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INTRODUÇÃO 

 

A candidatura de Leandro Lazzarini Moretti é uma alternativa à continuidade do poder concentrado 

nas mãos do mesmo grupo político que vem dominando de forma abusiva o poder executivo em Lavras 

ao longo dos anos.   Moretti traz uma visão mais social, moderna e humanizada da gestão pública. 

Porém, é importante para o seu êxito que fique claro para o eleitor que Lavras terá um prefeito mais 

atuante, democrata, humanista, solidário, coerente, honesto e preocupado com as questões sociais, 

mas também empenhado em manter o desenvolvimento econômico sustentável e a evolução do 

desenvolvimento urbano. 

 

Leandro Moretti vem propor a modernização na gestão pública do município e a ousadia de mudar 

para fazer mais e melhor.  

 

A cidade precisa de um gestor que seja um bom administrador público, com experiência pública e 

sensibilidade aos conflitos da sociedade, com conhecimento técnico dos princípios e das dificuldades 

da administração municipal e, principalmente, conhecedor dos problemas enfrentados no dia a dia 

pelas pessoas que vivem na cidade. 

 

Assim, a candidatura de Leandro Moretti traduz um discurso de mudança nas áreas sociais, nas 

relações políticas e humanas e em tudo que estiver fora do procedimento correto dentro da 

administração e de fortalecimento e aprimoramento nas demais áreas da gestão municipal. A cidade 

não é propriedade de um grupo político. A cidade é uma cidade! Um espaço de todos, com suas 

diferenças e anseios os mais diversificados. A necessidade do diálogo se impõe!   

 

Este programa é uma proposta marcada pela responsabilidade com o bem comum e tem por objetivo 

manter os avanços conquistados nas gestões anteriores, corrigir erros e aprimorar e avançar ainda 

mais em todos os setores. 

 

Os programas e projetos bem-sucedidos vão ter continuidade na gestão de Leandro Moretti, buscando 

ainda mais seu aprimoramento, eficiência e eficácia.  
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Nas áreas onde a atual gestão não foi bem sucedida, pretende-se ousar na implementação concreta de 

soluções viáveis, com total cuidado na aplicação dos recursos públicos inibindo vigorosamente o 

desperdício e a má aplicação dos recursos financeiros, além do rigor no combate à corrupção. 

 

Assim, o estudo caminhou no sentido de produzir um programa de governo com uma visão de 

solidariedade, esperança e paz para a população de Lavras, por meio de estudos técnicos e propositura de 

soluções que possam atuar na causa dos problemas enfrentados hoje pelos cidadãos. 

 

O presente documento foi elaborado pensando nas pessoas. Pensando na vida das pessoas, nas 

dificuldades enfrentadas pelas pessoas. Em cima do tripé SAÚDE, EDUCAÇÃO e SEGURANÇA, buscou-se 

abordar todos os demais temas, enfatizando, nesse momento de crise econômica do país, a necessidade 

da geração de emprego e renda. 

 

Boa leitura. 
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I. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GERAÇÃO DE EMPREGO 

Apesar das recentes dificuldades enfrentadas por todos os municípios, a partir da crise política brasileira, 

com reflexos econômicos, desencadeada em 2015 e em 2016, Lavras possui condições bastante favoráveis 

para superar as adversidades e alavancar seu potencial de atratividade de novos negócios.  

A retomada do município para o fomento de boas oportunidades de investimento e de emprego deve 

estar assegurada nos próximos 4 a 8 anos, exigindo um crescimento estruturado da cidade. Ainda assim, 

nossa cidade carece de intervenções em infraestrutura, em mobilidade urbana, em programas de 

capacitação profissional e em projetos que visem a implantação de novas empresas para geração de 

emprego, atração de investimentos e geração de receita. 

PROPOSTAS: 

 ELABORAÇÃO DO PROJETO E CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL FERNÃO DIAS; 

 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “MEU PRIMEIRO EMPREGO”; 

 CRIAÇÃO DE CURSOS COMO: SERRALHERIA, CARPINTARIA, PINTURA, ARTESANATO; 

 APROVAÇÃO DO PIDE – PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; 

 IMPLANTAÇÃO DO SENAI; 

  AS EMPRESAS CONTRATAREM JOVENS APRENDIZES. 

 

II. MEIO AMBIENTE 

A cidade em que todos queremos morar, com qualidade de vida, está em permanente construção. Esse é 

um conceito novo e que, durante muitas décadas, foi sistematicamente ignorado pelos administradores 

públicos, especialmente no que se refere à política ambiental.  

Com o tempo, nossos gestores perceberam que a sustentabilidade ambiental requer conhecimento 

especializado e planejamento de longo prazo com revisões periódicas dele, evitando-se ao máximo a 

descontinuidade de ações eficazes, omissões e retrocessos que podem resultar em perdas definitivas para 

o meio ambiente ou, na melhor hipótese, danos de difícil recuperação. 

