
 

  



 

DIRETRIZES QUE DEVEM NORTEAR AÇÕES DE GOVERNO DA 
ADMINISTRAÇÃO 2021 – 2024 

 
 
“UNIDOS POR UMA LAGOA MELHOR” 
 

 
SAÚDE: 
 
META 
Promover a saúde pública e a universalidade do acesso ao SUS – Sistema único de 
Saúde, investindo no atendimento a Saúde Preventiva através do fortalecimento das 
Unidades Básicas de Saúde, como forma de reduzir a alta demanda por serviços 
médicos de maior complexidade e internações hospitalares. 
 
Ações propostas: 
 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 
 
- Melhorar as já existentes; 
 
- Construir Novas Unidades nos bairros do Centro, Cidade Jardim, São José, Paradiso, 
Sol nascente, Chico Miranda e outros que ainda não são atendidos pelo serviço de 
saúde. 
 
- Dispor em todos as UBS dos serviços do NASF – Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família e Atenção Básica, com profissionais de Assistência Social, Nutricionistas, 
Fisioterapeutas, Psicólogos e Farmacêuticos 
 
- Dotar todas as Unidades Básicas de saúde de infraestrutura física e de profissionais 
que garantam conforto e tratamento digno à saúde da população, como prevê a 
Constituição Brasileira; 
 
- Garantir a contratação e efetiva presença de médicos, enfermeiros, e agentes 
comunitárias de saúde, em todas as Unidades Básicas de saúde da rede municipal; 
 
- Criar e Padronizar em todas as UBS, Sistema de marcação de Consulta, via Internet, 
evitando o deslocamento e a espera em filas para marcação 
 
SAÚDE BUCAL 
 
- Estender o atendimento de Saúde bucal a todas as UBS do município, garantindo a 
presença de Dentistas em todas as unidades; 
 
ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS 
 
- Estruturar os serviço de atendimento a pacientes acamados criando uma equipe de 
referência para realizar o atendimento domiciliar; 
 
  



 

MEDICINA ALTERNATIVA 
 
- Implantar serviço de medicina alternativa como Homeopatia e Práticas integrativas e 
Complementares (PICS), em toda a rede de atendimento à saúde de Lagoa da Prata; 
 
REDE SAMU e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
 
- Garantir a continuidade dos serviços e AMPLIAR o atendimento implantando a USA 
(Unidade de Suporte Avançado), ambulância que conta com mais equipamentos, e 
equipe com médicos e enfermeiros, para melhor atendimento; 
 
- Criar Protocolo e Serviço de Regulação de atendimentos e transferências na 
UPA, como forma de reduzir a espera e otimizar os resultados; 
 
- Manter e melhorar os serviços de atendimento na UPA, garantindo a presença de 
médicos e enfermeiros em tempo integral, 24 horas em todos os dias da semana. 
 
FARMÁCIA MUNICIPAL 
 
- Descentralizar o atendimento para as Unidades básicas de Saúde; 
 
- Garantir ao cidadão o acesso a “cesta básica de medicamentos” 
 
- Garantir o acesso do cidadão aos medicamentos de auto custo, disponibilizado pelo 
governo estadual; 
 
Com a descentralização, os medicamentos serão encaminhados para as Unidades 
Básicas de Saúde, cada paciente irá retirar seu medicamento na unidade mais próxima 
de sua casa, otimizando seu tempo e garantindo melhor logística de atendimento.  
  
CASA DE APOIO 
 
- Dar continuidade ao serviço, melhorando o sistema de transporte, Hospedagem e 
alimentação integral, aumentando o conforto e o bem estar de seus usuários; 
 
- Ampliar o número de profissionais para auxiliar no atendimento; 
 
- Buscar melhor localização para seu funcionamento, próximo a área hospitalar e melhor 
acessibilidade a pessoas idosas ou com pouca mobilidade; 
 
- Criar espaço adaptado para receber crianças quando necessário com brinquedos 
didáticos e pequena biblioteca para seu entretenimento; 
 
- Criar a Casa de apoio na Cidade de Divinópolis, para dar maior conforto as pessoas 
que precisam acompanhar familiares em tratamento naquela cidade. 
 
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO 
 
- Estabelecer parceria para dispor de equipe médica completa, equipamentos e 
instrumentos para a realização de cirurgias ortopédicas em todas as especialidades; 
 
- Criar Centro de Atendimento Fisioterapêutico, para garantir serviços de Fisioterapia 
na completa recuperação do pós cirúrgico e outros pacientes que precisam dos serviços 
de fisioterapia. 



 

 
 
SAÚDE DA MULHER 
 
- Implantação do CESMU – Centro Especializado de Saúde da Mulher  
 
- Garantir a presença de equipe médica completa e especializada no atendimento a 
Saúde da Mulher: Ginecologistas, Mastologistas, obstetras  
 
- Garantir a realização de exames preventivos ao Câncer e outras enfermidades, como 
Mamografias e Citopatologias,   
 
- Promover campanhas de Prevenção e vacinação contra HPV 
 
- Buscar parcerias junto ao governo do estado e governo federal para a construção de 
HOSPITAL MATERNIDADE, equipada com UTI neonatal, evitando que mulheres 
tenham que se deslocar para outras cidades para terem seus filhos em segurança e 
atendimento médico adequado. 
 
