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Método de obtenção das informações para preparação do presente Plano de Trabalho:
A cidade que queremos construir, expressada nesse Plano de Governo, é resultado, antes de tudo, de um amplo debate com os
diversos segmentos da sociedade, ouvindo os anseios da população, empresários, agentes políticos em geral, servidores públicos e especialistas em Administração Pública.

EMPREGO E RENDA
O desenvolvimento socioeconômico deve ser realizado com o
propósito de promover a melhoria da qualidade de vida às pessoas e o equilíbrio social.
O sonho da prosperidade é o propulsor da vida humana. Uma
sociedade fraterna e justa será sempre desenvolvida e promissora. Nestes novos tempos, o capital deve servir para a promoção da
igualdade de condições de vida das pessoas.
Por outro lado, é preciso distinguir entre o mero crescimento, aferido quantitativamente, do efetivo desenvolvimento socioeconômico, que se verifica também qualitativamente, representando o
ganho econômico atrelado ao ganho social, refletindo-se em melhoria da qualidade de vida das pessoas.
1.1 - Implantação de empresas no Distrito Industrial:
Criar programas de incentivos para captação de empresas, com
base na lei de incentivo, concessão de área, construções de
pequenos galpões para instalação de micro e pequenas empresas
concedendo benefícios fiscais.
2.2 - Firmar parcerias com sistema FIEMG:
Com o Programa Escola Móvel Sesi/Senai, o Sistema Fiemg une as
expertises do Sesi e do Senai em benefício dos municípios mineiros, principalmente aqueles que não contam com unidades representativas da Fiemg. No Programa Escola Móvel, Sesi e Senai
oferecem atendimento adequado às diferentes necessidades dos
municípios solicitantes. As demandas são originárias das regionais da Fiemg, distribuídas em todo o estado de Minas Gerais. Educação, inclusão social e geração de renda estão entre os objetivos
da Escola Móvel Sesi/Senai. O Programa criado em 2011, transforma a realidade de municípios mineiros com a oferta de cursos
gratuitos de formação básica. A geração de renda, seja direta ou
indireta, além da formação de mão de obra para a indústria, são
as principais metas do Programa. Periodicamente são feitas
pesquisas para mensurar o nível de empregabilidade, avaliando
as colocações formais e informais. O empreendedorismo também
é estimulado entre os alunos egressos, que recebem orientações

para a formalização da atividade, como o cadastro no programa
empreendedor individual.
2.3 - Firmar parceria com SEBRAE:
Firmar parceria junto ao SEBRAE para implantação do programa
Comércio Brasil, com o objetivo de trazer novos mercados aos
produtores rurais e empresas que aderirem ao programa, possibilitando uma expansão da comercialização da produção local.
O Comércio Brasil é um instrumento que facilita o acesso e o
relacionamento sustentável entre os pequenos negócios e os
novos canais de comercialização, por meio de agentes de mercado que viabilizam as oportunidades de negócio.
Os agentes têm a função de mapear novos canais de comercialização e oportunidades de negócios entre a rede estabelecida,
buscando a abertura de novos mercados para as empresas e
produtores atendidos, ou seja, identificação e geração de oportunidades de acesso a mercados.
Os agentes de mercado identificam se a empresa está apta a
participar do Comércio Brasil. Esse diagnóstico aborda pontos
relacionados a comercialização (conhecimento do mercado,
políticas de preço e logística). Após diagnosticar a empresa e
classificá-la em apta, os agentes de mercado prospectarão
compradores, além de divulgar a empresa e seus produtos na
Rede e em eventos destinados à aproximação comercial. Após
isso inicia-se a fase de ”operação da rede”, quando é realizada a
aproximação entre vendedores e compradores, que podem estar
localizados em qualquer estado do Brasil.
A iniciativa estabelece alianças e parcerias de negócios e contribui para a manutenção e/ou incremento do faturamento das
micro e pequenas empresas dentro e fora dos estados.
2.4 - Firmar parceria com JUCEMG
Maior interação entre o usuário e os órgãos envolvidos no registro e licenciamento de empresas permitindo mais agilidade no
processo de licenciamento de empresas.
2.5 - Firmar parceria com Associação Comercial de Ouro Fino:
Implantação de Cursos Profissionalizantes em parceria com
associação comercial com o objetivo de preparar e inserir no
mercado de trabalho os cidadãos de forma rápida e eficiente,
nas áreas de corte e costura, mestre de obras e edificações,
instalações elétricas, mecânica de automóveis, eletrônica digital,
auxiliar administrativo, entre outros de acordo com as necessidades das empresas e das áreas em expansão no município.
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial
visando apoiar as iniciativas voltadas ao desenvolvimento
econômico, trabalho e geração de emprego e renda local;
2.6 - Criação de incubadora de empresas:

