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APRESENTAÇÃO 

A necessidade de mudança na relação sociedade civil e gestão pública, trazendo 

a experiência do exercício de trabalho na administração pública a frente de 

mandato no legislativo bem como no executivo, credencia o cidadão a colocar-se 

à disposição da população para mais um pleito no comando do município de 

Lavras, com a renovação exigida de uma sociedade que veem clamando por 

mudanças e união. 

O perfil do novo gestor público deve se adequar a essas aclamações vindas das 

ruas e de grupos organizados que pedem transparência e ampliação da 

participação democrática dos cidadãos. E o município é o espaço privilegiado para 

esta finalidade, haja vista ter sido dotado de capacidades e da condição de ente 

federado pela Constituição de 1988, e também pelo contato mais próximo que 

gera o sentimento de pertencimento do cidadão ao município. 

A participação social proposta aqui não se restringe à escolha dos representantes 

políticos, pois o ato de votar, típico do atual modelo de democracia, já não é mais 

suficiente diante da dinamicidade das necessidades da população.  

O Orçamento Participativo traduz esse esforço de transformação igualitária por 

parte de algumas lideranças políticas, independente de bandeira e ideologia 

partidária, na consolidação de uma democracia cidadã onde as pessoas, 

independente de seu poder aquisitivo, tenham voz e deliberação nas decisões 

que afetam o coletivo. Essa ferramenta tem o viés transformador da política 

patrimonialista para a política participativa de forma coletiva que defende que só 

o compartilhamento do conhecimento e a participação da sociedade civil poderá 

realizar as mudanças tão necessárias para o município de Lavras. 

Faz-se necessário que a participação social seja plena e permanente, exercida 

mediante o controle da qualidade dos serviços públicos, na decisão sobre quais 

bens produzir e na transformação política das relações sociais na construção de 

espaços públicos para formulação de políticas públicas locais. A participação 

social implica colocar a decisão em debate, portanto, os atores não-

governamentais devem ser consultados antes, durante e depois do processo de 

tomada de decisões, participando, assim, plenamente de todas as etapas do 

processo de decisão sobre as políticas públicas. 

Nessa perspectiva de mudança apresentamos as propostas de uma Gestão para 

Resultados (GpR) almejadas pela sociedade lavrense. 
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I – PROPOSTAS SETORIAIS E TEMÁTICAS 
 

1 – EMPREGO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 

SUSTENTÁVEL 

- Reposicionar Lavras no patamar das principais cidades polo do sul do estado e 

da região do Campo das Vertentes através de incentivos e instrumentos de 

fomento apropriados. 

- Resgatar o programa de economia solidária para o incentivo ao 

empreendedorismo, desenvolvimento e fomento dos MEIs 

(Microempreendedores Individuais). 

- Criar programas de apoio e desenvolvimento das micro e pequenas empresas 

fomentando e fortalecendo o empresariado local. 

- Criação do condomínio industrial apoiando os setores de transporte de cargas, 

construção civil, prestação de serviços especializados e indústria de 

transformação. 

- Estabelecer parcerias com os sindicatos empresariais e de trabalhadores, 

sistema S (SENAI, SESI, SENAC E SESC), entidades educacionais e governo federal 

com o intuito de qualificar e requalificar os trabalhadores, especialmente nas 

novas profissões e tecnologias do futuro. 

- Apoiar o desenvolvimento das incubadoras de empresas bem como as empresas 

incubadas de base tecnológica, visando promover a descentralização da oferta 

diversificada de empregos, por meio de parcerias com entidades vocacionadas. 

- Estimular a organização de redes de empreendimentos econômicos solidários e 

aperfeiçoar as cooperativas como, por exemplo, as de catadores de papel. 

- Ampliar a participação das micro e pequenas nas compras governamentais em 

até 20% do volume de compras da prefeitura, visando estimular a economia local 

e a geração de empregos. 

- Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no 

mercado de trabalho público e privado. 

- Contribuir para a criação e formalização de microempresas e 

microempreendedores individuais. 

- Promover a atração de medias e grandes empresas dos setores 

metalomecânicos e de transporte rodoviário para o município. 
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2 – LAVRAS MAIS SAÚDE 

- Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 

especializada. 

