
PLANO DE GOVERNO – BRUNO ZUCARELI  

COLIGAÇÃO DEM – PL  

“A FORÇA QUE OURO FINO PRECISA” 
  

 

DMAAE  
 
1 – Possibilitar recursos junto ao governo Estadual e Federal para implantação do 
tratamento de esgoto em todo o município, ou consorciar junto aos municípios 

que compõe nossa microrregião, oferecendo o serviço de esgotamento sanitário 
para iniciativa privada por meio de concessão, de acordo com o Novo Marco 

Regulatório do Saneamento Básico; 2 – Ampliação da estação de tratamento, 
aumentando a vazão de 55L/s para 90L/s e estudo para construção de nova 
estação de tratamento junto ao Rio Mogi; 3 – Aquisição estratégica de 

reservatórios para atendimento dos bairros da zona urbana e rural, de maneira a 
aumentar a capacidade de reservação; 4 – Fiscalização dos novos loteamentos 

segundo Manual de Diretrizes do Loteador 2019, de maneira a garantir a 
qualidade do material do empreendimento; 5 – Contenção de perdas substituindo 
os encanamentos de ferro das ruas por outras tecnologias; 6 – Substituição de 

manilhas de barro por outra tecnologia; 7 – Alteração do no projeto de tarifação de 
água em parceria com a Câmara Municipal, implantando um Programa de 

Incentivo ao Consumo Consciente; 8 – Interligação digital com o setor de obras da 
Prefeitura de Ouro Fino; 9 – Continuidade do projeto Ouvidoria e IGATU; 10 – 
Busca frequente por novas tecnologias e soluções do saneamento em geral .  

 
 

Meio Ambiente 
 

1 – Criação de um programa de arborização urbana; 2 – Ampliação do programa 
de distribuição de mudas nativas e frutíferas aos munícipes; 3 – Maior fiscalização 
de terrenos baldios (abandonados); 4 – Manutenção correta e frequente em 

árvores e praças; 5 – Parceria e fomento a entidades voltadas a coleta seletiva e 
programas de reciclagem urbana; 6 – Incentivo a práticas conscientes nas 

escolas públicas e entidades e associações. 
  
 

Causa Animal 
 

1 – Manutenção do Programa Castramóvel; 2 – Construção de uma unidade 
básica de pronto atendimento animal em parceria com ONG’s e iniciativa privada; 
3 – Criação de um Centro de Controle de Zoonoses (CCZ); 4 – Estabelecer uma 

PPP (parceria público privada) com a ONG Alquimia e ASSOPAMA; 5 –  
Construção de um gatil em parceria com as ONG’s; 6 – Auxiliar as ONG’s do 

município da aquisição de recursos do Estado e da Federação; 7 – Estabelecer 
um controle urbano de reprodução animal, animais abandonados na via urbana 
(de pequeno, médio e grande porte) e controle de pragas urbanas mediante o 

fortalecimento estrutural da Vigilância Sanitária; 8 – Promover o cadastramento 
dos animais atendidos nas ONG’s e no pronto atendimento animal, mediante 



cadastro via CADB (Cadastro de Animais Domésticos do Brasil); 9 – Possibilitar a 

emissão de RG pet, mediante o sistema PET SYSTEM DIGITAL, com chipagem 
de pets. 

  

Saúde 
 
1 – Reestruturação do pronto atendimento em parceria com a Santa Casa de 
Ouro Fino; 2 – Continuidade do programa Policlínica, aumentando os profissionais 

e ampliando as especialidades oferecidas; 3 – Reestabelecimento do consórcio 
CISAMESP; 4 – Criação de mutirão de cirurgias de cataratas; 5 – Fortalecimento 

das farmácias populares; 6 – Criação do “Aplicativo Saúde”, implantando uma 
carteira digital de vacinação e cadastro do paciente de alergias e enfermidades; 7 
– Reestruturação dos PSF’s nos bairros, com aquisição do novos equipamentos 

de saúde; 8 – Reestruturação do SAMU; 9 – Aquisição de tablets para agentes de 
saúde, de maneira a agilizar e controlar procedimentos básicos; 10 – Ampliar as 

especialidades odontológicas oferecidas à população; 11 – Ampliar as equipes de 
estratégia de saúde da família e fortalecer o programa médico da família na zona 
urbana e rural; 12 – Criação do “Programa de Incentivo a uma Vida Saudável” 

com nutricionistas locais e acadêmicos; 13 – Melhorias nos aparelhos nos 
serviços e aparelhos na área odontológica, psiquiátrica e psicológica; 14 – 