REALIZAÇÃO DE EXAMES 
 
- Propiciar aos pacientes com encaminhamento médico a realização de exames 
laboratoriais clínicos e de imagem, como:  
Ressonância Magnética; 
Ultrassonografias; 
Eletrocardiogramas; 
Ecodopplercardiograma;  
Raio X e outros 
 
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 
 
- Manter e Ampliar os serviços de consultas médicas especializadas, garantindo o 
atendimento de: 
Oftalmologia; 
Endocrinologia; 
Ortopedia; 
Neurologia; 
Hematologia; 
Cardiologia; 
Proctologia;  
Otorrinolaringologia  
Pediatria 
Pneumologista e outros. 
 
ATENDIMENTO HOSPITALAR 
 
- Manter ações, Convênios e Parcerias com o Hospital São Carlos, garantindo ao 
cidadão de Lagoa da Prata: 
Atendimento Clínico, Ambulatorial e realização de cirurgias; 
Ampliação do número de atendimentos e cirurgias eletivas ao cidadão de Lagoa da 
Prata, como a realização de CIRURGIAS DE CATARATA 
 
- Estabelecer parceria: Município – governo do Estado e Governo Federal para a 
implantação do CENTRO DE NEFROLOGIA E DIÁLISE em nossa cidade;  



 

GOVERNANÇA EM SAÚDE 
 
- Criar o Sistema Integrado de Gestão Pública em Saúde – através de ferramentas de 
Tecnologias de Informação, interligar todos os serviços de Saúde, otimizando 
informações e garantindo eficiência e transparência das ações da Secretária de Saúde, 
desde a marcação da consulta até a entrega do medicamento de maneira online através 
do prontuário eletrônico. 
 
TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 
 
- Garantir e Ampliar o serviço de Tratamento fora do Domicílio, quando o município não 
dispor de tratamento especializado local; 
 
- Renovar e ampliar a frota de veículos destinados ao transporte em TFD, Vans, 
Veículos leves, Ambulâncias e Ônibus. 
 
ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
 
- Regulamentação e Reestruturação do CEAC – Centro especializado de Atenção a 
Criança e Adolescente (hoje CEMAE) 
 - Ampliação da equipe multidisciplinar de atendimento que passará a contar com: 
Terapeuta Ocupacional; 
Psicólogos; 
Fonoaudiólogos 
Psiquiatras 
Professores 
 
- Atender o atendimento a família da criança e adolescente, quando se fizer necessário; 
 
- Garantir o atendimento em local com infraestrutura adequada e de fácil acesso a todos 
que necessitem dos serviços 
 
SAÚDE MENTAL E BEM ESTAR 
 
- Fortalecer as ações de prevenção e combate ao uso de substâncias psicoativas, 
 
- Reestruturar os serviços do CAPs  
 
- Implantar o Caps AD (álcool e drogas) fortalecendo a rede de prevenção e tratamento 
de seus dependentes; 
 
 
SAÚDE ANIMAL 
 
- Reestruturação dos serviços de Zoonoses, com a presença de veterinários e 
profissionais especializados no tratamento e atenção digna a animais de rua,  
 
- Criação do serviço de recolhimento e guarda de animais de grande porte (equinos e 
bovinos) que estiverem soltos em vias públicas ou sofrendo maus tratos; 
 
- Criar programa de adoção consciente de forma a dar proteção a cães e gatos em 
situação de abandono; 
 



 

- Estabelecer parcerias com universidades de Veterinária e seus alunos, para a 
realização de castrações de cães e gatos, como forma de reduzir a população de 
animais em abandono nas vias públicas; 
 
- criação do serviço de SAMU – VET, com equipe de cuidadores e veterinário que irá 
fazer o atendimento a animais atropelados ou abandonados em via pública e seu 
recolhimento ao Canil Municipal; 
 
- Construção de um NOVO CANIL, com espaço adequado ao recebimento de cães 
adultos e filhotes, separados por ambientes e com a presença de veterinários, 
garantindo tratamento digno a cães e gatos e promovendo a adoção responsável dos 
animais.  
 
- Utilização itinerante do Castra-móvel, estendendo o serviço a todos os bairros como 
forma de reforçar o serviço de castração de animais. 
 
SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA 
 
- Criação do Programa “DENGUE ZERO”, através da adoção de estratégias alternativas 
de prevenção a dengue como o plantio de crotalárias, em lotes urbanos como forma de 
controle da proliferação do mosquito transmissor. 
 
