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Vivemos um momento de grande transforma-
ção na política, na economia e nas visões de 
mundo. Não há quem discorde de que mudan-
ças imediatas são necessárias. Sim, estamos 
em uma época em que o futuro é cada vez 
mais imediato, mas se necessita de uma clara 
visão de onde se está e para onde se deseja ir. 

Com os servidores TIC (Técnicos de Informa-
ção e Comunicação) engajados e uma equipe 
técnica formada por profissionais e especia-
listas em planejamento, sistema integrado de 
gestão, controle interno, contratos e licitações, 
folha e tributário, fizeram uma auditoria inter-
na de governos anteriores e identificaram uma 
dívida de R$ 118 milhões. O relatório técnico 
situacional mostra a oportunidade de cons-
truir novos caminhos com um planejamento 

estratégico, tático e operacional, por área de 
atuação, com meta estabelecida de reduzir 
as despesas da prefeitura em R$ 44 milhões, 
através de cancelamento de contratos, rene-
gociações e com novos editais incluindo novos 
contratos administrativos mais fortes.
Temos a oportunidade de construir um am-
biente de transparência, cooperação e traba-
lho, conquistar a confiança dos servidores e 
compartilhar com as pessoas e as instituições, 
a responsabilidade com desenvolvimento e a 
melhoria da vida na cidade e campo. É urgente 
implantar um modelo de gestão participati-
va. As pessoas às quais servimos, tem rostos, 
famílias, esperanças, sonhos e histórias. Que 
esta prestação de contas seja a mão que o en-
contra: “se agente for junto, fica mais fácil”.

Prefeitura de Santa Luzia 
Transparência, Cooperação e Trabalho.
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60 dias de governo 
27 de outubro de 2017 - o início

Esta administração ao perceber inconsistências nas finan-
ças municipais, adotou medidas emergenciais para honrar 
compromissos, garantir serviços básicos e, principalmente, 
a qualidade de vida para a nossa gente.

Santa Luzia é uma cidade grande, de dimensão metropoli-
tana e que não avançou nas últimas décadas, mas merece 
uma atenção especial em todos os aspectos. Metade da po-
pulação não tem saneamento básico, a água não é de quali-
dade, o Plano Diretor é antigo e defasado, constam inúme-
ras irregularidades na expansão urbana, além de não haver 
uma Lei de normatização para rotinas de procedimentos 
internos bem como a Controladoria. 

Por isso, o chefe do executivo consolidou uma equipe téc-
nica que seja integrada, comprometida, informada e ágil, de 
visão comum, a fim de encontrar posição, intenção e dire-
ção para as políticas públicas. 

As pessoas vão, a instituição fica!

Expediente
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É tempo de resgatar a história 
e voltar a trilhar o caminho do 

desenvolvimento de Santa Luzia -  
Cidade Imperial, Patrimônio 

Cultural de Minas Gerais. 

Nossa meta é reduzir as 
despesas da Prefeitura 
em R$ 44 milhões/ano

Sandro Coelho - transição tranquila
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As máquinas não param de trabalhar 
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Economia de mais de 1,3 milhão/ano com 
o novo contrato da Iluminação Pública
A gestão atual retomou os serviços de Iluminação Pública. 
Agiu de forma emergencial, fez um novo contrato e garan-
tiu ao município uma economia de mais de 1,3 milhão/ano. 
Além disso, conseguiu ampliar os serviços, oferecendo no-
vas lâmpadas de led. 

A coleta do lixo, há anos era um problema em Santa Luzia, tanto 
que esta administração encontrou o contrato vencido e sem a de-
vida cobertura. A população não podia ficar sem a prestação de 
serviços tão essenciais como os de limpeza urbana. Emergencial-
mente, o prefeito interino Sandro Coelho, preparou junto a sua 
equipe de trabalho, um termo de referência e com uma planilha 
aberta, fez cotações de mercado. Com isso, a prefeitura conse-
guiu uma redução de R$ 300.000,00/mês, gerando uma 
economia anual de R$ 3.600.000,00.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Estamos publicando um novo Edital de Concorrência Pública, onde temos a 
expectativa de assim, reduzir ainda mais os serviços de coleta de lixo.