Aumento dos atendimentos voltados a idosos, gestantes e primeira infância; 15 – 
Maior investimento no atendimento básico das primeiras 24 (vinte e quatro) horas; 
16 – Parcerias com casas de apoio para pacientes que tem que se deslocar para 

outros municípios para tratamentos oncológicos e hemodiálise; 17 – Fechar 
convênios com clínicas médicas, de imagem, laboratórios de análise e hospitais 
de atendimento de alta complexidade; 18 – Fechar convênios com profissionais 

médicos e clínicas para agilizar procedimentos de diagnóstico, como biópsias, 
colonoscopia e endoscopia, tendo como prioridade pacientes da nossa cidade 

(isto além dos serviços oferecidos pelo SUS); 19 – Aumentar procedimentos 
pactuados com os hospitais de referência, através da Secretaria Regional de 
Saúde; 20 – Ajudar o Hospital a aumentar a prestação de serviços oferecidos a 

nossa população, bem como, da região; 21 – Aumentar e melhorar os 
atendimentos básicos nas Unidades Básicas de Saúde; 22 – Parceria com o 

Hospital Regional de Pouso Alegre, de maneira a buscar convênios para aumento 
das especialidades oferecidas no município, facilitando a vida do cidadão e 
evitando seu deslocamento para outros centros; 23 – Atuação junto a Santa Casa 

de Misericórdia de maneira a garantir, através de parcerias público privadas, bem 
como governos Estadual e Federal, recursos para possibilitar a aquisição de 

equipamentos de imagem, de maneira a se tornar uma prestadora de serviços e 
não sobreviver somente de filantropia.     
 

Servidores Públicos 
 

1 – Criação de Núcleo de Segurança do Trabalho; 2 – Revitalização e 
equipamentação de todos os setores; 3 – Aquisição de novas tecnologias de 

maneira a potencializar a realização dos serviços; 4 – Alteração da logística 
funcional e melhoramento das comunicações entre departamentos; 5 – Promover 
a reciclagem de conhecimentos de todos os setores, bem como, palestras 

educacionais; 6 – Criação de um plano de incentivo ao funcionarismo público; 7 – 



Aquisição de EPI’s, uniformes entre outros utensílios de identificação; 8 – 

Verificação, dentro da legalidade e respeitando o orçamento municipal quanto ao 
pagamento dos direitos adquiridos dos funcionários; 9 – Parceria com o Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais.  
 

Cultura, lazer, turismo e desporto 
 
1 – Maior incentivo aos eventos de ciclismo, exposição de autos antigos, carros 

tunados, tratorada, caminhada, entre outros em Ouro Fino; 2 – Criação de coretos 
e concha acústica em locais estratégicos, de maneira a incentivar a apresentação 

de shows com participação de bandas locais; 3 – Criação do WI-FI livre em 
praças; 4 – Criação do “Cine Popular” com exibição de filmes abertos as faixas 
etárias e livres quanto à exibição pública; 5 – Construção de painéis históricos em 

pontos chaves, de maneira a evidenciar nossa rica história e homenagear 
grandes vultos que aqui viveram; 6 – Recuperação de minas e áreas do domínio 

público com artistas locais; 7 – Criação de uma área de lazer comunitária no lago 
dos Palomos; 8 – Criação de uma academia popular em parceria com alunos do 
ASMEC; 9 – Criação de um Conservatório, Escola de Música, ou Centro de 

Cultura Municipal, aproveitando o local onde foi à Escola Estadual Bueno Brandão 
em parceria com cantores, artistas plásticos, atores, desenhistas e músicos da 

cidade, bem como, corais, serestas, oficina de teatro, etc.; 10 – Construção do 
Museu Municipal na “Casa onde foi assinado o Tratado Café com Leite); 11 – 
Elaboração de um calendário cultural anual de eventos, de maneira a oferecer 

semanalmente uma opção cultural a juventude e a toda a população em geral; 12 
– Criação de uma “AGRISHOW Ourofinense - AgriOuro”,  feira do café; feira das 
nações; retorno do Festival de Música Sertaneja; Casa da Romaria, resgate da 

Festa Italiana, entre outros. 
 