- Ampliar o número de agentes de epidemiologia; 
 
- ampliar as ações de combate de endemias, como a dengue, Zica e outros, melhorando 
o processo de fiscalização dos lotes vagos para evitar o acúmulo de lixo, água, e mato, 
cumprindo legislação municipal que já obriga o proprietário a manter limpo e cercado 
seu lote.  
 
- Promover ações de educação socioambiental nas escolas da rede municipal como 
forma de conscientizar as crianças a adotar ações de contenção a proliferação do 
mosquito transmissor. 
 
 

EDUCAÇÃO: 
 
META 
Propiciar o desenvolvimento das potencialidades dos educandos, como instrumento de 
transformação social e preparo para o exercício da cidadania. Através de uma educação 
inclusiva e do respeito a pluralidade cultural de cada um e da valorização do professor. 
 
Ações propostas 
 
PROFESSORAS, MONITORAS E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO 
 
 - Criar o plano de carreira para os servidores da educação municipal, e Creches 
(CEMEIs). 
 
- Reestruturar o Programa de Formação Continuada dos Professores e Especialistas 
educacionais da Rede Pública Municipal; 
 
- Criar programa de formação e capacitação continua para a educação inclusiva, que 
atenda a todos servidores da educação, com vistas a tornar o acolhimento digno e 



 

imparcial a todas as crianças, sem distinção de cor, gênero, condição social, etnia e 
condição psicomotora 
 
REDE FÍSICA E ATENÇÃO AO EDUCANDO  
 
- Buscar recursos junto aos governos estadual e federal para a construção de novas 
Creches - Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEIs, com prioridade para 
bairros com maior número de crianças entre 0 e 3 anos, especialmente nos bairros 
GOMES e AMÉRICO SILVA 
 
(A socialização das crianças nessa faixa etária é de extrema importância e será 
fundamento para as fases posteriores da educação. Os campos de experiência segundo 
a BNCC precisam estar evidenciados. Crianças nessa faixa etária aprende por meio de 
brincadeiras lúdicas e acompanhadas por monitoras).  
 
- Ampliar o número de “professores apoio”, garantindo assim a inclusão de todos ao 
meio educacional. Direito constitucional hoje negado a muitos 
 
- Recuperar e Melhorar a  rede física das Escolas Municipais e das Creches (CEMEIs)  
 
- Manter e ampliar a rede de informática nas escolas para atender alunos e Professores; 
 
 - Garantir merenda escolar de qualidade e acompanhamento de nutricionistas em seu 
preparo; 
  
- Priorizar na rede pública municipal de ensino, a adoção de temas transversais como a 
educação ambiental, a construção de valores, a tolerância e a prevenção ao uso de 
drogas; 
 
- Implantação e aprimoramento de bibliotecas escolares com profissionais qualificados 
e que garantam a formação de leitores e acesso a informação adequada que contribua 
para o desenvolvimento integral da criança, além de promover o Letramento em leitura.  
 
- Restabelecer parceria com a Policia Militar para a manutenção nas escolas do 
Programa PROERD; 
 
- Garantir a manutenção do programa de auxílio ao transporte de estudantes 
universitários e de cursos técnicos regulares em cidades vizinhas; 
 
- Ampliar o número de alunos atendidos pelo programa de auxílio ao transporte 
universitário e ampliar o valor do auxílio concedido 
 
- Ampliar a cobertura de atendimento da escola em tempo integral para crianças com 
dificuldade ou defasagem escolar, com implantação de aulas de reforço no contra turno 
escolar.  
 
- Criar programa de incentivo ao aluno com bom rendimento escolar 
 
- Garantir o atendimento de qualidade no transporte escolar rural, inclusive no período 
noturno. 
 
  



 

ENSINO UNIVERSITÁRIO E PROFISSIONALIZANTE 
 
- Buscar Parcerias com escolas técnicas para o estabelecimento de Cursos técnicos 
profissionalizantes no Município; 
 
- Buscar Parcerias com Faculdades e Universidades para a instalação de cursos 
presenciais no Município. 
INTEGRAÇÃO FAMÍLIA ESCOLA 
 
- Criar programa de Integração da família à escola através de ciclos de palestras e 
treinamentos em áreas específicas como: Incentivo ao Estudo; Prevenção às Drogas; 
Sexualidade; Consciência Ambiental; Cidadania, etc. 
- Criar em parceria com a Secretaria de Assistência Social, programa de apoio e 
acompanhamento do aluno em risco social;  
 

- Apoio e incentivo a criação de bibliotecas comunitárias  e o Sistema Municipal 
de Bibliotecas (incluindo bibliotecas escolares, públicas e comunitárias).visando 
a formação do público leitor e proporcionando formação integral dos cidadãos.  

 
 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 
 
META 
Promover a proteção e promoção social das famílias, crianças, adolescentes, jovens, 
pessoas portadoras de deficiência, mulheres e idosos em condição de vulnerabilidade 
social. 
 
