.  

A segurança pública não se resume à proteção pessoal do cidadão, mas 
a um conjunto de fatores que garantam a sua subsistência, incluindo-se aí a 
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segurança alimentar. A rede viária deve permitir o fluxo dos veículos de 
maneira ordenada e contínua; para tanto a conservação do leito de ruas e 
avenidas é uma medida fundamental. Além disso, é preciso um planejamento 
global das necessidades do município, de maneira a garantir um transporte 
público de qualidade em qualquer época do ano, de modo a incentivar o uso 
desse meio de transporte alternativamente ao uso de veículos particulares. 

 

PROPOSTAS DE AÇÃO 

 

a) Recuperar progressivamente o recapeamento das ruas, principalmente 
nos bairros; 
 

b) Agilizar a fiscalização, fornecimento de alvarás e liberação para obras 
com projetos em acordo com a legislação; 
 

c) Reavaliar o plano diretor do município para facilitar a vida do cidadão e 
ordenar o crescimento da cidade de maneira mais sustentável; 
 

d) Retomar grandes projetos parados: Escolas, CMEIS e Postos de Saúde; 
 

e) Duplicar todas as passagens de nível: Da Ponte Branca e da Ponte do 
Novo Horizonte; 
 

f) Construir um acesso entre o Água Limpa e o Fonte Verde; 
 

g) Em parceria com as secretarias de saúde e meio ambiente, fiscalizar e 
atuar quando necessário na limpeza e recuperação de lotes e áreas 
abandonadas na zona urbana; 
 

h) Em parceria com a secretaria de assuntos rurais, retomar a manutenção 
adequada das estradas rurais e realizar obras para dotar as 
comunidades de água potável; 
 

i) Em parceria com a secretaria de esportes, ampliação as academias de 
rua e recuperar e ampliar as áreas da SELT; 
 

j) Em parceria com a secretaria de educação, recuperar e ampliar as 
escolas e suas áreas esportivas; 
 

k) Em parceria com a secretaria de desenvolvimento social, dar consultoria 
às famílias de baixa renda na construção e recuperação de suas 
residências; 
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l) Elaborar projetos de infraestrutura urbana para melhoria da mobilidade 
(viadutos e recuperação de calçadas); 
 

m) Coordenar a limpeza urbana (recolhimento do lixo, retirada do mato das 
calçadas, recuperação dos córregos e ribeirões); 
 

n) Recuperar a drenagem pluvial onde necessário, evitando-se 
degeneração das ruas e acontecimento de enchentes; 
 

o) Recompor encostas e pontos de riscos de desabamentos; 
 

p) Fiscalizar rigorosamente da qualidade de novos loteamentos, para que 
não ocorram problemas ao longo do tempo; 
 

q) Ampliar a rede pública de iluminação; 
 

r) Construir passarelas e sinalização na área urbana cortada por rodovias;  
 

s) Recuperar e manter as praças públicas em bom estado; 
 

t) Criar um programa de mobilidade urbana com sinalização eficiente e 
melhoria no trânsito: 
 

• Emplacamento e identificação das ruas da cidade; 
• Reorganização do sistema de trânsito na cidade;  
• Revitalização das calçadas e arborização urbana. 

 
 

u) Ampliar o transporte coletivo, seus horários e interligação com os novos 
bairros; 
 

v) Ampliar o acesso a programas de habitação de interesse social, com 
recursos e verbas municipais, estaduais e federais, através do Conselho 
e Fundo Municipal de Habitação Popular; 

 

w) Atuar para que todo bairro disponha de infraestrutura mínima, com 
saneamento básico, água, praça de lazer e esportiva, implantando uma 
política pública social que minimize a desigualdade territorial no 
município;  

 
x) Apoiar o Fórum Municipal de Segurança Pública em conjunto com o 

Conselho Municipal de Segurança Pública para discutir principais 
medidas preventivas e abordagens educativas da Polícia Militar e Civil; 
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y) Ampliar fiscalização e exigência de cumprimento das leis por parte de 
bares, casas noturnas e repúblicas estudantis, respeitando sempre os 
direitos dos cidadãos. 

