
 

 



• Promover anualmente um seminário de educação com palestrantes renomados, 

envolvendo a rede pública e privada do município. 

• Promover cursos de atualização para funcionários e auxiliares de serviços. 

• Equipar todas as unidades escolares com recursos tecnológicos, observando número de 

alunos e professores atendidos. Garantir suporte consistente as escolas com uma equipe 

capacitada para lidar com a rede de computadores. 

• Garantir que seja cumprida a legislação vigente quanto ao quadro curricular, oferecendo 

para todas as unidades escolares municipais (rede urbana e rural) professores para 

ministrar as disciplinas de música, inglês e educação física. 

• Garantir que todas as unidades da rede municipal contem com recursos pedagógicos e 

materiais para atendimento a seus alunos. 

• Compor uma equipe de representantes dos profissionais da educação para rever e discutir 

o plano de carreira desta classe. 

• Incentivar e acompanhar no município, rede pública e privada, projetos que venham de 

encontro à valorização dos profissionais da educação, incentivo a alunos e promover a 

integração da família, bem como valorizar a cultura do município. 

• Assegurar sempre a merenda de excelente qualidade servida através da aquisição de 

produtos de primeira linha direta do produtor rural e constante capacitação dos 

profissionais que preparam os alimentos. 

• Criar política municipal para erradicar o analfabetismo e ampliar o nível de escolaridade de 

jovens e adultos, com apoio das demais secretarias da área social, entidades, associações, 

governo do estado, sindicatos e igrejas. Também estabelecer com CESEC uma parceria 

para formação de turmas de nivelamento, ensino fundamental e de ensino médio. 

• Programa de educação para a segurança no trânsito e prevenção ao uso de drogas, em 

parceria com a polícia militar. 

• Incluir na temática escolar assuntos como economia doméstica e empreendedorismo, 

visando preparar jovens para desafios que terão no futuro. 

• Garantia de transporte eficiente aos estudantes que se deslocam de suas casas para a 

escola. 



 

• Casa de apoio para pacientes e motoristas para tratamento de saúde na cidade de Pouso 

Alegre e Barretos. 

• Criação de 2(duas) UPAS : (Pontilhão e Distrito de Crisólia) 

• Criação de um centro de hemodiálise na santa casa. 

• Criar centro de especialidades odontológicas, ampliando o atendimento para casos mais 

complexos, a área de odontologia é responsável por direcionar as ações de saúde bucal à 

população do município, visando à melhoria da qualidade de vida por meio de ações 

educativas e preventivas.  

• Ampliar as equipes de Estratégia de Saúde da Família – ESF no município. A Estratégia 

Saúde da Família (ESF) busca promover a qualidade de vida da população e intervir nos 

fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, má alimentação, uso 

de tabaco, dentre outros. Com atenção integral, equânime e contínua, a ESF se fortalece 

como a porta de entrada do SUS: Sistema único de saúde.  

• Implantar o CAPS – Centro Atenção Psicossocial, serviço de saúde de caráter aberto e 

comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar  

e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, 

incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua 

área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, 

substitutivo ao modelo hospitalocêntrico.  

• Programa saúde no trabalho com visitas de equipes de profissionais da saúde nas 

empresas. Dando melhor atenção e qualidade no atendimento aos funcionários, sem que 

os mesmos tenham que se deslocar para os postos de saúde. 

• Assinar de imediato convênio com a CISAMESP (consórcio intermunicipal de saúde dos 

municípios da microrregião de saúde dos municípios do médio Sapucaí) onde são 

oferecidos vários tipos de exames e consultas. 

• Atendimento de qualidade nos postos de saúde onde as pessoas possam ter qualidade no 

atendimento levando até estes postos aparelhos modernos.  

      Ex: ULTRASSOM – exame de imagem e diagnóstico, que serve para     visualizar em tempo 

real qualquer órgão ou tecido do corpo. 

            OTOSCÓPIO – equipamento médico utilizado para observar o interior da orelha. 

             LARINGOSCÓPIO – Tem uma função primordial de fornecer uma visão privilegiada da 

laringe e das cordas vocais dos pacientes. A pessoa que sofre de refluxo na laringe ou na faringe 

geralmente precisa submeter à laringospia. 



          PROGRAMA SAÚDE DA MULHER – com contratação de imediato de médicos 

ginecologista para exames de Papanicolau, mamografia e outros. 

• Expansão gradativa das especialidades médicas existentes no serviço público municipal, 

diminuindo também a necessidade de deslocamento para outras cidades. 

• Projeto enxergar bem: tem como objetivo levar às escolas da rede urbana e rural a 

prevenção fundamental para saúde ocular. 

• Desenvolver um programa de atendimento médico, odontológico, fonoaudiólogo, 

psicológico e nutricional aos alunos de rede municipal de ensino. 

• Reestruturação dos serviços de saúde mental, contratação de médicos especialistas, 

principalmente na área da psiquiatria e psicologia. 