Ações propostas 
 
GARANTIA DE DIREITOS 
 
 - Garantir a continuidade dos serviços de Proteção Social Básica e Especial oferecidos 
nos CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e no CREAS - Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social; 
 
- Reestruturar as equipes de trabalho, mantendo o quadro de profissionais adequados 
ao bom atendimento do cidadão; 
 
- Garantir a continuidade da oferta dos Benefícios Eventuais e Emergenciais às famílias 
em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, tais como: BOLSA FAMÍLIA, BOLSA 
GESTANTE, AUXÍLIO FUNERAL, CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS e outros; 
 
- Garantir a continuidade do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, dos 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e das Medidas Socioeducativas 
em Meio Aberto; 
 
- Garantir a continuidade da destinação de subvenção social através de convênios para 
as entidades sócio assistenciais que são grandes parceiras na prestação de  serviços 
às comunidades carentes do município; 
 
- Garantir a oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes; 
AMAVIDA 
 



 

- Garantir e Fortalecer o Conselho Tutelar e suas ações de proteção a criança e 
adolescentes no município; 
- Reestruturar o Serviço Especializado em Abordagem Social a moradores de ruas e 
migrantes; 
 
- Buscar parcerias junto a órgão do governo estadual para criar o abrigo temporário, 
onde o morador de rua possa ser alimentado, fazer sua higiene pessoal e ser 
encaminhado ao destino.  
 
- Ampliar a oferta do Serviço de Convivência e de Fortalecimento de Vínculos para 
Crianças de 6 a 15 anos, dando ênfase aos bairros de maior prioridade; 
HORTAS COMUNITÁRIAS SUSTENTÁVEIS 
 
- Reestruturar e ampliar o Programa Hortas Comunitárias, através de acompanhamento 
técnico, e do Programa Cozinhas Comunitárias para garantia da segurança alimentar e 
nutricional da população de baixa renda; 
 
- Criar sistema de compostagem nas hortas comunitárias com a aquisição de 
equipamento para triturar material orgânico resultante de podas e folhas de hortaliças 
que não se destinem ao consumo. Gerando adubo orgânico e levando sustentabilidade 
as hortas comunitárias. 
 
HABITAÇÃO POPULAR 
 
- Promover a REGULAMENTAÇÃO das doações dos lotes da “Casa Mineira”, 
garantindo o direito de propriedade a todos que receberam imóveis e edificaram suas 
casas dentro do projeto. 
 
- Promover ações de melhoria e reformas em unidades habitacionais, em parceria com 
a “Feira do Amor”, priorizando famílias em situação de risco social; 
 
- Aderir em parceria com o governo estadual e federal a programas de construção de 
moradias popular para famílias de baixa renda, como o Programa “Minha Casa, minha 
Vida” e “Lares Gerais”, para a diminuição do déficit habitacional do município; 
 
RECUPERAR E FORMAR 
 
- Expandir a oferta de cursos profissionalizantes priorizando os beneficiários dos 
programas de transferência de renda, ampliando possibilidade de inserção no mercado 
de trabalho; 
 
- Implantar e efetivar programas, ações e atividades para redução do uso de drogas 
abrangendo a prevenção, recuperação e reinserção social bem como apoio às famílias. 
 
- Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas que atuam na 
prevenção e combate a todas as formas de violência em relação às crianças, 
adolescentes, idosos, mulheres e pessoas com deficiência… 
 
ATENÇÃO E APOIO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 
 
- Buscar parcerias para a criação da “Padaria do Povo”, que vai distribuir, de acordo 
com análise da assistência social, pão a famílias de baixa renda. 
 



 

- Buscar parcerias para criar o “Restaurante Popular” que vai garantir alimentação 
saudável e barata, principalmente para os mais necessitados. 
 

GOVERNANÇA: 
 
META 
Fortalecer os procedimentos de tomada de decisão através da adoção de instrumentos 
da democracia participativa. 
 
Ações propostas 
 
ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
- As “PORTAS” das salas do Prefeito e da vice Prefeita, se manterão abertas para o  
atendimento e acolhimento das demandas da população; atentos a necessidade das 
pessoas e governando ao lado do povo.  
 
- Criar o Sistema Integrado de Gestão Pública  - através de ferramentas de Tecnologias 
de Informação, interligando  todos os serviços públicos e Secretarias, otimizando 
informações e garantindo eficiência e transparência das ações da administração 
Municipal. 
 
TRANSPARÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS ORGÃOS DE CONTROLE SOCIAL 
 
- Fortalecer e apoiar as ações de entidades beneficentes, associações, conselhos e 
outros coletivos da sociedade civil organizada; 
 
- Promover Conferências públicas municipais para eleição de representantes dos 
diversos Conselhos e Audiências Públicas; 
 
- Garantir e fortalecer as ações dos Conselhos Municipais, como promotores de ações 
de cidadania e controle social; 
 
- Manter e adotar novas políticas de transparência social e garantir o acesso às 
informações sobre os indicadores sociais, ações governamentais, orçamento e gestão, 
sustentabilidade e outros garantidos pela lei de acesso a informação ( LAI); com a 
implantação de ouvidorias em todas as Secretarias e na Controladoria Interna do 
Município. 
 