- Reforma e reestruturação dos PSF’s e centros de saúde bem como a contratação 

de mais profissionais para melhor atendimento à população. 

- Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e 

dos agentes comunitários, dando prioridade para a atenção básica e preventiva. 

- Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física 

voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e 

gêneros. Estabelecer um acompanhamento mais próximo aos idosos. 

- Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a 

articulação com a sociedade civil através do fortalecimento dos conselhos de 

saúde. 

- Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a 

parceria com o Ministério da Saúde. 

- Desenvolver campanha educativa em todas as escolas municipais, particulares, 

estaduais e federais de ensino básico, nas igrejas, clubes de serviços, objetivando 

a prevenção ao uso de drogas. 

- Criar programa integrado de atendimento aos dependentes e família de álcool 

e de outras drogas, que envolva atenção na área da saúde, educação, formação 

profissional, assistência jurídica e parceria com o terceiro setor como as 

comunidades terapêuticas. 

- Capacitar profissionais da saúde para o atendimento adequado aos usuários e 

dependentes de drogas lícitas e ilícitas. 

- Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência social 

cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção 

integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas e estímulo 

ao envelhecimento ativo. 

- Atenção farmacêutica - melhorar a cobertura de medicamentos 

disponibilizados. 
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3 – MOBILIDADE URBANA: investimentos no transporte 

público e prioridade aos pedestres 

- Desenvolver a inteligência de trânsito para planejar um novo Plano Diretor para 

o centro de Lavras e dos bairros adjacentes, onde trânsito e transporte dos 

diferentes modais fazem parte. 

- Criação do Centro de Distribuição para captação de cargas intermunicipais para 

distribuição interna. 

- Padronização e revitalização do sistema de sinalização urbana, inserindo 

semáforos com sinalização integrativa entre as 22:00 e 06:00, dando ao pedestre 

controle sobre o fluxo de pessoas. 

- Criação do projeto “Onda Verde – Pessoas cuidando de pessoas” para o centro 

de Lavras, entre as 22:00 e 06:00, criando um fluxo contínuo de veículos desde o 

centro até a avenida Otacílio Negrão de Lima, onde os semáforos dessa região 

permitirão um fluxo constante de veículos em velocidade permitida para o local. 

- Revitalização e sinalização dos principais pontos de transporte entre a 

Universidade Federal de Lavras e os principais bairros no seu entorno, criando 

sinalização de transporte alternativo e carona. 

- Implantar projeto de nomenclatura urbana para deficientes visuais. 

- Diversificação dos modais de transportes urbanos entre o centro e os bairros da 

cidade, criando alternativas de transporte entre os diversos horários do dia. 

- Requalificação do terminal rodoviário de Lavras, revitalizando o espaço com 

espaços culturais e de lazer. 

- Implementar e apoiar a substituição da frota urbana sustentável e com 

combustíveis com menor emissão de poluentes. 

- Implantar um programa de redução de acidentes no trânsito, com um projeto 

educacional de prevenção, fiscalização rígida, sinalização adequada. 

- Instituir um projeto educacional específico para o correto uso da motocicleta, 

principalmente como veículo de trabalho e transporte de bens. 

- Criação do acesso entre os bairros Fonte Verde e Água Limpa. 

- Implantar o projeto “Paz no Trânsito”, com conscientização e educação da 

população quanto às regras de trânsito vigentes. 
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4 – MAIS EDUCAÇÃO: ampliar a escolaridade, qualidade 

no atendimento e valorização dos profissionais 

- Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de 

Ensino, independente das condições social, econômica, étnico-racial e cultural da 

população. 

- Estimular a participação das famílias na educação das crianças e jovens 

lavrenses com o objetivo de fortalecer o aprendizado e as relações comunitárias. 

- Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com necessidades 

educacionais especiais. Investir fortemente na capacitação dos profissionais da 

educação, da educação infantil e no ensino fundamental. 

- Valorizar o profissional de educação implementando um programa de 

capacitação profissional juntamente com a readequação salarial. 

- Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos Planos de 

Cargos e Salários. 

- Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a 

sociedade civil. 

- Promover a inclusão digital dos alunos da rede municipal de ensino através do 

acesso à internet utilizando máquinas e equipamentos adequados. 