3ª Idade / Acessibilidade 
 

1 – Criação da “Creche do Vovô”; 2 – Melhoria no setor de fisioterapia no 
município e destinação e atendimento especializado por geriatra periodicamente; 
3 – Maior incentivo a Turma da Terceira Idade e promoção de eventos para os 

idosos; 4 – Parceria com academias com serviço de hidroginástica para idosos; 5 
– Garantir a contratação de deficientes para ocupação de funções públicas; 6 – 

Promover o melhoramento das ruas e acessos públicos; 7 – Melhorar a 
acessibilidade municipal; 8 – Aumentar o número de professores de apoio aos 
autistas; 9 – Melhorar o incentivo ao ensino especial e convênios com a APAE, de 

maneira a adquirir mais equipamentos e melhorar sua infraestrutura de 
atendimento; 10 – Firmar parcerias com contadores, de maneira a auxiliar os 

deficientes na aquisição de veículos PCD; 11 – Criar junto ao Departamento de 
Assistência Social, um Núcleo de Apoio as Pessoas Portadoras de Deficiências, 
de maneira a desenvolver projetos e angariar recursos voltados para este setor 

junto ao Governo estadual e Federal; 12 – Criação de um projeto de promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida; 13 – Garantir o cumprimento da cota de vagas obrigatórias no trânsito; 
14 – Implantar tecnologias de maneira a garantir o direito de acesso à informação 
acerca dos atos da administração pública; 15 – Adequar os órgãos da 

administração municipal, garantindo a acessibilidade.  



 

Defesa Civil, bombeiros civil e militar 
 

1 – Aquisição de veículo próprio para contenção de incêndios; 2 – Promoção de 
treinamentos especializados; 3 – Instalação de pontos de coletas de água por 

hidrantes em locais estratégicos; 4 – Aumento de pessoal e aquisição de 
ferramentas de trabalho; 5 – Linha direta por meio do app 
DEFESACIVILATENDE; 6 – Verificação da possibilidade de instalação de uma 

unidade militar do corpo de bombeiros, ou brigada civil de bombeiros.  
  

Educação 
 
1 – Implantar nas escolas municipais, gradativamente, turmas de tempo integral; 2 

– Criar salas de recursos para atendimento aos alunos do município; 3 – Garantir 
a inclusão na escola, investindo em professores de apoio para atendimento a 

crianças com deficiência, de acordo com a legislação vigente; 4 – Creches 
funcionando 12 (doze) meses, garantindo, assim, maior comodidade para os pais 
que não têm com quem deixar os filhos em período de férias; 5 – Criação de um 

programa de reestruturação da rede pública municipal referente ao transporte 
escolar; 6 – Promover anualmente um seminário de educação com palestrantes 

renomados, envolvendo a rede pública e privada do município, garantindo a 
formação em serviço; 7 – Promover periodicamente cursos de atualização para 
funcionários e auxiliares de serviços; 9 – Equipar todas as unidades escolares 

com recursos tecnológicos, (computadores, data show, etc.) observando o 
número de alunos e professores atendidos; 10 – Oferecer suporte técnico as 

escolas com uma equipe capacitada para lidar com a rede de computadores e 
periféricos; 11 – Garantir que todas as unidades da rede municipal tenham 
recursos pedagógicos e materiais para atendimento a seus alunos; 12 – Cuidar 

que seja cumprida a legislação quanto ao quadro curricular, oferecendo para 
todas as unidades escolares municipais (rede urbana e rural) professores para 

ministrar as disciplinas constantes do plano curricular vigente (música, inglês e 
educação física); 13 – Incentivar o desenvolvimento no município de projetos que 
atendam aos alunos e promovam a integração da família, bem como a 

valorização da cultura do município (projetos que visem aumentar o vínculo dos 
alunos com a escola, projetos contra o bulling, educação sócio emocional, 

educação financeira, educação ambiental, educação para o trânsito); 14 – 
Incentivo ao PROERD, garantindo estrutura para sua execução; 15 – Compor 
uma equipe com representantes de profissionais da educação que atuem nos 

diferentes segmentos para rever e discutir o plano de carreira; 16 – Programa de 
incentivo a prática de esportes; 17 – Fortalecer a parceria com a APAE de Ouro 

Fino; 18 – Implantar o Programa Biblioteca Virtual. 
 