- OUVIR as representações de bairros e a população em geral na elaboração das 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS e do ORÇAMENTO MUNICIPAL, priorizando as 
obras e ações indicadas pela população. 
 
ATENÇÃO AO FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL 
 
- Manter e melhorar a cesta básica dos funcionários públicos municipais. 
 
- Implementar um programa de apoio e valorização do funcionalismo público municipal. 
 
- Criar o serviço de atendimento médico do Servidor Público Municipal; 
 
- Viabilizar estudo jurídico para implantação do Plano de Saúde do Servidor Público 
Municipal. 
 
 



 

MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO AOS BENS NATURAIS 
COMUNS: 
 
META 
Assumir plenamente as responsabilidades para proteger, preservar e assegurar o 
acesso Sustentável aos bens naturais comuns, a proteção ao meio ambiente e a 
recuperação de áreas degradadas no âmbito do Município de Lagoa da Prata. 
 
Ações propostas 
 
POLÍTICAS AMBIENTAIS DE SUSTENTABILIDADE 
 
- Adotar políticas públicas e criar leis, que protejam e valorizem as áreas verdes e 
espaços naturais existentes; 
 
- Demarcar a área de proteção da nascente da Lagoa da Prata e promover ações que 
visem proteger e melhorar as condições de toda sua orla; 
 
- Elaborar estudo de Impacto Ambiental e Plano de Manejo do entorno da Lagoa da 
Prata 
 
- Fortalecer o CODEMA - Conselho de Defesa do Meio Ambiente, através de 
aparelhamento técnico para ações de fiscalização e adoção de pareceres sobre 
licenciamento e alvarás de funcionamento de atividades degradadoras. 
 
- Garantir o acesso à água tratada e ao sistema de coleta e tratamento do esgoto; 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
- Incentivar a prática de coleta seletiva em parceria com a ASCALP e  promover ações 
que reduzam a produção de resíduos sólidos e orgânicos no município; 
 
- Promover ações educativas que visem ao uso sustentável dos recursos hídricos 
municipais; 
 
- Promover ações que busquem preservar e proteger os lençóis de água subterrâneo, 
garantindo a sustentabilidade do abastecimento urbano; 
 
RECUPERAR E CUIDAR 
 
- Implantar programa continuado de arborização urbana, selecionando espécies a 
serem plantadas nas guias de meio fio (calçadas) e substituição das arvores que 
ofereçam risco a rede elétrica e queda; 
 
- Recuperar as praças e jardins públicos existentes em especial a praça da matriz de 
São Carlos Borromeu, restaurando e “tombando” sua calçada como patrimônio material 
de nossa cidade,  
 
- Criar praças e parques de convivência em bairros onde não existam; 
 
- Criar o Programa “Meu quintal é minha praça” que utiliza mão de obra da APAC para 
revitalizar e cuidar das praças da cidade.  
 
- Incentivar o uso das praças como local para aulas práticas das escolas municipais. 



 

- Garantir a segurança e a proteção do patrimônio público nas praças, com a presença 
da Guarda Civil Municipal. 
 
- Buscar parcerias com proprietários das terras que circundam a área urbana para o 
plantio de árvores, estabelecendo um cinturão verde no entorno da área urbana, com 
vistas a melhora da qualidade do ar e abrigo de espécies de nossa fauna e flora; 
  
- Melhorar o sistema de recolhimento e destinação de resíduos no aterro sanitário, como 
forma de aumentar sua capacidade e prolongar sua “vida útil”.  
 
 
 

INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO SUSTENTÁVEL: 
 
META 
Desenvolver políticas culturais que respeitem e valorizem a diversidade, o pluralismo e 
a defesa do patrimônio natural, material e imaterial, promovendo a preservação da 
memória artística e cultural do município. 
 
Ações propostas 
 
APOIO A CULTURA POPULAR 
 
- Promover e apoiar festivais ou atividades artísticas e culturais que incluam a 
diversidade e a pluralidade cultural; 
 
- Apoiar e promover ações e eventos culturais como: Encontro de Bandas Filarmônicas; 
Desfile Cívico de sete de setembro; Festivais de Cultura;  
 
- Apoiar a “festa do Rosário” através dos grupos de Congado, que promovem a festa 
(Reinado).  
 
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 
- Reestruturar a Praia Municipal através de ações voltadas para a ampliação de sua 
estrutura física com a construção de quiosques “praças de alimentação” ampliando 
investimentos na capacidade turística do município. 
 
- Promover a restauração e proteção do patrimônio arquitetônico do município (casa do 
fundador e estação ferroviária); 
 
 - Buscar junto ao governo estadual e federal recursos para a preservação e restauração 
da ponte Olegário Maciel (ponte de ferro); 
 
- “Tombar” a calçada da Praça da Matriz São Carlos Borromeu, como Patrimônio 
Material da cidade de Lagoa da Prata. 
 