• Atenção aos idosos, programa de medicamento para idosos em casa. A iniciativa é um 

programa social de atenção ao idoso, que vai fortalecer o médico da família, levando 

atendimento especial para pessoas com 60 anos ou mais. 

• Implantar novas políticas públicas de combate e prevenção ao uso de drogas. 

Atendimento e recuperação de dependentes químicos. 

 

 

 

• Criar um comitê integrado de segurança vinculado diretamente ao gabinete do prefeito. 

• O prefeito assumindo a responsabilidade que lhe cabe na segurança pública e 

responsabilizando as áreas envolvidas com o tema, com as secretarias da assistência 

social, saúde, educação, esporte, cultura e segurança. 

• Programa jovem em situação de risco (prevenção). 

• Criação do fundo de segurança pública: tem como objetivo apoiar projetos na área de 

segurança pública,  prevenção a violência e uso de drogas, dentre outros. 

• Cidade inteligente:  melhorias nas vias urbanas, implantar câmeras com sensores de 

antifurto, criar a zona azul (onde necessário), demarcação de estacionamento de motos e 

carros.  

• Implantar o projeto prefeitura nos bairros, com realização de limpeza, pintura, reparos em 

buracos e calçadas. 

• Consultoria de tráfego, neste contexto realizará uma consultoria na área de planejamento 

do trânsito e transporte, visando à melhoria na mobilidade, acessibilidade e segurança. 

 



 

 

• Criar o programa pelo desenvolvimento através de incentivos fiscais do poder público, com 

objetivo de atrair novas empresas para geração de oportunidades de emprego e renda. 

• A prefeitura tem que deixar de ser passiva e passar a ser ativa, para que novos postos de 

trabalho cheguem até nossa cidade, pois só assim as famílias terão seu sustento. Não 

deixando de ouvir e apoiar as empresas aqui já estabelecidas. 

• Dar todo incentivo a nosso comércio e elaborar parcerias junto a nossa ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA. 

• Criar um programa de compra direta de merenda escolar do produtor rural, com o auxílio 

técnico e outros incentivos  aos pequenos produtores. 

• O gestor público precisa fazer chegar às mãos dos empresários e investidores os dados 

do município, fiscais e isenções.  

EX: Localização, infraestrutura, energia, cobertura de telefone e internet, transporte e outros 

serviços.   

• Temos que ter leis claras sobre os impostos e divulgá-las, pois para atrairmos as empresas 

temos que dar todo incentivo fiscal, como o valor do ISS mais baixo. 

• Implantar um programa que tem como proposta a realização de cursos de capacitação 

profissional com foco nos diversos segmentos econômicos, promovendo assim a 

qualificação de mão de obra. 

• SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e também realização de cursos 

com apoio da Associação Comercial Industrial e Agrícola. (Sistema “F”). 

• Apoiar a agronegócio e a agricultura familiar. 

• Parceria com as malharias para realização de feiras anual para a divulgação dos produtos. 

• Parceria com as empresas e comércios já existentes na cidade. 

• Conquistar parceria para a vinda do gasoduto até o distrito industrial para que grandes 

empresas se estabeleçam na cidade de Ouro Fino. 

• Criação de Projeto Anual de turismo urbano e rural.  

 

 

 

 

 



• Garantir estradas boas para que nossos produtores possam escoar a produção e se 

deslocarem para a cidade com conforto e segurança. 

• Implantar programa saúde do trabalhador rural com medicina preventiva nas comunidades. 

• Programa municipal de melhoramento genético com objetivo de auxiliar os produtores de 

leite e gado de corte a aumentar a produtividade e renda. 

• Apoiar a implantação do mecanismo envolvendo cooperativas, associações de agricultores, 

clubes de mães e outros grupos organizados especialmente para o aproveitamento da 

matéria prima existente no município. 

• Implantar o programa propriedade sustentável com foco na sustentabilidade financeira da 

propriedade com acompanhamento técnico de gestão e ferramentas. 

 

• Realização de competições esportivas e de integração entre os bairros e comunidades. 

• Implantar o projeto revela talentos com potencialização de jovens atletas nas diversas 

modalidades esportivas. 

• Apoiar atividades voltadas a 3º idade. 

• Campeonatos de futebol com times da zona rural. 

• Organizar eventos de cunhos esportivos de alto rendimento em diversas modalidades. 

• Apoio às escolinhas de futebol e outras modalidades atendendo centro e bairros. 

• Apoio ao skate, devido seu aspecto criativo, o skate é considerado um esporte radical, 

sendo um dos mais conhecidos atualmente. 

• Apoiar luta de braço, também conhecida como quebra de braço que é um esporte bastante 

antigo e terá nosso apoio. 

• Apoio aos corredores de rua e ciclistas, trazendo eventos para a cidade. 

• Criação de um calendário oficial de eventos, divulgando o mesmo por diversos meios para 

que os munícipes, e também turistas possam prestigiar. 

• Envolver profissionais de educação física focando a formação do cidadão pleno para que 

possa construir seu próprio futuro. 

• Curso de reciclagem e aperfeiçoamento para os profissionais da área. 