- Construir o Plano Municipal de Educação de forma democrática. As estratégias 

do futuro educacional da cidade, para os próximos 10 anos, têm que ser 

amplamente discutida pela população lavrense. Da educação infantil as pós-

graduações. 
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5 – SEGURANÇA PÚBLICA: redução da violência e garantia 

de maior segurança à população 

- Promover maior aproximação do município à polícia militar de Minas Gerais 

permitindo maior integração entre essa e a guarda municipal. 

- Ampliar o efetivo da guarda municipal no intuito de ampliar sua atuação, hoje 

restrita ao centro e bairros adjacentes.  

- Dotar os guardas municipais com equipamentos e tecnologia modernos e 

eficientes. 

- Criação do sistema municipal de vídeo monitoramento, integrando sistemas já 

existentes públicos e privados, ampliando sua atuação para as áreas de risco. 

- Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em projetos que 

inibam a criminalidade. 

- Aumentar a circulação de guardas municipais e militares nas áreas de maior 

vulnerabilidade. 

- Criar a rede de educação e proteção constante, combatendo a violência e o uso 

das drogas pelos jovens. 

- Criar o projeto de proteção ao jovem em situação de vulnerabilidade. 
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6 – DROGAS: prevenção e tratamento 

- Criar programa integrado de atendimento aos dependentes e família, que 

envolva atenção na área da saúde, educação, formação profissional e assistência 

jurídica. 

- Realizar campanha educativa em todas as escolas municipais, particulares, 

estaduais e federais de ensino básico, nas igrejas, clubes de serviços, objetivando 

a prevenção ao uso de drogas. 

- Implantação do programa Jovem Empreendedor, criando alternativa de 

ocupação e renda para jovens em estado de vulnerabilidade. 

- Capacitação de profissionais da saúde para o atendimento adequado aos 

usuários e dependentes de drogas licitas e ilícitas. 
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7 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 

- Crescer, gerar empregos, distribuir renda, implementar políticas de 

transferência e complementação de renda e aumentara escolaridade são as 

principais formas de incluir a parcela da população que vive abaixo da linha 

nacional de pobreza. 

- Ampliar a rede de educação e proteção constante às crianças e jovens, buscando 

combater a violência e as drogas, sem crianças e jovens desprotegidos na rua. 

- Ampliar as parcerias com o governo federal. 

- Ampliar o número de atendimentos do Restaurante Popular em 50%. 

- Eliminar as moradias em áreas de risco. 

- Estabelecer programas de inserção das pessoas beneficiadas pelo Programa 

Bolsa Família para o mundo do trabalho e do empreendedorismo. 

- Ampliação da qualificação profissional dos adolescentes na modalidade 

aprendiz (pós 14 anos). 

- Estímulo à economia solidária e ampliação de cooperativas para reciclar 

material coletado. 

- Aprimorar os CRAS existentes por meio de capacitação continuada das equipes 

nas atividades socioeducativas tais como cultura do direito, prevenção de 

violações, participação popular e serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários de crianças, adolescentes, jovens e idosos. 

Garantir adequado dimensionamento das equipes e equipamentos adequados, 

reformados e seguros. 

- Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência social 

cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos. 

- Articular grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e 

vivências para as gerações mais novas. 

- Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de violação 

de direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação de rua. 

- Fortalecer o combate ao trabalho infantil. 

- Promover campanhas educacionais de educação preventiva contra as drogas. 

- Aumentar o número de atendimentos à mulher que sofre violência doméstica 

com apoio psicológico. 
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- Respeitar diversidade humana no que se refere a gênero, cor, raça, etnia. Vamos 

combater toda forma de discriminação e adotar um conjunto de ações 

afirmativas no âmbito do poder público municipal. 

- Capacitar e sensibilizar gestores, operadores de direito e agentes públicos com 

ênfase nas relações de raça, religião de matriz africana, etnia, gêneros, 

orientação sexual, identidade de gênero e direitos humanos. 

- Prevenir a violência por meio de campanhas informativas anuais. 

- Destinar recursos suficientes para o custeio dos benefícios, serviços, projetos e 

programas. 

- Fortalecer e reestruturar os CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, 

para o alcance da eficiência dos serviços ofertados. 

- Implantar o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas. 
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8 – MEIO AMBIENTE: proteção e melhoria ao meio 

ambiente 

- Municipalizar o sistema de coleta e tratamento do lixo. 