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 
 
- Fortalecer e Apoiar as ações da ACADELP na promoção de jovens escritores e 
realização da “festa Literária” em nossa cidade; 
 
- Criar o Festival de Música, Bandas e Corais, para incentivar a produção artística no 
município.  



 

 
- Garantir recursos para a realização de festas tradicionais como Carnaval na Praça de 
Eventos, Festa do Trabalhador, Aniversário da Cidade, Réveillon, Encontro de 
Motociclistas, Festival do Peixe, e outros desde que abertos ao público e tenha interesse 
público; 
 
- Apoiar as ações de entidades ligadas à cultura e Turismo, através de convênios e 
parcerias: Banda Lira São Carlos, Futura, AFA, escolas de dança e outras que busquem 
promover a cultura local e o nome de Lagoa da Prata no cenário estadual e nacional; 
 
- Buscar recursos junto ao Governo Federal e Estadual, para construção de Centro de 
eventos culturais como forma de garantir espaço físico para todas as atividades culturais 
em nossa cidade; 
- Buscar Parcerias com entidades locais para criar a Escola Municipal de Música.  
 
 
 

PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA: 
 
META 
Reconhecer o papel estratégico do planejamento e das ações de implantação de 
melhorias da infraestrutura urbana, da abordagem das questões ambientais, sociais, 
econômicas, culturais, de saúde pública e construção de espaços de convivência e 
sustentabilidade urbana. 
 
Ações propostas 
 
FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 
 
- Fortalecer a participação do CONSELHO DA CIDADE, no planejamento do uso e 
ocupação do solo; 
 
- Garantir o efetivo equilíbrio na composição do CONSELHO DA CIDADE, dos diversos 
setores da sociedade civil organizada como forma de garantir a participação 
democrática nas decisões de interesse da coletividade; 
 
- Respeitar as determinações do Plano Diretor no processo de análise e liberação de 
novos empreendimentos na área urbana, ouvido o Conselho da Cidade e Codema; 
 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 
 
- Garantir a continuidade das ações de pavimentação asfáltica nas vias públicas de 
maior fluxo de veículos e com piso irregular; 
 
- Recuperação da pavimentação asfáltica da Avenida Jose Bernardes Maciel, Fernão 
Dias, Avenida Brasil, além de outras vias que apresentem necessidades de reparação; 
 
- Promover ações de estudo e implementação de redes de captação pluvial em áreas 
de forte concentração de águas de chuva, especialmente no entorno da Lagoa da Prata 
(praia) – Avenida do Contorno, Avenida Isabel de Castro, Rua Luz, Avenida José 
Bernardes Maciel, Travessa Zino Gomes, rua Eli Maciel Filho, ruas do bairro Gomes, 
bairro São Francisco, bairro Sol Nascente e outros locais que apresentarem problemas 
de escoamento pluvial 
 



 

- Garantir e melhorar o sistema de coleta e disposição final do lixo no aterro sanitário; 
 
- Melhorar e ampliar o sistema de iluminação pública, visando maior segurança e 
comodidade à população; (substituição das lâmpadas atuais, por lâmpadas de LED, que 
iluminam mais e gastam menos) 
 
- Fazer gestão junto ao DER para ampliação e melhoria da iluminação dos trevos de 
acesso à cidade;  
 
- Contratar uma empresa especializada para realizar planejamento e municipalização 
do trânsito em Lagoa da Prata, o que vai garantir mais segurança, viabilidade e 
autonomia ao município na autuação das infrações de trânsito; 
 
 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO LOCAL PARA A 
SUSTENTABILIDADE: 
 
METAS 
Implementar uma gestão eficiente e integrada com órgãos de fomento de atividades 
econômicas, que envolva as etapas de planejamento, avaliação e execução; 
 
 
Ações propostas 
 
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 
 
- Criação de um novo DISTRITO INDUSTRIAL, dotado de infraestrutura para a 
instalação de novas indústrias, mediante incentivos municipais que visem a criação de 
novas oportunidades de emprego e a implantação de novas empresas no município; 
 
- Criação do programa “PRIMEIRO EMPREGO MUNICIPAL”, concedendo benefícios 
fiscais e outras formas de incentivo as empresas já instaladas em nossa cidade e outras 
que venham a se instalar para empregarem jovens que ainda não tenham ingressado 
no mercado de trabalho; 
 
- Criar Setor de Orientação Jurídica e Contábil, para orientar a abertura de novas 
empresas e dar sustentabilidade a aquelas que já existem; 
 
- Criação do Centro de Apoio, Orientação jurídica e Fiscal do Vendedor Autônomo 
(viajantes), garantindo assistência a sua família e reconhecimento de sua atividade 
como promotora do desenvolvimento econômico de nossa cidade. -   
 
- Apoiar e criar as condições para uma economia local dinâmica e criativa, que garanta 
o acesso ao emprego e a sustentabilidade. 
 