 
6.6. Desenvolvimento Social  
 

“Vamos auxiliar e mais que isso, inserir e promover. A população não precisa 
só de ajuda, mas de um caminho para ter esperança e melhorar de vida” 

 

A ação social em âmbito municipal se reveste de uma importância ímpar e 
se articula com os governos Estadual e Federal, através dos programas por 
eles oferecidos, assim como com propostas Municipais no sentido de atender 
às necessidades presentes e assim projetar a autonomia e um futuro melhor 
para aqueles que dela necessitam. 

 

PROPOSTAS DE AÇÃO 

a) Recuperar a infraestrutura dos centros de referência em assistência 
social – CRAS; 
 

b) Ampliação do atendimento e busca ativa por casos de fragilidade pelos 

CRAS; 
 

c) Ampliar os programas culturais (dança, pintura, música, esportes e 
teatro) oferecidos pelos Centros de Referência de Assistência Social -
CRAS aos jovens e adultos: 
 

• Utilizar profissionais dos Centros de Referência de Assistência 
Social - CRAS em parceria com as instituições de Ensino 
Superior da Cidade para oferecer atividades extracurriculares nas 
escolas aos fins de semana, como: esportes, artes, música, 
minicursos de culinária, maquiagem, etc.; 
 

d) Em parceria com as secretarias de educação, saúde e obras; realizar o 
mapeamento de famílias e crianças em fragilidade social que precisem 
de assistência global em alimentação, saúde física, mental, social e de 
estrutura física para resolução dos problemas; 
 

e) Em parceria com outras secretarias, ampliar o rastreamento e 
encaminhamento de migrantes de outras cidades em Lavras; 
 

f) Em parceria com outras secretarias, rastrear e encaminhar para 
tratamento adequado migrantes em drogadição em Lavras; 
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g) Retomar parcerias com ONGs para atendimento e acolhimento de 
migrantes de Lavras; 
 

h) Melhorar as casas de passagens para mulheres e crianças em situação 
de risco social; 
 

i) Resgatar a ideia e prática concreta de um trabalho não simplesmente 
assistencialista, mas que possibilite o desenvolvimento integral do ser 
humano; 

 
j) Apoiar e fortalecer o trabalho do Conselho Municipal de Assistência 

Social - CMAS como órgão definidor de políticas sociais; 
 

k) Atuar na promoção efetiva das políticas públicas de atendimento à 
mulher e aos programas de assistência e prevenção da violência; 
assistência psicológica e jurídica às mulheres em situação de violência e 
risco; 

 
l) Garantir a destinação de recursos orçamentários às políticas sociais, 

respeitando os limites necessários previstos em lei, com clareza da 
aplicação a que se destina e de forma a potencializá-los; 

 

m) Apoiar efetivamente aos órgãos que desenvolvem trabalhos sociais no 
município;  

 
n) Garantir a plena aplicação dos Estatutos do Idoso, da Criança e do 

Adolescente, das Pessoas com Necessidades Especiais e outros, 
regulamentados por lei, que se articulem com as propostas de ação 
social. 
 

6.7. Meio Ambiente  
 

“O meio ambiente oferece a todos condições essenciais de sobrevivência e 
bem-estar. Cabe a nós preservá-lo, respeitando-o” 

Cuidar do meio ambiente é dever de todos e o Poder Público Municipal 
deve ter uma ação protagonista, garantindo que os recursos sejam aplicados 
com responsabilidade, de forma a garantir a conservação e limpeza de praças, 
ruas, córregos e a fiscalização de lotes, para que a cidade fique limpa, 
conservada e agradável. Também devemos ter uma preocupação constante 
com a revitalização de áreas degradadas e a conservação de matas e 
nascentes. 
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PROPOSTAS DE AÇÃO 

 

a) Criar o programa de educação ambiental como ferramenta inclusiva e 
modificadora da sociedade para a conscientização sócio ambiental: 
 