Geração de emprego e renda + capacitação de mão de obra 
 
1 – Programa Meu primeiro emprego – cadastramento de currículos e capacitação 

profissional; 2 – Criação de um programa de incentivo fiscal para expansão e 
fomento do setor de indústria e comércio; 3 – Estabelecer parceria com a 
Associação Comercial, IF de Inconfidentes, SENAC, SENAT, SENAR, Faculdades 

ASMEC, entre outrem, de maneira a promover a capacitação técnica da mão de 



obra do trabalho, utilizando e otimizando o espaço da Fundação José Ruffo 

Bernardes; 4 – Continuar a estruturação do polo industrial de Ouro Fino, com 
360.000m2 de área; 5 – Otimizar e utilizar espaços deixados de lado por 

empresas que já não estão mais em nosso município; 6 – Melhor estruturar o 
Aeroporto, nosso diferencial em toda nossa região, garantindo escoamento de 
mercadorias; 7 – Parceria ACIAOF e comerciantes para restruturação física e de 

funcionamento do centro comercial da cidade; 8 – Parceria e fomento ao setor de 
malhas, artesanato e turismo rural; 10 – Criação da Diretoria Municipal de 

Indústria e Comércio para ir buscar os empresários e investidores para nosso 
município; 11 – Criação de um plano de ação para trazer setores em crescimento 
na economia nacional (agronegócio/Farmacêuticas/Galpões-Centros de 

Distribuição do E-commerce); 12 – Criar uma identidade visual à cidade, 
investindo no Agronegócio, de maneira a fomentar as parcerias com bancos 

cooperativas e parcerias com os produtores rurais do município; 13 – Promover 
incentivo a contratação de jovens no primeiro emprego, através da Lei Contrato 
Verde e Amarelo; 14 – Incentivar a contratação de mão de obra de idosos e 

portadores de necessidades especiais; 15 – Criar um programa de incentivo ao 
microempreendedor individual; 16 – Buscar recursos junto ao Governo Estadual e 

Federal para expandir o gasoduto até Ouro Fino. 
 

Obras, infraestrutura, trânsito 
 
1 – Criação de um porto seco de carga e descarga e controle de tráfego pesado 

no centro da cidade; 2 – Delimitação do centro histórico com incentivo de IPTU; 3 
– Retirada de passarelas elevadas em semáforos; 4 – Construção da uma ciclovia 
no lago dos palomos; 6 – Criação do centro de higienização e manutenção 

veicular municipal; 7 – Reestruturação de alguns departamentos da Prefeitura; 7 – 
Programa de captação de energia solar limpa; 8 – Aquisição de usina de asfalto e 

estruturação do setor de manutenção de calçamentos e asfaltos; 9 – Mudança do 
setor de tributação para o Centro Cultural, ao lado do DMAAE, na antiga Caixa 
Econômica; 10 – Fiscalização de terrenos baldios e calçadas quebradas; 11 – 

Criação de mais espaços no centro para estacionamento de veículos em parceria 
com a iniciativa privada, ou mediante desapropriação de áreas não utilizadas; 12 

– Instalação de mais câmeras de monitoramento 24 (vinte e quatro) horas, com 
sala de monitoramento intensivo na PM; 13 – Reestruturação e revitalização de 
praças, quadras de esportes, espaços de lazer e construção de pistas de skate e 

áreas de recreação municipais; 14 – Construção de pontes e reforma destas, 
tanto no perímetro urbano quanto rural; 15 – Modificação do centro da cidade, 

criando a “Velha Ouro Fino” em parceria com o Conselho do Patrimônio Histórico; 
16 – Melhoria do calçamento e da infraestrutura em geral nos bairros e distritos do 
município; 17 – Demarcação constante nas faixas de pedestre, vagas de motos e 

carros, bem como placas de sinalização, manutenção e instalação de mais 
dispositivos eletrônicos de sinalização e prevenção no trânsito; 18 – Melhorar a 

limpeza pública nos bairros. 
 