• Plano nacional de cultura (PNC) : é muito importante ter um plano municipal de cultura que 

estabeleça as ações da mesma. Isso significa que irá gerar condições para desenvolver e 

preservar a diversidade das expressões culturais e promover o acesso a elas. 

• Criar um calendário oficial de eventos culturais : 

       EX: Festa de peão, carnaval, festa julina, ourofinense ausente, encontros de berranteiros, 

cavalgadas, festa italiana, festival de música, festival de gastronomia, etc. 

• Construir um memorial para resgatar e prestigiar a cultura de nossa terra. 

• Promover eventos que tragam as pessoas as ruas com entretenimento. 

• Reativar o Teatro Municipal, dando toda a infra estrutura necessária para apresentações 

teatrais e festivais referentes a cultura, valorizando a formação de artistas. 

 

• Fortalecer o plano de assistência social no município, para ser instrumento de 

planejamento, que organiza, regula e norteia a execução da política nacional da assistência 

social. 

A lei orgânica da assistência social (LOAS) o art.203 da CF, e definiu em seu art. 1º, como a 

assistência social, direito do cidadão e dever do estado, são política de seguridade social não 

contributiva, que prove os mínimos sociais, realiza através de conjunto integrado de ações de 

iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento de necessidades básicas. O artigo 

4º da lei n 8.212/91 dispõe que a assistência social é a política social que prove o atendimento 

das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, maternidade, infância, adolescência, 

deficientes físicos e idosos, independentemente de contribuição a seguridade. 

• Melhorias nas políticas públicas de atenção e integração da terceira idade. 

• Fortalecimento do Associativismo com reuniões, encontros e subvenções. 

• Aumentar o nº de abrangência do Centro de Referência de Assistência Social CRAS, 

aumentando o número de servidores da equipe de referência.  

• Fortalecimento dos conselhos por meio do diálogo entre a sociedade e o poder público, 

participação da sociedade nos conselhos é fundamental para garantir políticas públicas que 



atendam as necessidades prioritárias da população, e melhore os níveis de oferta e de 

qualidade dos serviços, para que haja uma alocação mais justa e eficiente dos recursos 

públicos. 

• Fazer busca ativa de usuários do SUAS, para conseguir atingir maior número de pessoas 

com os serviços ofertados pelo CRAS.  

• Convênios com as entidades sem fins lucrativos e parceiras na administração pública no 

atendimento às famílias, indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade ou risco social 

e pessoal que integrem a rede socioassistencial junto aos órgãos gestores e aos conselhos 

de Assistência Social.  

• Criar uma Residência Inclusiva no âmbito da Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade do SUAS para jovens e adultos com deficiência em situação de 

dependência que não disponham condições de auto sustentabilidade ou de retaguarda 

familiar.   

 

 

• Programa de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis em diversos 

segmentos, para proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. 

• Preservar o meio ambiente é um ato importante não só para humanidade, mas para todos 

os seres que habitam a terra. 

• Arborização urbana em áreas verdes, praças e ruas, deixando a cidade com mais vida. O 

aspecto paisagístico tem também a função de garantir uma melhora na qualidade de vida 

dos habitantes. 

 

 

• Desenvolver políticas públicas voltadas ao atendimento de enfermidades, controle de 

reprodução e atenção aos animais domésticos. 

• Criação do centro de zoonoses. 

• Dar início a criação de um hospital veterinário, oferecendo a atenção necessária aos 

animais.  

• Causa animal: tem por fazê-la a diferença na proteção dos animais da diferente forma: 

        Ajuda direta ao canil e implantar política pública voltada para a conscientização sobre o fim 

do abandono. 



 

 

• Implantar o programa segunda feira com o prefeito, para ouvir todos os segmentos da 

sociedade e planejar as obras. Ações com foco nas reais necessidades e anseios da 

população. 

 Modernizar o sistema de gestão do município com implantação de novos mecanismos 

tecnológicos, capacitação e valorização dos servidores municipais. Oferecer oportunidade de 

cargos de chefia aos mesmos . 

• Implantar um rigoroso controle na compra de materiais, contratação de serviços e 

gestão dos contratos, como fornecedores e prestadores de serviços, parceria com o 

Ministério Público. 

Tenho um plano de governo com propostas viáveis, concretas e sem ilusões. 

Meu trabalho será voltado para atender as necessidades de toda população. 

Vamos à busca de oportunidades de trabalho para jovens e adultos com qualificação de mão 

de obra, melhorias na saúde, qualidade na educação, estradas na zona rural com qualidade, 

limpeza da zona rural e urbana, segurança pública, assistência social, causa animal, esporte, 

cultura, lazer, meio ambiente, agricultura e religião. 

Atenção especial ao servidor público municipal com respeito e dedicação, visando o 

pagamento do mesmo na data prevista, acompanhando o reajuste salarial do governo municipal 

com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); vale 

ressaltar que acompanharei o aumento do salário municipal de acordo com o reajuste do governo 

federal, o qual estabelece o mês de janeiro como data base para revisão anual do código salarial 

dos servidores públicos municipais.  
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