• Estabelecer um programa amplo e de longo prazo para 
efetivamente promover a educação ambiental no município; 
 

• Criar o programa de coleta seletiva em parceria com associações 
e cooperativas de reciclagem; 
 

• Desenvolver o programa específico para as escolas municipais e 
centros de atendimento da rede de desenvolvimento social, 
incentivando os alunos e assistidos a participarem na reciclagem 
e reutilização de resíduos da própria escola, associado a 
premiações culturais, esportivas e educacionais; 
 

• Integrar as Associações de Moradores para a conscientização do 
cidadão quanto à preservação das áreas verdes, praças e 
participação do morador na manutenção da limpeza das vias dos 
bairros; 
 

• Instalar lixeiras em vias de grande fluxo de pedestres, praças e 
equipamentos públicos;  
 

• Fortalecer parcerias com entidades que atuam nas questões 
sócio ambientais (universidades, faculdades, Promotoria Pública, 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente, organizações não 
governamentais, entre outras). 

 
•  

b) Fomentar o desenvolvimento econômico do município com 
responsabilidade sócio ambiental: 

 
• Elaborar e implementar o Código Ambiental do município de Lavras; 

 
• Implantar o licenciamento ambiental municipal; 

 
• Fortalecer o CODEMA - Conselho Municipal de Defesa e 

Conservação do Meio Ambiente; 
 

• Adequar o Plano Diretor e Lei de Zoneamento Urbano do Município 
de Lavras; 
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• Adequar o Código de Posturas do Município de Lavras. 

 

c) Limpeza urbana e coleta de lixo: otimização dos recursos financeiros 
aplicados e melhoria dos serviços prestados: 
 
• Analisar e revisar os contratos. Pois recursos financeiros aplicados 

mensalmente nos serviços de limpeza urbana e coleta de lixo são 
expressivos e podem ser otimizados através de processo de licitação 
baseado em projeto técnico criterioso e efetiva fiscalização dos 
serviços prestados; 
 

• Fiscalizar e controlar os serviços prestados. Uma vez que, recursos 
financeiros previstos devem ser alocados de forma a atender as 
prioridades coletivas. 

 

d) Adequar o Município a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
   

e) Executar o plano municipal de saneamento básico: 
 
• Planejamento técnico e financeiro para a viabilização do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 
 
 

f) Limpeza e conservação dos espaços públicos: 
 
• Garantir ao cidadão espaços públicos conservados, agradáveis e 

seguros, com a participação efetiva e consciente da população na 
manutenção e preservação destes espaços; 

• Criar o Programa de limpeza urbana; 
• Estabelecer o Programa anual de limpeza de córregos e bocas de 

lobo reduzindo o risco potencial de enchentes. 

 

g) Preservar os recursos naturais do município: 
 
• Recuperar e preservar das nascentes urbanas e Rurais do Município; 

 
• Fiscalizar efetivamente o serviço de tratamento de esgoto realizado 

por concessionária (tratamento de lodo das ETEs, cobertura da rede 
de coleta de esgoto, acesso às informações); 
 

• Adequar e implantar a lei do PROPAR; 
 

• Elaborar e implantar o Plano Municipal de recursos Hídricos. 
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h) Atuação Coordenada entre secretarias visando à promoção da Saúde, 
segurança e bem-estar da população: 
 
• Com a Defesa Civil e Secretaria de Obras e Regulação Urbana: 

mapear as áreas de risco e estudos de drenagem superficial, 
adequação e estabilidade de voçorocas no município de Lavras. 

 

Para implantarmos este projeto é necessário que pessoas como você 
confiem na política como forma de mudança da sociedade em que vivemos. 
Isso só é possível através do voto, poder que emana diretamente de cada 
cidadã e cidadão lavrense. 

Por acreditar que a nossa cidade pode avançar, pautada em trabalho 
sério e comprometido, é que pedimos o seu voto no dia 02/10.  

Vamos retomar o direcionamento do nosso presente e mudar o futuro de 
Lavras. 

 

 

 

Vote 55. Vote Zé Cherem e Duti. 