Em Lavras, uma das demandas mais urgentes é a questão do tratamento adequado dos resíduos sólidos, o 

que se pretende corrigir e resolver ao longo do próximo mandato. 

PROPOSTAS: 

 CRIAÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA DE LIXO; 

 CRIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SUSTENTÁVEL, COM PELO MENOS 80% DO MATERIAL RECICLADO; 

 CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO BAIRRO CAMPESTRE; 
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III. EDUCAÇÃO 

Uma educação pública de qualidade sempre foi um grande desafio das administrações públicas do país e 

uma questão que sensibiliza toda a sociedade. Os resultados das políticas perpassam a relação entre 

Governo Federal, Estadual e Município. 

Há questões a serem tratadas para o alcance da qualificação que queremos e precisamos para nossas 

crianças e adolescentes, desde a formação continuada dos professores, carga horária para a capacitação e 

preparação adequada das aulas, apoio à gestão, recursos pedagógicos mais motivadores e eficientes como 

o uso de conteúdos multimídia, salas de informática, além da elaboração de um Projeto Político 

Pedagógico que contemple diretrizes para a qualificação do ensino, como melhoramento do currículo, 

nova proposta pedagógica, projetos transversais que tratem de questões pertinentes a educação 

municipal, dentre outros. 

Tratar essas questões contribuirá para que tenhamos uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que 

trate nossas crianças e adolescentes com respeito e dignidade, oferecendo a eles a oportunidade de 

crescerem como pessoa e como cidadãos. 

PROPOSTAS: 

 REVISÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO; 

 IMPLANTAÇÃO DA “SALA DE AULA INTELIGENTE”; 

 CRIAÇÃO DE CURSINHO GRATUITO PARA PESSOAS DE ALTO RISCO SOCIAL; 

 CONSTRUÇÃO DE 5 NOVAS CRECHES (3 NA ZONA NORTE, 1 NO FONTE VERDE E 1 ZONA SUL; 

 CRIAÇÃO DA COMISSÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO;  

 ENTREGA DE KIT´S DE PRIMEIRO SOCORROS NAS ESCOLAS E TREINAMENTO EM PRIMEIROS 

SOCORROS; 

 ABERTURA DAS ESCOLAS E QUADRAS EM TEMPO INTEGRAL PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS 

FÍSICOS SUPERVISIONADOS, PARA ATENDER A COMUNIDADE, PRINCIPALMENTE JOVENS E IDOSOS; 

 INTERNET GRATUITA NOS BAIRROS DE BAIXA RENDA. 
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IV. TRÂNSITO 

O próximo prefeito terá Um desafio pelos próximos anos se quiser garantir aos cidadãos o direito de 

deslocar pela cidade sem estresse e com a rapidez que a vida moderna exige. O trânsito não pode 

representar um problema de saúde pública e de economia. Estresse e perda de tempo, com prejuízos 

incalculáveis não pode ser a rotina de quem desloca pelas ruas de Lavras. 

Para garantir uma cidade com melhor mobilidade urbana, é necessário planejar a longo prazo e instituir 

programas de intervenção no espaço urbano afim de melhorar o trânsito e o transporte. 

PROPOSTAS: 

 RUAS NO PROGRAMA “CIDADE PLANEJADA EM VIA DE MÃO ÚNICA”; 

 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL; 

 CRIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA CAMINHÕES E CARRETAS EM PARCERIA COM O SINDICATO; 

 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL CENTRAL DE ÔNIBUS. 

 

V. OBRAS 

Lavras ultrapassou a marca dos 100 mil habitantes. É o que revela a pesquisa estatística do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada em 2015. 

Se por um lado o aumento substancial com relação ao número de habitantes na cidade gera perspectivas 

positivas no campo comercial e industrial em longo prazo, também traz preocupações quanto a qualidade 

de serviços e infraestrutura da cidade. 

O crescimento desordenado da cidade tem comprometido vários setores citados em muitos bairros do 

munícipio. Um problema que se agrava ainda mais com a recente crise econômica, que tem provocado o 

encolhimento da economia e o desemprego em setores da indústria e comércio varejista na cidade. 

É necessário que o governo municipal se torne mais ágil na prestação de serviços públicos e se empenhe 

em realizar as grandes obras de infraestrutura que a cidade precisa. 