Ribeirinhos 
 
1 – Aquisição de estação meteorológica digital, com informações em tempo real 

sendo transmitidas em site; 2 – Manutenção permanente dos rios, através de um 



servidor destinado somente a este fim, com o equipamentário necessário; 3 – 

PPP com a APRIMOF, Associação Agroecológica, Amigos do Mogi Guaçu, entre 
outras, promovendo eventos sociais de limpeza e conservação do rio; 4 – 

Promover o tratamento de esgoto, ou por verbas do Estado e Federação, ou por 
consórcio intermunicipal (seguindo o Novo Marco Legal do Saneamento Básico); 
13 – Maior fiscalização nas áreas ribeirinhas quanto ao descarte indevido de lixo e 

entulhos no rio; 14 – Instalação do sistema bueiro inteligente em áreas de risco – 
Avenida, Delfim Moreira e Rua Mário Miranda, inicialmente; 15 – Intensificar o 

serviço do programa SOS Bueiros do DMAAE nas áreas com risco de inundação; 
16 – Buscar novas tecnologias para contenção de enchentes com Engenheiros 
Ambientais, com especialidade no tema; 17 – Aumentar o número de câmaras live 

streaming em pontos de entroncamento (pontes e galerias) no rio; 18 – Buscar 
soluções ambientais e civis para alargamento das margens do rio; 19 – Criar um 

Conselho Municipal dos Ribeirinhos para estreitar as relações entre Poder Público 
e população. 
  

Novas tecnologias 
 

1 – Criação do aplicativo de celular ANDROID e IOS “Ouvidoria Geral do 
Município”, bem como linhas de atendimento ao cidadão por rede social, e-mail, 

chat on line e “0800”; 2 – Modernização de toda a máquina administrativa, 
trazendo tecnologias de última geração para agilizar o controle e o serviço da 
gestão pública aos munícipes; 3 – Comunicação dos setores de prestação de 

serviços via tablete, mediante sistema digital com linha de comando para 
cobrança do operador quanto a serviços pendentes e com controle de qualidade, 
mediante registro de imagem; 4 – Criação de um site responsivo da prefeitura, 

com portal da transparência; 5 – Implantação do sistema de filmagem em tempo 
real de todas as licitações do município, com criação de arquivo digital 

documental; 6 – Interligação e integração dos sistemas de gerenciamento de 
dados de todos os departamentos da Prefeitura Municipal; 7 – Instalação de 
sistema de rastreamento da frota de veículos do município em setores chave, 

como saúde, educação e zona rural. 
  

Segurança pública 
 

1 – Retirada de veículos abandonados nas ruas; 2 – Ampliação do sistema olho 
vivo em parceria com provedores de internet; 3 – Implantação da guarda 
municipal, com enfoque na vigilância do patrimônio público, entrada e saída das 

escolas e trânsito; 4 – Estabelecer parecias para possibilitar a implantação do tiro 
de guerra ou de escola militar em Ouro Fino; 5 – Criação de uma casa de 

acolhimento à mulher vítima de crime de relação doméstica e familiar (Lei Maria 
da Penha), tudo em parceria com a Delegacia da Mulher e OAB; 7 – Ampliar a 
parceria com os órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia 

Penal, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, além do Poder Judiciário e Ministério 
Público locais; 8 – Atuar junto aos Governos Estadual e Federal para aumento do 

efetivo policial, bem como, a conquista de mais equipamentos e viaturas. 
  

Esporte 
 



1 – Incentivar a prática de esportes nos bairros da cidade e na zona rural; 2 –

Aquisição de novos equipamentos e criação de novas modalidades esportivas, 
como, ginástica olímpica, futebol americano, vôlei, etc.; 3 – Incentivo da 

participação feminina na prática esportiva; 4 – Inclusão da pessoa com deficiência 
à prática de esportes paraolímpicos; 5 – Parceria com a Faculdade ASMEC 
(Curso de Educação Física e Nutrição) em atividades esportivas abertas ao 

público; 6 – Incentivar eventos ao ar livre; 7 – Promover campeonatos e gincanas 
esportivas municipais e intermunicipais; 8 – Incentivar o descobrimento de novos 

atletas; 9 – Reestruturação do Estádio Capitão Armando, em especial setor de 
piscina, bem como, quadras nos bairros e áreas de recreação esportiva; 10 – 
Fortalecer e incentivar a prática esportes nas escolas do município; 11 – Criação 

de um calendário anual de esportes, com atividades pré-fixadas. 
  