As incubadoras de empresas são instituições que auxiliam micro
e pequenas empresas nascentes ou que estejam em operação,
que tenham como principal característica a oferta de produtos e
serviços no mercado com significativo grau de inovação. Elas
oferecem suporte técnico, gerencial e formação complementar
ao empreendedor e facilitam o processo de inovação e acesso a
novas tecnologias nos pequenos negócios.
As empresas que buscam as incubadoras, além de receberem
suporte gerencial, administrativo e mercadológico, recebem
apoio técnico para o desenvolvimento do seu produto. Com isso,
o empreendimento pode ser acompanhado desde a fase de
planejamento até a consolidação de suas atividades com a
consultoria de especialistas.
Portanto, as incubadoras de empresas favorecem o empreendedor nas seguintes áreas:
- Gestão empresarial;
- Gestão tecnológica;
- Comercialização de produtos e serviços;
- Contabilidade;
- Marketing;
- Assistência jurídica;
- Captação de recursos;
- Contratos com financiadores;
- Engenharia de produção;
- Propriedade intelectual.
Programa de incentivo a formação de cooperativas de artesanatos e produtos típicos locais.

SAÚDE
Ouro Fino é uma cidade que possui uma excelente infraestrutura
para desenvolvimento da saúde. No entanto, deve-se direcionar
esforços para atendimento humanizado e qualificado para que
os pacientes possuam o mínimo de conforto em um momento
difícil de suas vidas.
Visando uma plena recuperação de todos os pacientes que
necessitarem de atendimento pela rede municipal de saúde
propomos as seguintes melhorias:
- Reestabelecer convênio com CISAMESP (consorcio intermunicipal de saúde) com sede na cidade de Pouso Alegre para tratamento de pacientes.
- Ampliar o atendimento na policlínica com mais especialidades
e a contratação de mais médicos.
- Aquisição de mais veículos para melhoria no transporte de

pacientes aos Centros de Referência Especializada.
- Aprimorar o atendimento humanizado no Pronto Atendimento
Municipal e nas Unidades Básicas de Saúde.
- Buscar a integração na gestão da Santa Casa de Ouro Fino, seja
com mais recursos e parcerias, na abrangência do atendimento
da saúde à população local.
- Fortalecer a estratégia Saúde da Família, visando uma atuação
centrada na valorização da saúde (prevenção).
- Ampliar o atendimento nos exames de diagnóstico, com parcerias e convênios com laboratórios e clínicas.
- Adotar ferramentas tecnológicas de sistema de saúde, para
melhorar a qualidade e a segurança do atendimento à população.
- Manter e aprimorar a gestão de fornecimento de medicamentos
gratuitos.
- Manter os programas e projetos em funcionamento atualmente.
- Pleitear junto as demais esferas de governo mais recursos para
o Município para atendimento aos pacientes do município.
- Capacitação permanente dos servidores e profissionais da
saúde a fim de garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma postura de
atenção e cuidado que responda afetivamente à expectativa da
população.
- Firmar parceria com casas de apoios para pacientes oncológicos em tratamento fora do município.
- Construção de unidades básicas de saúde regionalizadas no
município para atendimento ao maior número de pacientes
evitando deslocamento em grandes distâncias em busca de
atendimento.
- Manter frota de veículos apta e adequada ao transporte de
pacientes para tratamento dentro e fora do município.

