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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente plano de governo traz as ideias centrais do que pretendemos fazer 

para os próximos anos em Ouro Fino. E traz nossa mensagem de fé e de 

convicção de vida. 

 

Ouro Fino pode se tornar uma cidade com oportunidades para as pessoas que 

precisam pensar no seu crescimento socioeconômico, assegurando melhor 

qualidade de vida aos seus cidadãos. 

 

Este plano contempla sonhos de muitas pessoas simples, como são os próprios 

candidatos, pessoas que possuem origem humilde e que reconhecem a 

importância da fé em Deus e do trabalho duro. 

 

Neste documento pretendemos apresentar opções para o desenvolvimento de 

Ouro Fino transformando o governo municipal num mecanismo mais 

democrático e inclusivo, e transformando a cidade num grande cenário de 

geração de emprego e renda, onde, qualquer pessoa, seja ourofinense ou de 

fora, possa empreender honestamente e prosperar de vida.  

 

Acreditamos que vidas valem mais do que coisas e que este é um foco 

ensinado nos evangelhos de Cristo e, mesmo nós candidatos crendo que 

somos pecadores e carecedores da misericórdia de Deus, humildemente 

pensamos que podemos nos doar em prol do próximo num ato de amor. 

 

E assim, cuidando mais das pessoas, dos indivíduos e com menor ênfase nas 

grandes obras e monumentos é que desejamos cuidar da cidade e 

principalmente da população, fazendo de Ouro Fino uma das melhores cidades 

do Brasil para se viver. O foco será melhorar a qualidade de vida das pessoas.  

 

Acreditamos ainda que a vida se dá nas cidades, nos bairros, nas ruas e cabe 

aos gestores municipais ter esta compreensão e este cuidado com a cidade, com 

as grandes, mas também com as pequenas coisas. Desde um atendimento mais 

humano a quem procura o serviço público, a uma palavra ou uma melhor coleta 

de lixo, tudo isso, somado aos grandes projetos, faz com que a cidade cresça e 

as pessoas vivam mais felizes.  
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Ouro Fino tem muito potencial. Acreditamos no potencial e no bom futuro desta 

cidade. E este plano de governo visa não apenas apresentar como pretendemos 

administrar a cidade nos próximos 04 anos, mas também e, principalmente, 

deixar um legado para as gerações futuras, pensando na base de prosperidade 

e humanização a ser deixada como herança para os próximos 20 anos. 

 

DOS CANDIDATOS 

 

Os candidatos a prefeito e vice prefeito, Rafael Silva e Carlos Vicente do Carmo, 

possuem características pessoais marcantes e uma história de toda uma vida 

com Ouro Fino.  

 

Nasceram nesta cidade, aqui viveram suas vidas, constituíram família, 

empreenderam, buscaram graduação e aperfeiçoamento profissional, e estão 

engajados com trabalhos políticos e sociais. Seus currículos serão apresentados 

a população ao longo desta campanha eleitoral, mas, independentemente disso, 

o principal ponto que deve ser destacado é que são pessoas amigas e que têm 

suas vidas marcadas pelo trabalho. 

 

Se eleitos, prefeito e vice prefeito, trabalharão lado a lado, diariamente em prol 

da implantação das propostas deste plano de governo, no atendimento à 

população e na busca constante pela resolução dos grandes e pequenos 

problemas de nossa cidade. 

 

Como sempre diz o candidato a prefeito Rafael Silva: “Tamo Junto!”. 
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PROPOSTAS DE GOVERNO – APRESENTAÇÃO 

 

Este plano de governo trata-se não só de um documento de cunho eleitoral 

obrigatório para o registro da candidatura, bem como, traz as principais ideias 

para o desenvolvimento de Ouro Fino encampadas pelos candidatos, partido e 

aliados, mas também, traz inúmeras sugestões de ourofinenses comuns, de 

pessoas simples que foram ouvidas ao longo da pré-campanha e que puderam 

participar livremente.  

 

Trata-se de um trabalho sério, elaborado em equipe, lido e relido 

exaustivamente, revisado por diretores da campanha eleitoral, pessoas com 

graduação e pós-graduação superior, que amam Ouro Fino e já possuem um 

histórico de trabalho em prol de nossa população mediante trabalho sacerdotal 

e voluntário. 

 

Neste plano de governo, podemos compreender com ênfase 03 áreas 

administrativas: A) Gestão Pública; B) Desenvolvimento Social; C) 

Desenvolvimento Econômico. 