Ação Social 
 

1 – Continuação da construção de casas populares no Residencial Gargatá; 2 – 
Maior incentivo às associações de bairro da cidade e zona rural, entidades 
filantrópicas e sem fins lucrativos, de maneira a auxiliar na conquista de verbas 

Municipais, Estaduais, Federais e emendas parlamentares; 3 – Apoiar e incentivar 
programa de qualificação do menor aprendiz, bem como, o fortalecimento da 

Guarda Mirim; 4 – Fortalecimento das ações do CRAS e CREAS;  5 – Criação de 
um CAPS / Casa lar-Centro dia com equipe multiprofissional; 6 – Apoiar em 
eventos de arrecadação de fundos para entidades e associações; 7 – Firmar 

parceria com o Centro de Apoio ao Terceiro Setor da Câmara Municipal, no 
sentido de auxiliar as entidades e associações a manterem em dia suas 
documentações. 

 

Zona rural 
 
1 – Implantação de Lixeiras tipo cestão para zona rural com tampa; 2 – 

Manutenção preventiva de estradas e pontes; 3 – Continuidade do programa 
médico da família com atendimentos periódicos na zona rural; 4 – Parceria com o 
Sindicato Rural para ministrar pelo SENAR e outros, cursos de capacitação do 

agricultor no manejo de maquinário, implementos, defensivos agrícolas, 
necessidade do uso de EPI para prevenção de doenças, etc.; 5 – Estabelecer 

Parceria Público Privada (PPP) para aquisição de antena/torre repetidora de sinal, 
de maneira a ampliar o alcance na transmissão de dados de telefonia e internet 
ao trabalhador(a) do campo; 6 – Promover a divisão da cidade em 04 (cinco) 

setores (Pinhalzinho dos Góes/ Crisólia/Peitudos/Penha), para o atendimento 
específico da infraestrutura das estradas rurais pelo maquinário da prefeitura, 

garantindo, em especial, a economia de combustível; 7 – Nomeação de um 
responsável para acompanhar a prestação de serviços em cada um destes 
setores rurais; 8 – Firmar parceria com empresas do agronegócio de maneira a 

possibilitar ao cidadão que reside na zona rural, a aquisição de implementos, 
defensivos, entre outros com preços mais baixos, aumentando a capacidade de 

renda destes moradores; 9 – Manter e ampliar a parceria com produtores de 
hortaliças para as escolas do município; 10 – Firmar parceria com a ACIAOF para 
incentivo ao homem/mulher do campo; 11 – Intermediar para que se instale no 

município mais cooperativas e bancos de cooperativa, de maneira a possibil itar 



mais injeção de capital ao trabalhador rural na ampliação de sua cultura/negócio 

agrícola; 12 – Fomentar o artesanato rural, bem como o turismo rural, garantindo 
melhor infraestrutura e acessibilidade e tais locais pelos visitantes/turistas.   

 

Distritos 
 
1 – Manter o funcionamento permanente da subprefeitura de Crisólia; 2 – 
Revitalização da Praça “Nossa Senhora da Piedade” em Crisólia; 3 – 

Revitalização da Praça de São José do Mato Dentro; 4 – Melhoramentos em geral 
na infra estrutura dos distritos e revitalização de espaços públicos; 5 – Construção 

de Pista de Skate em Crisólia; 6 – Incentivar a prática de Esportes nos Distritos e 
a retomada dos campeonatos rurais; 7 – Dar continuidade no projeto do atual 
prefeito na UBS de Crisólia, São José, Peitudos e Pinhalzinho dos Góes; 8 – 

Ampliação do atendimento odontológico nos distritos; 9 – Destinar máquinas, 
caminhões e ambulâncias em Crisólia para atender a região; 10 – Melhoramento 

no sistema de abastecimento de água potável nos distritos; 11 – Ampliar a 
atuação do município nos distritos, garantindo-lhes melhor infraestrutura e 
atendimento pelo Poder Público.  