APOIO E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
 
- Apoiar Implementação de novos negócios; 
 
- Criação da semana do empreendedorismo local “Empreende Lagoa”, em parceria 
com o Sebrae, ACE/CDL, sistemas Cooperativos e outros organismos que busquem 
fomentar novos negócios e qualificar a gestão dos pequenos negócios em nosso 
município;  
 



 

- Garantir e ampliar as ações do SINE, como promotora da inserção e reinserção do 
trabalhador no mercado de trabalho; 
- Expandir o Programa Jovem Aprendiz, criando incentivos locais para que mais 
empresas possam oportunizar o emprego de jovens em nossa cidade; 
 
- Incentivar pequenos empreendedores, através do Setor de Orientação Jurídica e 
Contábil, dando capacitação para abrir, gerenciar e fazer prosperar seus 
empreendimentos 
 
- Valorizar empresas e empreendimentos que adotem sistema de produção sustentável 
e valorização do meio ambiente. 
 
- Promover cursos e acesso à formação técnica de acordo com o perfil de empresas e 
atividades existentes no município; 
 
- Criar a feira do artesão, onde os nossos artesãos possam expor seus produtos e fazer 
negócios. 
 
 

TRÂNSITO E SEGURANÇA: 
 
METAS 
 
Ampliar e dar efetividade ao sistema de vídeo-monitoramento (olho vivo) nas principais 
vias de circulação no município e locais de grande aglomeração de pessoas, garantindo 
maior segurança aos cidadãos; incluir a Polícia Militar no projeto para que a prevenção 
seja efetiva e consistente. 
 
Implementar ações de educação para um trânsito seguro nos diversos ambientes de 
socialização, visando promover o ser humano e construir uma sociedade calcada no 
respeito ao outro e na urbanidade; 
 
Promover a mobilidade sustentável, a partir da construção de ciclovias, reconhecendo 
a interdependência entre os transportes, a saúde, o ambiente e o direito à cidadania. 
 
Ações propostas 
 
RESOLVENDO E ORGANIZANDO 
 
- Criar a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, integrando as 
ações de segurança promovidas pela Guarda Civil Municipal e Agentes de trânsito, 
responsáveis pela fiscalização e cobrança do respeito às leis do trânsito no âmbito do 
Município de Lagoa da Prata;  
 
- Melhorar e incentivar a construção de calçadas nas principais vias do município, 
priorizando rampas de acesso a pessoas portadoras de deficiência; 
 
- Promover o estudo e a construção de ciclovias, garantindo segurança e mobilidade 
satisfatória para os ciclistas; 
 
- Incentivar e garantir a segurança dos pedestres, através da construção de passagens 
elevadas de pedestres no acesso as escolas, área central da cidade e vias de maior 
circulação de pedestres; 
 



 

- Recuperar e melhorar a sinalização de ruas e do trânsito, promovendo assim maior 
segurança para condutores e pedestres; 
 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
 
- Promover formação continuada dos agentes da Guarda Civil Municipal, como forma 
de garantir sua atuação com urbanidade e respeito aos direitos do cidadão, fortalecer 
suas ações, equipando melhor seu efetivo com veículos e outros instrumentos, como 
forma de minimizar a violência e garantir a segurança dos cidadãos; 
 
- Criar o Estatuto da Guarda Civil Municipal, seu Regimento Interno e respectivo plano 
de carreira, além do Código de Conduta Ética e Disciplinar.  
 
APOIO AOS ORGÃOS DE SEGURANÇA 
 
- Garantir o apoio, através de parcerias e assinaturas de convênios com as polícias 
militar, civil, de meio ambiente e outros órgãos encarregados da prevenção e combate 
à violência; 
 
- Empreender junto ao estado de Minas Gerais, ações para a construção de sede 
própria para a policia Militar no município e assim garantir a ampliação da Companhia 
de Policia Militar em nossa cidade. 
 
- Empreender ações junto ao estado de Minas Gerais para a instalação de Unidade do 
Corpo de Bombeiro Militar em nossa cidade; 
 
- Fortalecer as ações do COMSEP – Conselho Municipal de Segurança Pública; 
 
- Garantir a qualidade e segurança no transporte público municipal; 
 
- Buscar junto ao Estado, em caráter urgente, aumento do número de policiais militares 
e civis no município; 
 
- Construir cancelas eletrônicas com monitoramentos 24 horas nas entradas principais 
da cidade. 
; 
 

ESPORTE E LAZER: 
 
META 
Buscar a implementação de ações que busquem promover a prática de atividades de 
esporte entre jovens e crianças, desenvolvendo práticas saudáveis de promoção da 
saúde e do bem estar social, afastando crianças e jovens da possível delinquência e 
promovendo sua inclusão no mundo dos esportes. 
 