 

PROPOSTAS: 

 MAIS AGILIDADE NA APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DE ALVARÁS; 

 DUPLICAÇÃO DA PONTE BRANCA E DA PONTE DO NOVO HORIZONTE; 

 CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM QUE LIGA O BAIRRO MUNDO NOVO AO FONTE VERDE; 

 DUPLICAÇÃO DO TÚNEL DO VALE DO SOL; 

 CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM QUE LIGA OS BAIRROS JOAQUIM SALES AO SÃO VICENTE; 

 MANUTENÇÃO PERMANENTE DOS TERRENOS DA PREFEITURA; 

 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ADOTE UMA PRAÇA; 

 REFORMA DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS. 

 REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL; 
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VI. ESPORTE 

O esporte faz parte da cultura do brasileiro, incorporando vários elementos como o lazer, saúde, 

socialização, civismo, disciplina, inclusão social e a competição. É, antes de tudo, um fenômeno 

sociocultural, que envolve a prática voluntária de atividade física, competitiva ou não, contribuindo para a 

formação, desenvolvimento e aprimoramento físico, intelectual e psíquico de seus praticantes e 

espectadores. Além disso, é uma importante forma de criar identidade esportiva no município, 

contribuindo fortemente para a inclusão social. 

Com a criação do Ministério do Esporte, em 2003, e da Lei de Incentivo ao Esporte, em 2006, instituições 

públicas e privadas puderam obter incentivo fiscal e garantir uma vida mais saudável a população, além de 

promoverem uma forte inclusão social, por meio de parcerias com os municípios, instituições privadas, 

dentre outros. 

PROPOSTAS: 

 CRIAÇÃO DO PROGRAMA “VÔLEI, UMA SAQUE PARA O FUTURO”; 

 REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL; 

 IMPLANTAÇÃO DE 10 KM DE CICLOVIAS; 

 CRIAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE LAVRAS; 

 INVESTIMENTO EM MATERIAS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS; 

 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NA ZONA SUL; 

 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DO BAIRRO DA LAVRINHA; 

 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DA ZONA NORTE. 
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VII. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

As administrações públicas no Brasil, via de regra, são marcadas pela ineficiência na gestão das suas 

receitas e gastos, além de malversações de verbas públicas que acabam por minar a capacidade de 

realização dos governos, dando a população a sensação de frustração e insatisfação com a destinação de 

seus tributos.  

Potencializada por uma estrutura administrativa carente de lógica, que muitas vezes privilegia os 

interesses partidários e ideológicos em detrimento das reais necessidades organizacionais, que 

possibilitem uma gestão mais eficaz. Juste-se a isso um planejamento fraco, incapaz de prever as 

necessidades que o município tem e terá nos próximos anos, deixando para as administrações seguintes o 

peso de ajustes estruturais que atrasam o desenvolvimento das cidades. 

A Prefeitura de Lavras precisa adotar um modelo avançado de planejamento estratégico e gestão pública 

gerencial para resultados. 

 

PROPOSTAS: 

 CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO COMPARTILHADA; 

 PLANO DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS; 

 REIMPLANTAÇÃO DA INSALUBRIDADE; 

 50% DE AUMENTO NO VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO; 

 ROTINA DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES; 

 AUDITORIA NO LAVRAS PREV. 
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VIII. SAÚDE 

A Saúde, direito constitucionalmente assegurado a todos, é o bem maior de qualquer pessoa. Propiciar 

Saúde à população implica uma série de ações de promoção, tratamento e prevenção de doenças, de 

forma universal, integral e equânime. E a Saúde é hoje a área mais crítica da atual Administração 

Municipal, sofrendo com atendimento precário, falta de profissionais, filas nas unidades de atendimento, 

equipamentos inoperantes e insuficientes, demora para agendamento e realização de consultas e exames, 

desabastecimento de medicamentos e insumos, dentre outras mazelas. 

Embora o Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo por sua acessibilidade gratuita e universal, seja 

reconhecido como uma grande conquista do cidadão brasileiro, as limitações para o seu financiamento 

pela União, os estados e os municípios, assim como a complexidade da sua gestão persistem como causas 

de inúmeros problemas que afetam diretamente a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.  

 

Com ações de Saúde pública incipientes, controle epidemiológico vulnerável, Atenção Básica 

sobrecarregada e sem a devida prioridade, além da capacidade de atendimento da Média e Alta 

Complexidade aquém da demanda, o Sistema Público de Saúde é um campo permanente de insatisfação, 

tanto de profissionais e instituições de Saúde como dos usuários, constituindo uma fonte até aqui 

inesgotável de crises, que exigem a máxima atenção e prioridade dos gestores públicos. 

 

Por tudo isso, o futuro Prefeito encontrará um cenário altamente complexo e adverso na área de Saúde, 

uma vez que, numa ponta, a Prefeitura já aloca um percentual expressivo de suas receitas e, na outra, há 

insatisfações salariais de profissionais do segmento, dificuldades para custeio de recursos básicos, além de 

queixas recorrentes dos usuários do Sistema. Tudo isso demandará uma série de iniciativas da nova 

Administração para que os cidadãos tenham, de uma vez por todas, o seu direito constitucional à Saúde 

assegurado. 