A coleta do lixo está custando menos

Homens apostos, máquinas funcionando e força de 
vontade de trabalhar pela cidade: esse é o lema da Se-
cretaria Municipal de Obras. Graças ao esforço desta 
administração, atualmente, Santa Luzia conta com um 

maquinário inédito: uma retroescavadeira. O trabalho 
de limpeza urbana está sendo feito em toda cidade, 
vários pontos como praças e outros espaços já foram 
revitalizados.

Retomada das obras e limpeza na cidade

Mosteiro de Macaúbas Rua Alvorada UPA São Benedito

Avenida Brasília Canal do Adeodato Palmital
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Santa Luzia ganha 2.000 vagas na Educação
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Este ano os alunos da 
rede municipal de San-
ta Luzia vão ter um re-
torno escolar cheio de 
novidades. Esta admi-
nistração garantiu re-
formas e ampliações de 
salas! Segundo o pre-
feito interino Sandro 
Coelho, apenas na Edu-
cação Infantil já está em 
fase de construção:

Em meio a tantas contas de início de ano, os pais e respon-
sáveis não vão precisar se preocupar com o material escolar, 
nem com o uniforme dos filhos. Este ano, mais de 20 mil 
alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Funda-
mental e até mesmo na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

da rede municipal de Educação, vão ser contemplados com 
kit escolar e uniforme. Ao compor o kit, a Secretaria Muni-
cipal de Educação preocupou-se em escolher materiais, que 
ofertasse o melhor padrão de qualidade e funcionalidade 
em sala de aula, conforme cada segmento de ensino. 

Como educador e ex-diretor de escola, o pre-
feito interino Sandro Coelho tem batalhado 
para que a educação em Santa Luzia volte a 
ser referência no Brasil. Para entender, ver e 
ouvir de perto as demandas educacionais no 
município, visitou todas as escolas da cidade. 
A partir de agora, todas as escolas  munici-
pais terão um representante que irá se reunir 
com ele, uma vez por mês, no gabinete da 
prefeitura, para tratar de assuntos referentes 
a educação.

Gabinete aberto para todos os servidores

Quem perdeu ou não conseguiu realizar o cadastro para en-
caminhamento às UMEIs ou escolas de Educação Infantil, 
não precisa se preocupar. Ainda está em tempo! A Secretaria 
Municipal de Educação está recebendo a comunidade para a 
realização da inscrição e cadastro para as escolas da rede mu-
nicipal. Após atendimento, será feito o mapeamento e encami-
nhamento dos alunos.

Atenção: inscrição e cadastro
para as escolas da rede

Distribuição de kit de material escolar e uniforme

23 salas e 12 banheiros

 Em caso de dúvida, o telefone da Secretaria 
Municipal de Educação é: 3641-5820.

Novo Kit e uniforme escolar

Na primeira reunião, que aconteceu em dezembro de 2017, Sandro 
Coelho anunciou a proposta de novas capacitações para professores 
e supervisores, possibilitando o aprimoramento de todos os profis-
sionais e, ainda, visando a melhoria na qualidade do ensino-aprendi-
zagem dos mais de 20 mil alunos da rede municipal. As capacitações 
já constam no calendário escolar e as temáticas atenderão aos pro-
fissionais da Educação Infantil ao Ensino Fundamental e Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). 

Caio Araújo,
aluno da UMEI
Maria Augusta
da Silva

Prefeito recebe o Plano de Cargos e 
Salários dos professores municipais

Gerentes dos postos de saúde com o Sec. de Governo 
Giovani Batista e o Prefeito Interino Sandro Coelho

Ministro da Educação Mendonça Filho 
com o Prefeito Interino Sandro Coelho 
em Brasília - objetivo da reunião foi tra-
tar a liberação de mais recursos para a 
educação em 2018. 

Direto de Brasília



TRABALHO

Transparência, Cooperação e Trabalho
A Secretaria de Governo liderada pelo Secretá-
rio Giovani Batista criou o grupo de funcionários 
TIC (Técnicos de Informação e Comunicação).           
Um servidor de cada secretaria foi designado 
para informar todas as ações desenvolvidas e 
também as futuras ações de cada pasta, contri-
buindo para o bom desempenho e divulgação das 
ações do executivo municipal. 