SAÚDE DO IDOSO
A população idosa brasileira cresceu muito nos últimos anos por
aumento da expectativa de vida e consequente crescimento da
vida média. Entretanto os idosos ainda enfrentam inúmeros
problemas sociais que prejudicam a qualidade de suas vidas.
Propõe-se a organização do Programa de Promoção da Saúde do
Idoso que vai desde a realização de atividades de atenção
médica até a de trabalhos culturais, sociais, de lazer, atividade
físicas, sistemas de atendimento domiciliar.
- Saúde Mental
Prioridade no tratamento ambulatorial do paciente psiquiátrico,

evitando-se internações desnecessárias.

SAÚDE ANIMAL
- Castração solidária em conjunto com os veterinários da cidade
(castração constante);
- Pronto atendimento móvel veterinário (atendimento de animais
vítima de acidentes, envenenamentos etc.) 24h;
- Diminuição de algum tributo para empresas que realizam
doações para a manutenção de um Canil Municipal;
- Microchipagem e desenvolvimento de um Cadastro Municipal
dos animais microchipados.
- Controle de pragas urbanas pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica.
- Construção de um gatil;
- Criação de um Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), onde
vamos prevenir vacinando, orientando, fazendo palestras nas
escolas, encaminhando para castração com cadastro, um CCZ de
passagem e não de espaço físico de acolher animais, onde o
animal que esteja abandonado, recolhe, faz uma foto para
cadastro, faz a Microchipagem e encaminhe para uma ONG;
- Controle de animais abandonados na via urbana (de pequeno,
médio e grande porte). Recolher os animais para um pasto da
prefeitura, onde existe um tratador e um veterinário que passe
por lá para fazer uma análise para saber se estão precisando de
tratamento, gerar uma guia na prefeitura desses animais, se
aparecer o dono terá que pagar a guia e pagar a diária desse
animal que permaneceu nesse local em um determinado período
para fazer a retirada do mesmo.

EDUCAÇÃO
Desenvolver e aprimorar a educação deve ser princípio primordial de qualquer governante. Neste sentido, é impossível obter êxito
e resultados satisfatórios no aprendizado dos alunos sem apresentar propostas que valorizem os professores e, ainda,
condições aos alunos em salas adequadas, materiais, alimentação e transporte.
- Continuar gerando mais vagas às crianças no ensino fundamental, de 0 a 3 anos, em período integral.
- Atualizar os laboratórios de informática já existentes e implantar nas escolas que faltam, disponibilizado professor especializado para seu uso.

- Melhorar o acesso a internet nas escolas.
- Criar laboratório de robótica nas escolas.
- Manter e aprimorar aos alunos o material didático (apostilas)
de alto conceito, e a frequente capacitação dos professores e
profissionais do ensino.
- Melhorar sempre a qualidade da merenda escolar.
- Continuar o trabalho de valorização salarial dos professores.
- Manter o apoio e incrementar a parceria com a APAE Ouro Fino,
na área de atendimento aos alunos especiais.
- Manter e incentivar a alfabetização de Jovens e Adultos.
- Manter e aumentar o programa “Transporte Escolar Universitário”, para os jovens que cursam graduação nas cidades
vizinhas, como Pouso Alegre, Inconfidentes e Espírito Santo do
Pinhal.
- Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da
rede municipal e estadual.
- Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos
alunos jovens e adultos.
- Educação de especial para atendimentos aos alunos com
necessidades especiais.
- Ações educativas no combate as drogas.
- Implantar o tratamento odontológico itinerante em todas as
escolas municipais em parceria com a Diretoria de Saúde Municipal.
- Capacitação permanente dos professores da rede municipal.
- Escolha de Diretor, Coordenadores e Supervisores através dos
seguintes critérios:
- Servidor efetivo da educação;
- Mérito;
- Indicação entre os próprios professores.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
A desigualdade social deve ser combatida todo dia e em todas as
ações e políticas públicas e sociais.
O assistencialismo alimentício ou de míseros valores financeiros
às pessoas em situação de vulnerabilidade social ajuda de imediato, mas não recupera a autoestima das pessoas assistidas e
nem lhes devolve a dignidade.
A política de assistência social deve ser voltada para a recuperação da pessoa assistida e não para o assistencialismo como
um fim em si mesmo.
Por outro lado, não é possível melhorar a qualidade de vida das
pessoas provendo-lhes apenas itens isolados e desarticulados.