Ações propostas 
 
APOIO AO ESPORTE 
 
- Garantir e ampliar o projeto de atletismo, como forma de ampliar a participação de 
mais jovens nesta modalidade de esporte; 
 



 

- Buscar parcerias com órgãos do estado e empresas que promovam a participação de 
atletas da modalidade de atletismo em competições a nível estadual, nacional e 
internacional; 
 
- Manter e ampliar o Programa BOLSA ATLETA, garantindo assim que atletas com 
melhor desempenho possa dedicar-se mais aos treinamentos; 
 
- Realizar parcerias Público-Privadas, para a realização de Campeonatos a nível 
municipal e regional  
 
- Criar a “Copa Lagoa” de futebol de categoria de base, em parceria com a Federação 
Mineira de Futebol, as escolinhas de futebol do município e das cidades vizinhas, 
acolhendo em um mês de competição mais de mil crianças sob olhares profissionais. 
- Melhorar e ampliar o projeto de esportes nos bairros, com a presença de professores 
de educação física e ampliando as modalidades esportivas; 
 
- Garantir e incentivar a formação de equipes para a disputa do JIMI, JEMG e JELP; 
 
- Garantir e incentivar os campeonatos municipais de futebol e outras modalidades de 
Esportes; 
 
 - Garantir Transporte para equipes de Lagoa da Prata, que representem a cidade em 
atividades esportivas no estado de Minas Gerais;  
 
 
ATENÇÃO E CUIDADO COM A SAÚDE ESPORTIVA DOS IDOSOS 
 
- Garantir e ampliar o projeto Melhor Idade, com orientação de professores de educação 
física, incentivando a pratica correta de exercícios entre os idosos e promovendo suas 
apresentações em outras cidades da região; 
 
- Buscar recursos junto ao Governo Federal e Estadual para a Construção do Centro 
de Esportes da Pessoa Idosa (Projeto Melhor Idade), que irá atender todas as 
atividades esportivas destinadas a esse público, se tornando também o seu espaço de 
convivência e comemorações. 
 
- Criar o Projeto “Bailando na Terceira Idade” no calendário de eventos da Secretaria 
de esportes, , dotando o evento de espaço físico adequado e infraestrutura para atender 
a pessoa idosa. 
 
INVESTIR NA INFRAESTRUTURA 
 
- Buscar parcerias junto aos governos Estadual e Federal para a construção de pista de 
atletismo no município, concentrando todas essas modalidades em um único local 
 
- Recuperar, iluminar, realizar a cobertura e manter as quadras de esportes dos bairros 
em condições da prática saudável e segura de esportes; 
 
- Construir quadras de esportes nos bairros que ainda não possuem, garantindo 
medidas oficiais de seu piso; 
 
- recuperar e melhorar a estrutura física da Praça de Esportes e do Campo Municipal; 
 
 



 

AGRICULTURA E MEIO RURAL: 
 
META 
Promover e melhorar o arranjo produtivo dos pequenos produtores rurais e o 
desenvolvimento sustentável do agronegócio. 
 
Ações propostas 
 
- Manter as estradas rurais em bom estado de conservação, assim como pontes e mata-
burros. 
 
- Apoiar a produção e o consumo de produtos orgânicos locais; 
 
- Apoiar e fomentar a produção agropecuária, através de ações próprias do poder 
público, bem como parcerias com órgãos de estado, tais como EMATER, SENAR, 
SEBRAE e outros, com vistas a melhora do arranjo produtivo local; 
 
- Incentivar o desenvolvimento dos pequenos produtores rurais, através de programas 
e parcerias de apoio técnico e serviços. 
 
- Reestruturar o atendimento ao pequeno produtor por maquinas e implementos 
agrícolas da Prefeitura municipal, através da regionalização do atendimento como forma 
de dar agilidade ao serviço e democratizar o uso das máquinas. 
 
 

POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 
 
META 
Promover ações públicas voltadas para a garantia dos direitos da mulher e da família   
 
Ações propostas 
 
CRIANDO E ESTRUTURANDO 
 
- Criação do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES, como forma 
de garantir a efetiva participação das mulheres na construção de Políticas Públicas 
voltadas para a proteção da família e garantia dos direitos da mulher;  
 
UM OLHAR ESPECIAL... 
 
- Criação do Programa “Proteção Integral a Gestante”, garantindo atendimento médico 
e orientação nutricional a gestante e parturiente; 
 
- Criação de Programa de acompanhamento psicológico a família e mulheres vítimas de 
violência; 
 
- Garantir a continuidade do Projeto “ELAS”, através de parcerias, realizando eventos 
que garantam assistência e acompanhamento psicológico as mulheres que fazem 
tratamento de câncer ou já venceram a doença. 
 
  



 

PROTEÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS 
 
- Gestão junto ao Governo do estado para a criação no município de Delegacia 
especializada no atendimento a mulher vítima de violência, com presença de policiais 
do sexo feminino para o atendimento.   
 
- Implantação em parceria com a Policia Militar, da Patrulha de Prevenção a Violência 
Doméstica. 
 
- Criação do Programa de atendimento em rede entre a Secretaria de Assistência 
Social, GCM, Polícia Civil, Polícia Militar e OAB – Mulher, para atuar na prevenção e 
repressão da Violência contra mulher. 
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