 

PROPOSTAS: 
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 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “SAÚDE INTELIGENTE” (PROGRAMA QUE INTERLIGA TODO O 

SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA, PSFs, UPAs, FARMÁCIA MUNICIPAL, AMEs. ALÉM DE FACILITAR PARA 

O PACIENTE, FACILITARÁ PARA O MUNICÍPIO QUE TERÁ TODO O HISTÓRICO DO PACIENTE.);  

 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “REMÉDIO EM CASA” (TODO PACIENTE ACAMADO OU COM 

DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, AO INVÉS DE RETIRAR SEU REMÉDIO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, 

RECEBERÁ SEU REMÉDIO EM CASA.); 

 CONTRATAÇÃO DE MAIS ESPECIALISTAS (PEDIATRAS, GINICOLOGISTAS E ORTOPEDISTAS NAS 

AMEs.); 

 CONSTRUÇÃO DE 3 NOVOS PSFs (JUDITH CÂNDIDO, SERRA VERDE E COHAB); 

 CONSTRUÇÃO DA UPA CENTRAL; 

 CRIAÇÃO DO CENTRO ONCOLÓGICO; 

 CRIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL NO LOCAL DA UPA ATUAL; 

 CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM COM PACIENTES; 

 CRIAÇÃO DO PROGRAMA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS VIA INTERNET; 

 AGILIDADE NA MARCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAMES COM O OBJETIVO DE ELIMINAR O TEMPO DE 

ESPERA PARA A SUA REALIZAÇÃO. 

 

IX. SEGURANÇA PÚBLICA 

A criminalidade e a sensação de insegurança social interferem negativamente em todos os campos de 

desenvolvimento da sociedade, retroalimentando um ciclo de manutenção de resultados nefastos 

crescentes e de longo prazo.   

Para desfazer esse ciclo perverso e reverter esse quadro, o poder público necessita de um planejamento 

orientado em metas também de médio e longo prazos que implicam em mais investimentos e ações em 

áreas como gestão integrada, ações comunitárias, gestão da segurança, vigilância eletrônica, planos de 

comunicação dirigida, programas educacionais preventivos, ações interinstitucionais de prevenção e 

combate ao crime, programas de cooperação comunitária, valorização dos agentes de segurança e de 

revitalização do espaço urbano, entre outras. 

PROPOSTAS: 

 

 IMPLANTAÇÃO DE 18 NOVAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA CIDADE; 

 PARCERIA COM A PM NA PREVENÇÃO E PATRULHAMENTO OSTENSIVO; 

 CRIAÇÃO DO POSTO DA PM NO ALTO DA COHAB. 
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X. CULTURA 

 

A cultura é um dos principais caminhos da transformação social, da formação dos valores humanos e da 

construção da identificação dos cidadãos com a sua cidade, o seu estado, o seu país e a sua história. A 

cultura é também um caminho para a inclusão social e uma potencial geradora de oportunidades de 

negócios, empregos e renda. 

Nosso Programa propõe a valorização da riqueza cultural de Lavras como meio para o desenvolvimento 

humano, social e econômico. 

 

PROPOSTAS: 

 

 IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE TEATRO; 

 CRIAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE LAVRAS; 

 INCENTIVO A SHOWS E EVENTOS EM LOCAIS PÚBLICOS; 

 CONSTRUÇÃO DO TEATRO DE ARENA PARA EVENTOS PÚBLICOS; 

 CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO CENTRAL COBERTO. 

 

XI. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Na configuração das políticas sociais brasileiras, a assistência social afirmou-se historicamente de maneira 

marginal em relação aos direitos sociais. Contudo, tivemos no período recente mudanças, como as 

inovações institucionais da Constituição Federal de 1988 e a legislação de organização desta política, ou 

seja, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). É 

objetivo deste próximo governo demarcar a especificidade institucional da Assistência Social enquanto 

política pública no âmbito da proteção social municipal. Lavras precisa avançar nesse sentido e priorizar a 

questão social, como forma de integração de todos na sociedade, sem exceção. 

 

 CRIAÇÃO DE CURSOS EM COOPERAÇÃO COM OS CRAS PARA CAPACITAÇÃO DAS PESSOAS MAIS 

CARENTES; 
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 CRIAÇÃO DA COOPERATIVA DA MULHER, IMPLANTADA NOS BAIRROS CARENTES PARA MELHORIA 

DE RENDA, COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM FABRICAÇÃO DE DOCES, ARTESANATO, 

AGRICULTURA, CORTE E COSTURA, DENTRE OUTROS; 