A criança não permanece na escola se não tiver alimentação e
saúde.
A família não poderá ficar saudável apenas pelo acesso à
assistência médica.
Saúde depende de moradia, comida, trabalho e lazer.
Por isso, a futura Administração implementará um Programa de
Integração Social Total, de modo que a assistência seja prestada
à família do assistido e aplicada com planejamento integrado a
outras políticas governamentais e não governamentais, visando
recolocar o assistido à vida social exercida com dignidade.
Além disso, os departamentos municipais devem funcionar de
modo integrado, para que os problemas detectados sejam imediatamente tratados e resolvidos. Neste sentido, apresentam-se
as seguintes propostas:
- Equipar o serviço de assistência social para restabelecer a
dignidade das pessoas através de ação integrada das entidades
governamentais e não governamentais.
- Praticar políticas assistenciais conjuntas com os profissionais e
as entidades assistenciais do município.
- Colocar à disposição dos profissionais e entidades da assistência social contato direto com os demais departamentos do município, como saúde, educação, esporte, cultura etc., objetivando
a reinserção do cidadão na sociedade.
- Criar no departamento uma equipe de profissionais para
fomentar, orientar e elaborar os projetos assistenciais para recebimento das verbas assistenciais do Estado e da União.
- Integração das ações e políticas de assistência social entre as
entidades conveniadas com a Municipalidade, agilizando-se a
inclusão daquelas que ainda não estão inseridas.
- Ajuda profissional às famílias, com prestígio e organização das
entidades assistenciais e suas ações, bem como a valorização do
trabalho desempenhado pelos assistentes sociais, psicólogos e
pedagogos.

ESPORTE
O Esporte é um dos fatores de desenvolvimento humano, na
perspectiva da cidadania, da sustentabilidade humana e ambiental, contribuindo para formação integral das pessoas e melhoria da qualidade de vida do conjunto da sociedade, não devendo
ser visto unicamente como um instrumento para solucionar,
atenuar ou desviar os problemas sociais.
A Política Municipal de Esporte, componente estratégico do
desenvolvimento integrado e social, tem por objetivo promover

ações e políticas destinadas a assegurar o direito do cidadão à
prática esportiva para desenvolvimento integral da pessoa
humana.
Incentivar o esporte em suas diversas modalidades, criando
condições para o exercício do esporte amador como elemento
incentivador para formação atlética de base.
Propomos as seguintes ações para o esporte:
- Realização dos Jogos Escolares Municipais com o objetivo de
classificação e participação nos Jogos Estaduais Regionais com
incentivo da prefeitura.
- Construção de Uma nova pista de SKATE.
- Promover eventos esportivos de diversas modalidades.
- Apoiar eventos de esportivos promovidos por organizações não
governamentais.
- Pleitear junto as outras esferas de governo, parceria para a
execução de projetos de iniciação esportiva.
- Construção de um centro esportivo para desenvolvimento de
diversas modalidades no mesmo local.
- Realização de eventos esportivos tais como: campeonatos
municipais, copa de base regional de futebol, torneio do trabalhador, corrida do Bateador, participação na taça IPTV, participação na copa alterosa, jogos escolares, semana da criança
(jogos e reação), torneio regional de futsal e vôlei, campeonato
regional de handebol, corrida volta no lago, virada esportiva.
- Contratação de mais professores (treinadores).
- Apoio a todas modalidades esportivas tais como: recursos
financeiros, transportes e alimentação, compras de matérias
esportivos para todas as modalidades realizadas pelo departamento de esporte.
- Criação e manutenção de escolinhas de bases esportivas.
- Aproveitamento de todas as quadras esportivas da cidade para
promoção de atividade, eventos e campeonatos.
- Aulas ao ar livre para todas as idades com profissionais especializado no lago dos Palomos.
- Estabelecer políticas públicas e estimulo ao esporte proporcionando saúde e qualidade de vida a criança, jovem e ao idoso.