- Criar o Consórcio de municípios da Microrregião de Lavras para tratamento e 

destinação dos lixos destes municípios. 

- Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos fundamentada na 

educação pelo consumo consciente, que integre a proteção da saúde individual 

e pública e a qualidade ambiental, com critérios de não geração, redução, 

reutilização e reciclagem, inclusive aprofundando as práticas de separação e 

coleta seletiva. 

- Limpar as águas da cidade por meio do efetivo escoamento da água de chuva 

na rede de drenagem das ruas de toda cidade, bem como inibir, fiscalizar e evitar 

a entrada de esgoto clandestino na rede de drenagem. 

- Revitalização dos parques e praças da cidade. 

- Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização de 

campanhas educativas, em parceria com o terceiro setor. 

- Ampliar a arborização das ruas da cidade, especialmente nas áreas mais 

desprovidas. 

- Buscar parcerias com instituições empresariais e outras para apoiar as empresas 

na implantação de programas de gestão ambiental. 

- Estabelecer metas de desmatamento zero para remanescentes de ambientes 

naturais. 
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9 – PROTEÇÃO AOS ANIMAIS: cuidando dos animais da 

nossa cidade 

- Criar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal, com captação de recursos 

junto à iniciativa privada e o governo federal. 

- Implantar uma política pública de controle ético de populações de animais 

urbanos, por meio de programas permanentes, massivos e continuados de 

castração (esterilização cirúrgica) de cães e gatos. 

- Integrar os órgãos de assistência social para auxiliar na orientação das famílias 

com animais. 

- Controlar e restringir o comércio e ação inclemente sobre criadouros 

clandestinos de animais. 

- Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o 

cumprimento das legislações vigentes de proteção e defesa dos animais, que atue 

de forma educativa, preventiva e punitiva. 

- Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata 

tomada de providências em casos de maus tratos. 

- Criar o Selo Amigos dos Animais para estabelecimentos comerciais da área, 

clínicas veterinárias, veterinários autônomos, entre outros, que atuem em 

parceria com os objetivos da Prefeitura Municipal. 
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10 – HABITAÇÃO: bem-estar das famílias lavrenses 

- Produzir e entregar 600 moradias para a população de baixa renda. 

- Diagnosticar e catalogar os vazios urbanos com o objetivo de planejar a sua 

reocupação por empreendimentos habitacionais de acordo com o perfil 

imobiliário da região. 

- Promover a efetiva participação popular e controle social nos programas e 

projetos. 

- Desburocratizar o processo de aprovação de loteamentos populares, definindo 

prazos máximos para a sua aprovação. 
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11- CIDADE DIGITAL E CONECTADA 

- A prefeitura vai desenvolver uma rede pública com investimentos em 

tecnologias da informação e comunicação para transmissão de conteúdos 

educacionais, culturais e informativos, contribuindo para ampliar e 

fortalecimento da cidadania digital. 

- As escolas municipais e demais unidades escolares estarão conectados à rede 

tecnológica municipal que vai proporcionar o acesso à internet com banda larga 

e internet sem fio. 

- Os prédios públicos municipais e equipamentos urbanos, tais como rodoviárias, 

unidades de atendimento à saúde, vão dispor de rede wi-fi para acesso à internet. 

- Criar ‘ruas digitais’ (100-800m) com acesso livre a internet nas vias dos bairros 

que apresentem maior carência de conectividade. 

- Melhorar os portais municipais para facilitar a interação da cidadania digital com 

os dados públicos municipais que vão estar abertos. 

- Estimular a formulação colaborativa de políticas públicas com ferramentas 

disponibilizadas online na internet para registro de problemas, demandas e 

construção de comunidades de colaboração em torno de questões de interesse 

público. 
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12- CULTURA 

- Gerenciar o atendimento, os serviços e os programas culturais com qualidade, 

revendo o papel e função dos órgãos gestores e o modo de elaboração e 

execução das políticas culturais. 

- Criar um sistema de informação cultural integrado e dinâmico que contemple o 

fazer cultural - quem faz, como faz e quando faz -, a produção cultural, espaços 

culturais, eventos, economia cultural, etc. Este ‘mapa da cultura’ vai facilitar o 

aperfeiçoamento das parcerias, das políticas e da gestão públicas. 