REFIS-M AUMENTA RECEITA MUNICIPAL EM 85,25%
O Programa de Recuperação Fiscal do Município de Santa Luzia (REFIS-M), 
que disponibiliza incentivos para que os contribuintes regularizem os dé-
bitos municipais vencidos. Se comparado com a média dos dois últimos 
anos; alavancou a receita municipal em 85,25%, o que representa o va-
lor de R$ 1.813.629,18. Esse valor arrecadado será investido em saúde, 
educação, obras, desenvolvimento e crescimento para a cidade. 

A nova administração comemora mais uma conquista. De acor-
do com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED), no ano de 2017, o município de Santa Luzia criou 
518 novas vagas de emprego com carteira assinada. 
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TRANSPARÊNCIA

DINHEIRO PÚBLICO É DA SUA CONTA
Em cumprimento a Lei Municipal nº 3.849, de 18 de ou-
tubro de 2017, a Prefeitura de Santa Luzia tem traba-
lhado para garantir o acesso à informação previsto no 
inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e 
no § 2o do art. 216 da Constituição Federal.

Para que a população possa conferir e fiscalizar a aplica-
ção das finanças municipais, a prefeitura criou um canal 
legítimo, o Portal “Transparência e Acesso à Informa-
ção”, disponibilizado dentro do site.

FISCALIZE VOCÊ MESMO!

O Município de Santa Luzia, agora faz parte do “Consórcio Mulheres das 
Gerais”. O programa tem por objetivo amparar e auxiliar as mulheres víti-
mas de violência doméstica. O termo de compromisso foi assinado no dia 
14 de dezembro, pelo prefeito interino Sandro Coelho, na solenidade da 
XIII Assembleia Geral do Consórcio Mulheres Das Gerais, realiza na Prefei-
tura Municipal de Betim. 

“A partir da assinatura do convênio as mulheres terão um local para serem 
encaminhadas. Vamos dar continuidade ao processo que já é feito junto ao 
Ministério Público e ao Fórum da cidade. Agora estamos selando este com-
promisso e o acompanhamento dessas mulheres”, afirmou Sandro Coelho. 

Mulheres vítimas de violência doméstica
agora terão amparo da prefeitura

A parceria entre a Prefeitura de Santa Luzia, Câmara Municipal, estagiários 
e, principalmente, a Polícia Civil, que tem à frente da Delegacia de Homicí-
dios, a Drª Adriana Rosa, tem dado bons frutos. Pela primeira vez, nos últi-
mos 7 anos, o munícipio de Santa Luzia tem o menor Índice de Homicídios. 
Entre março e dezembro de 2017, em comparação com o mesmo período 
de 2016, houve redução de 13% na taxa de homicídios.

Dra. Adriana Rosa, delegada 
de Homicídios

COOPERAÇÃO

Prefeitura e COHAB entregam 200 escrituras 
de unidades habitacionais para famílias luzienses

Prefeito Interino Sandro Coelho 
e o prefeito de Betim Vittorio Medioli

Retroescavadeira inédita no município

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

LOA - Lei Orçamentária Anual 
é aprovada pela Câmara Municipal

Vereadores visitam o Prefeito Interino Sandro Coelho
com demonstração de sintonia entre os poderes

Prefeito Interino Sandro Coelho 
ao lado da Diretora do Fóro, 
Juíza Dra. Edna Caetano

Sec. de Governo Giovani Batista 
ao lado do Prefeito Interino 
Sandro Coelho e da Primeira 
Dama Carolina Pimentel

SANTA LUZIA TEM O MENOR ÍNDICE 
DE HOMICÍDIOS NOS ÚLTIMOS 7 ANOS

518 NOVAS VAGAS DE EMPREGOS 
COM CARTEIRA ASSINADA EM 2017
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UPAs do São Benedito contam com maquinário novo
Há 50 dias as UPAs Adulto e Pediátrica contam com dois novos equi-
pamentos de ponta e alta tecnologia. Um equipamento de RX Digital 
Adulto, interligado diretamente ao computador do consultório médi-
co e um na UPA Pediátrica que é digitalizada em CD e enviada para 
as UBS. Também está sendo implantado o Pronto Atendimento de 
Odontologia 24 horas na UPA. 

A Secretaria Municipal de Saúde também vem adquirindo novos apa-
relhos odontológicos para o atendimento da população Luziense nas 
UBS. E tem mais:
• 4 oxímetros de pulso
• Bomba de fusão medicamentoso
• 2 respiradores
• 4 monitores multiparâmetros

RX Digital

Paciente em preparo para o RX