CULTURA / TURISMO E LAZER
Promover políticas de incentivo e preservação à cultura do Município, em suas diversas formas de manifestação e suas múltiplas linguagens artísticas, proporcionando meios para sua
difusão na comunidade.
Promover a manutenção dos equipamentos culturais e de lazer

do Município e buscar meios necessários à manutenção e ampliação do acervo documental, catalogando e registrando a
história cultural da cidade.
O turismo é um importante transformador de economias e sociedades, promove inclusão social, gera oportunidades de emprego
e renda. Para potencializar as discussões sobre o turismo é
necessária a parceria dos setores público e privado.
Assim podemos discutir as prioridades e consequentemente
planejar e executar projetos para o desenvolvimento do setor no
município, conforme segue:
- Programas de lazer e convivência voltados à terceira idade.
- Apoiar as festas tradicionais, culturais, regionais no município.
- Implantação do Projeto A Praça é Sua, com programação de
atividades sociais, de cultura e lazer das quais a população
participe.
- Incentivo a criação grupo de escoteiros no município.
- Festa do Ouro-finense ausente.
- Incentivos: Banda Municipal, coral, Seresta, danças Orquestras
de Viola e Violões, diversidades musicais (rock, MPB, gospel,
sertanejo)
- Promover o DOMINGO ARTÍSTICO nos bairros.
- Manter e aprimorar os grandes eventos de ouro fino: Carnaval,
Aniversário da cidade, festa de peão de rodeio, festa junina
comunitária e outras.
- Festival da Cachaça.
- Festival Cultural Regional
- Incentivos a Festa dos Italianos, polenta.
- Feira artesanato no centro cultural.
- Feira de produtos regionais.
- Criação de um museu municipal.
- Cursos de artes plásticas.
- Realização de Festival de teatro.
- Reestruturar e revitalizar os espaços culturais públicos
existentes, trabalhar a arte e a cultura como grandes produtoras
dos desenvolvimentos sociais da criação e orientação sócio
cultural
- Manutenção e criação de pontos turísticos na nossa cidade.
- Criação do festival da agricultura para promoção dos agricultores e da cultura rural;
- Criação do centro de tradição cultural e do programa municipal de valorização dos artistas da terra
- Manutenção constantes dos monumentos
- Investir na estrutura da cidade para receber turistas (acessibilidade, banheiros)
- Diversificar o turismo investindo no turismo de aventura,

ecológico e rural.
- Estruturar a pedra do Itaguaçu e Cachoeira do Taboão
- Criar estruturas na área rural para prática de mountain bike,
escaladas, rafting, paraglider, trilhas, boiacros, quadriculo, rapel
e arvorismo.
- Incentivar alambiques, sítios e similares para o fomento da
gastronomia e visitação nos locais.
- Parcerias e fortalecimentos dos eventos tradicionais já
existentes na cidade como:
- Cavalgadas e Desfile de cavaleiros, Ourotuning, Festa da Polenta, Festa Italiana e Blocos de pré-carnaval.
- Fortalecimento do teatro ao alcance de todas idades.
- Eventos gastronômico para fortalecer o comércio local.
- Proposta de Agenda de eventos:
- Janeiro: Pré carnaval, ensaios escolas de samba
- Fevereiro: Carnaval
- Março: Aniversário da cidade - Concurso de fotografia
- Junho: Festa Junina Comunitária
- Julho: Rodeio
- Agosto: Show Gospel
- Setembro: Festival de Teatro - Recital de Piano
- Outubro: Sunset in lago: Música eletrônica
- Dezembro: Festival Multicultural de Natal e Réveillon (artistas do
munícipio).