- Construir com os lavrenses um Plano Municipal de Cultura para dez anos visando 

garantir o desenvolvimento cultural consistente e continuado, sendo este 

aprimorado a cada dois anos. 

- Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura como fórum participativo, crítico e 

fiscalizador das políticas públicas e da execução do Plano Municipal de Cultura, 

zelando pela transparência, igualdade e democracia dos processos. 

- Articular uma rede de cultura e arte com a criação de novos espaços culturais 

nos bairros e fomentar a produção e o consumo de bens culturais em toda a 

cidade. 

- Estimular as manifestações espontâneas dos cidadãos lavrenses nos espaços 

públicos, em parceria com a sociedade, e trabalhar para que elas se consolidem 

e sejam incorporadas ao patrimônio cultural da cidade. 

- Preservar e promover o acesso ao nosso patrimônio material, imaterial e 

natural, defendendo e promovendo as diferentes formas culturais da nossa 

cidade, pois a expressão cultural tem papel importante na formação do homem 

e na formação da nossa identidade urbana. 
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13- ABASTECIMENTO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

CONSUMO CONSCIENTE 

- Reestruturar e ampliar os programas de abastecimento e de segurança 

alimentar com foco na erradicação pobreza em Lavras. 

- Estimular o consumo consciente da população. 

- Fortalecer e estimular a expansão das feiras livres. 

- Incentivar o desenvolvimento de alternativas científicas e tecnológicas locais, 

de baixo impacto ambiental, social e economicamente relevantes tanto na área 

de produção quanto de consumo e disposição de resíduos. 

- Utilizar o poder de grande comprador da administração municipal para 

estabelecer critérios rigorosos para todos os fornecedores de bens e serviços, 

exigindo comprovação de qualidade ambiental de origem dos produtos 

adquiridos, entre outros critérios sociais, econômicos e culturais. 

- Rever procedimentos na administração municipal, eliminando desperdícios em 

todos os setores sendo um exemplo de redução de consumo e reaproveitamento 

de materiais. 

- Estimular o uso de produtos orgânicos na merenda escolar e em outros 

programas de abastecimento, buscando os fornecedores regionais mais 

próximos. 

- Formular e implementar atividades voltadas à educação para o consumo 

consciente em todos os segmentos da sociedade, com apoio das redes escolares 

pública e privada em todos os níveis e das redes sociais. 
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14- ESPORTE E LAZER 

- Estimular a iniciação esportiva nas escolas municipais, estaduais e privadas. 

- Ampliar o incentivo e patrocínio de atletas lavrenses com forte articulação com 

o governo federal. Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes e 

organizações como o SESI e SESC. Promover uma equipe multidisciplinar de 

técnicos esportivos, árbitros, psicólogos, fisioterapeutas, médicos e demais 

profissionais. 

- Fomentar o trabalho articulado entre instituições de ensino e clubes 

formadores. Incentivo fiscal vinculado a programa de identificação, 

aperfeiçoamento e apoio a novos talentos do esporte. 

- Melhorar as condições de prática de esporte nos parques, praças e academias 

ao ar livre, em parceria com as faculdades de educação física. E contarão com 

estagiários (estudantes de educação física). 

- Apoiar programas e propostas de esporte e lazer advindos da sociedade civil. 
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15- TURISMO 

- Transformar Lavras numa cidade de excelência no turismo de negócios. 

- Criar grandes eventos anuais a serem incluídos na rota nacional e internacional 

de turismo, tais como festivais de inverno e gastronomia. 

- Criar um plano de divulgação de Lavras para o Brasil e para o exterior. 

- Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 

- Desenvolver o turismo religioso e cultural. 

- Prospectar eventos esportivos nacionais e internacionais para nossa cidade. 

- Estabelecer convênios com o Ministério do Turismo e outros órgãos federais 

para o desenvolvimento de todas as ações viáveis em Lavras. 

- Viabilizar a construção do ‘’Centro de Convenções’’, pautado nos melhores 

empreendimentos existentes no mundo. 
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16- GESTÃO E PLANEJAMENTO PÚBLICO 

- Praticar uma gestão democrática, participativa e transparente com a valorização 

dos servidores públicos concursados. 

- Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e 

controle interno. 

- Fortalecer os conselhos comunitários. 

- Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação aos 

serviços terceirizados e conveniados. 

- Transformar Lavras numa ‘cidade inteligente’ com sistemas de apoio 

tecnológico as decisões de governo, tais como: análise eficaz do monitoramento 

das vias públicas para a melhoria do trânsito e da segurança; previsão de 

catástrofes naturais; identificação antecipada de demandas na saúde, educação, 

terceira idade e acessibilidade. 

- Planejar Lavras nos horizontes de médio e longo prazo de forma integrada, 

descentralizada e participativa por meio de diálogo efetivo com a população. 
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17- JUVENTUDE 

- Implantar programas e projetos de assistência para jovens portadores de 

deficiência, promovendo cursos de educação profissional, conscientização da 

população em relação às leis de apoio às pessoas portadoras de deficiência, 

ampliando a acessibilidade, e promovendo atividades culturais e esportivas 

específicas a esta parcela da juventude. 

- Criar uma rede social de integração entre grupos culturais e segmentos de 

juventudes, com o objetivo de promover a cultura no público jovem, melhorando 

a acessibilidade e possibilitando a identificação do jovem com a produção 

cultural. 

- Criar um programa de voluntariado jovem, com o envolvimento direto de jovens 

em projetos e atividades nas áreas da saúde, educação, cultura, esportes, meio 

ambiente, sustentabilidade, cidadania e conscientização política. 

- Promover a semana da juventude, com apresentações culturais, seminários, e 

manifestações, representando as diversas identidades de juventudes, e fazendo 

com que o jovem paranaense tenha a oportunidade de mostrar trabalhos, 

projetos, iniciativas gerais de atuação e protagonismo juvenil. 
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18- MULHERES 

- Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como condição 

do desenvolvimento do município. 

- Garantir a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas as 

mulheres de Lavras, observando as diferenças étnico-raciais, geracional, ou de 

qualquer outra. 

- Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e 

contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços. 

- Implementar um programa de estímulo ao empreendedorismo feminino, que 

contemple a capacitação gerencial e a orientação financeira, em parceria com 

entidades afins e com o governo federal, com atenção especial nas linhas de 

crédito produtivo existentes. 

- Ampliar a representação e participação das mulheres nos espaços de decisão 

tais como cargos de gestão e liderança do poder executivo, órgãos colegiados, 

comitês e conselhos. 

- Garantir o enfrentamento à violência contra as mulheres por meio da criação e 

ampliação de Centros de Referência e Atendimento, com assistência jurídica, 

psicológica e de saúde. 

- Ampliar os programas de atendimento à saúde da mulher em todas as fases da 

sua vida: jovem, trabalhadora, mãe e idosa. 

- A administração municipal vai respeitar a diversidade humana no que se refere 

a gênero, cor, raça e etnia, combater toda forma de discriminação e adotar um 

conjunto de ações afirmativas em Lavras. 
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19- TERCEIRA IDADE 

- Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência social 

cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos. 

- Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos que gere uma 

taxa de alfabetização próxima a 100%.  

- Articular grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e 

vivências para as gerações mais novas. 

- Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de violação 

de direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação de rua. 

- Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física 

voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e 

gêneros. Estabelecer um acompanhamento mais próximo aos idosos. 

- Aumentar os níveis de atividades físicas da população em geral, inclusive idosos, 

ampliando a oferta de espaços e instalações para atividades físicas na cidade, 

empresas e clubes. Nas áreas públicas manter um acompanhamento mais 

próximo, com orientação de profissionais. 

- Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em grupos específicos 

(idosos, diabéticos e outros) e estimular o empreendedorismo nas áreas de 

atividade física, saúde e esporte. 

- Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 

especializada. 

- Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças 

crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo. 

- Ampliar o horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (terceiro 

turno) em todas as regionais. 

- Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços, nos 

mobiliários e nos equipamentos urbanos. 

- Promover políticas públicas articuladas e transversais para a proteção do 

patrimônio cultural e natural, reconhecendo-os como elo indispensável entre o 

passado, o futuro e o presente. 
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- Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do patrimônio material 

e imaterial das culturas que contribuíram para a formação da identidade cultural 

da cidade. 

 