HABITAÇÃO
Desenvolver planos para diminuir a falta de moradias junto a
população deve ser um dos pontos principais de todo administrador público. Sendo assim, buscaremos meios propondo as
seguintes ações:
- Buscar junto aos governos Estadual e Federal apoio para construção de novas unidades habitacionais, a fim de reduzir o
déficit habitacional.

INFRAESTRUTURA URBANA E TRANSPORTE
Infraestrutura torna-se de fundamental importância, vista por ser
um elemento principal para o funcionamento e desenvolvimento
urbano.
Ouro Fino investiu pesado em infraestrutura nos últimos anos,
sendo assim, propomos dar continuidade e manter o que foi
realizado:

- Reforma e adequação das praças públicas.
- Recapeamento de ruas e avenidas.
- Implantação de sinalização horizontal e vertical no perímetro
urbano do Município.
- Criação da Praça Digital com a disponibilização de ponto de
internet livre para a população.
- Manutenção das estradas rurais e vicinais

AGRICULTURA
A agricultura desenvolvida no município de Ouro Fino tem um
grande impacto na economia do município, portanto, merecerá
especial atenção pela futura administração onde apresenta-se
as seguintes ações:
- Projeto e Criação do Selo de Origem para cafeicultura (regional).
- Estruturar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, colocando-a efetivamente em funcionamento.
- Aquisição de equipamentos agrícolas.
- Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias
da Agricultura Familiar, bem como associações e cooperativas.
- Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola
orgânica na agricultura familiar.

SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE
O município de Ouro Fino, infelizmente, ainda não possui Estação
de Tratamento de Esgoto.
Com o novo marco do saneamento sancionado neste ano de
2020 os municípios serão obrigados a implementarem planos
municipais e regionais de saneamento básico e a União poderá
oferecer apoio técnico e financeiro para a execução desta tarefa.
No entanto, o suporte federal estará condicionado a uma série de
regras, entre as quais, a adesão ao sistema de prestação regionalizada e à concessão ou licitação da prestação dos serviços,
com a substituição dos contratos vigentes e adequação de
metas e uniformização dos prazos de vigência dos contratos.
A busca do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
preservando-o para as presentes e futuras gerações é dever da
comunidade e, sobretudo, do Poder Público, uma vez que configura elemento essencial à saúde e à qualidade de vida da população. Neste sentido, propomos as seguintes ações:
- Criação de Planos de Saneamento Básico.

- Construção de Sistema de Tratamento de Esgoto buscando
apoio do Governo Federal.
- Apoio a reciclagem e coleta.
- Implantação da coleta seletiva.
- Dar continuidade aos investimentos no Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos e Saneamento.
- Preservar as áreas de mananciais.
- Elaborar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de solos e nascentes.
- Desenvolver projeto de construção de bacias para contenção
de águas de enxurradas (visando preservação do meio ambiente
e das estradas vicinais);
- Distribuição de mudas de plantas nativas.
- Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados não
governamentais de proteção ao Meio Ambiente e Animais.
- Limpeza Anual dos Canais em locais de assoreamento.
- Limpeza das bacias de contenção para desassorear.
- Manter roçada com dois servidores da seguinte maneira: 3 dias
nos logradouros – Praças, escolas, etc. 2 dias no rio durante o
ano todo (dessa forma as margens ficarão com a vegetação
baixa sempre).
- Limpeza das cabeceiras de pontes.
- Colocação de mais sirenes de alerta e alarme no ribeirão.
- Instalação de um Pluviômetro automático no bairro ventania
para monitoramento das chuvas e procedimento de alerta da
população antes das ocorrências de altas precipitações.
- Colocação de mais placas de advertências ao longo do
ribeirão.
- Investir na modernização tecnológica para atender demandas
relacionadas as ações ambientais.
- Desenvolver e implantar um plano de proteção animal para
articular e integrar ações entre os diversos setores da administração, objetivando assegurar a manutenção e equilíbrio da
população animal, diminuindo o índice de abandono e maus-tratos, implementando controles reprodutivos e de vigilância epidemiológica, de modo a prevenir agravos à saúde pública e
agressões ao meio ambiente.
- Trabalhar em parceria com o órgão ambiental do Governo do
Estado na fiscalização, emissão de poluentes e qualidade do ar.
- Criar programas de incentivo para proteção de nascentes.
- Adequar e ampliar a produção de mudas de árvores nativas no
viveiro do município.

SEGURANÇA PÚBLICA

Um dos desafios necessários para a efetiva implementação da
segurança é a parceria e melhor articulação entre os órgãos
envolvidos na segurança pública, como Polícia Militar e Civil,
órgãos municipais e representantes civis.
Dessa forma, será mais fácil implementar ações e estratégias
eficientes no combate à criminalidade e difusão da segurança,
sendo assim, propomos as seguintes ações:
- Firmar parceria com o Governo do Estado no combate da criminalidade e tráfico de drogas no Município;
- Instalação de mais câmeras de monitoramento em pontos
estratégicos da cidade;
- Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as competências legais do órgão;
- Incrementar o funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Pública, resguardado suas competências;
- Criação e Implantação da guarda Municipal e Buscar mecanismos de instalação de um quartel do Corpo de bombeiro Militar do
estado de Minas Gerais;
- Aprimoramento e incentivos a defesa civil e brigada de
bombeiros civil;
- Implantação “Botão do Pânico” é um aplicativo que permite
denunciar violência contra mulheres em tempo real. Contudo, o
App só é usado, por enquanto, para mulheres que têm medidas
protetivas determinadas pela Justiça.

GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS
A Administração Pública pode ser definida objetivamente como a
atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para
assegurar os interesses coletivos.
Administrar uma prefeitura é um trabalho que se inicia no planejamento e que se desenvolve até a avaliação dos resultados,
implicando um conjunto de ações de projeto, organização,
gerência, coordenação e controle que visam atender as demandas da população da forma mais completa possível, em cumprimento aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Neste sentido é imprescindível a estruturação administrativa na
qual colocamos as seguintes propostas:
- Implantação de Programa de Qualificação e Incentivo a produtividade dos servidores públicos municipais;
- Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gastos públicos;
- Revisão e reformulação Plano de Carreira do Servidor Público

Municipal.
- Convenio de Plano de saúde para servidores públicos.
- Revisão e reformulação do estatuto do servidor.
- Informatização do sistema de gerenciamento das secretarias
municipais.
- Aumento ou regulamentação da data do reajuste salarial de
acordo como reajuste nacional (1°de janeiro), conforme orçamento aprovado pelo município.
- Identidade Funcional do servidor. (Emissão da identidade funcional do servidor)
- Condições dignas para o servidor exercer suas funções: uniformes padronizados, EPIs e outros.
- Acordo para pagamento do biênio e cesta básica em atraso
para os servidores públicos.
- Dedicação a Saúde do Trabalhador. O Poder Público Municipal
em muito pode contribuir para a saúde do servidor público.
Deverá agir de maneira a reduzir acidentes e doenças profissionais, unificando os serviços de prevenção, tratamento, reabilitação e recuperação, exercendo em conjunto com os trabalhadores e sindicato, controle das condições de trabalho, onde
estão inseridas as principais causas da agressão à saúde do
trabalhador.
- Designação de cargos de provimento em comissão por servidores efetivos para chefes de departamentos. (Investir nos
servidores efetivos que têm potencial para assumir e conduzir
com primazia os cargos).
- Realização de concurso público para preencher os cargos
vagos.
- Revisão e atualização do valor da cesta básica paga ao
ser-vidor.
- Capacitação permanente dos servidores públicos.
- Implantar mecanismos para evitar corrupção;
- Compliance na gestão administrativa:
- Canal disponível para o recebimento de denúncias;
- Capacitações sobre ética profissional;
- Elaboração de códigos de conduta;
- Desenvolvimento de programas de integridade.

DEFESA CIVIL
- Criar um centro de treinamento especializado para preparar
pessoas voluntárias à Defesa Civil.
- Suporte com a disponibilização de veículos, materiais, ferramentas de trabalho.