 

Acreditamos que se uma cidade for bem administrada com boas práticas de 

gestão pública e sempre aberta a ouvir os anseios da população, se ela tiver um 

programa de metas claras de desenvolvimento social nas áreas humanas, 

educacional e de saúde pública e, principalmente, se tiver um programa robusto 

de crescimento econômico, com aumento real na renda e no número de negócios 

gerados na cidade, este município atingirá excelentes índices de qualidade de 

vida a sua população, e como meta atingir o topo dos índices de IDH do Brasil. 

 

Este plano visa apresentar propostas para cuidar melhor de gente, do ser 

humano e não apenas de coisas públicas. Trata-se de um trabalho elaborado 

com a intenção de aplicar valores cristãos, diante da fé pessoal dos candidatos, 

em prol de uma cidade mais justa, equilibrada e eficiente. 

 

O presente plano de governo deve ser lido e analisado considerando 

implantação de projetos e recursos públicos a curto, médio e longo prazo. 

E, de igual forma, a busca constante por recursos públicos e por parcerias 

com a iniciativa privada ou terceiro setor. Ajudando quem trabalha em prol 

do próximo e buscando ajuda de pessoas que queiram o bem de Ouro Fino. 
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3.1. SAÚDE 

 

A saúde pública municipal precisa trabalhar com metas claras de 

aperfeiçoamento de seus trabalhos, seguindo diretrizes nacionais e estaduais, 

mas também aplicando metas próprias municipais em prol de seu 

desenvolvimento.  

 

É necessário inovar na saúde pública municipal. Ser arrojado. Ser mais 

tecnológica. É necessário acabar com filas de atendimento à população e de 

oferecer novas opções de atendimento público, firmando convênios com novos 

pontos de atendimento e abrindo novas unidades de saúde dentro da cidade.  

 

A seguir, alguns projetos para o setor da saúde: 

 

 Construção do Centro Municipal de Saúde modernizando e aperfeiçoando 

o trabalho da Policlínica Municipal visando, a médio e longo prazo, abrir 

um hospital municipal em Ouro Fino capaz de oferecer uma série de 

especialidades médicas e um novo centro cirúrgico, que possa trabalhar 

em parceria com médicos locais, de fora e com uma faculdade de 

medicina. Oferecendo serviços de saúde pública a população e atuando 

como hospital escola. Ainda, como um centro microrregional de saúde 

pública em parceria com as cidades vizinhas de Ouro Fino. 

 

 Promoção de investimentos e aquisições de novos aparelhos médicos, 

hospitalares, de exames, fisioterapêuticos, etc., para realização de 

atendimentos e exames variados para que nossa cidade esteja melhor 

equipada para atender as pessoas e estas não precisem mais se deslocar 

de Ouro Fino para quase tudo. 

 

 Trabalhar pesado em conjunto com os Governos Estadual e Federal, bem 

como, iniciativa privada e terceiro setor, para construir um Centro 

Regional de Hemodiálise e de amparo ao Paciente em Tratamento contra 

o Câncer dentro do município. 
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 Implantar, em parcerias com outros municípios, casas de apoio para 

pacientes e familiares, que fazem tratamento fora da cidade de Ouro Fino. 

 

 Implantar, em parceria com outros municípios, Governos Estadual e 

Federal, bem como, iniciativa privada e terceiro setor, um centro de 

tratamento de saúde mental para pacientes locais, visando atender na 

cidade pacientes em estado leve, médio e grave, através de terapias e um 

espaço próprio de acolhimento humano e familiar.  

 

 Implantar um trabalho em rede de saúde com uma equipe multidisciplinar 

voltada para o combate e prevenção de doenças (trabalhadores de saúde, 

educadores físicos, professores, lideranças municipais). 

 

 Diminuição de indicadores de morbimortalidade através de diagnósticos 

de saúde em áreas de cobertura dos ESF. 

 

 Implantação da referência e contra referência entre as unidades de baixa, 

média e alta complexidade. 

 

 Cobertura de 100% das unidades de ESF, garantindo o acesso atenção 

primária a saúde. 

 

 Resolutividade de 80 a 90 dos casos na atenção primária a saúde, 

conforme o PACTO PELA VIDA. 

 

 Apoio maior bem maior na área hospitalar. 

 

 Buscar investimentos para a área da saúde, pessoal, equipamentos, e 

outros. 
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 Serviços públicos de entrega de exames laboratoriais aos pacientes 

através de aplicativos de celular ou e-mail, evitando filas e aglomerações 

desnecessárias nas unidades de saúde, considerando que no momento 

atual deve-se evitar aglomeração para o combate ao coronavírus.   

 

 Trabalhar para o fortalecimento de parcerias políticas e setor privado para 

o aumento de repasse de verbas e recursos para a Santa Casa e demais 

unidades de saúde municipal. 

 

 Implantação do programa Saúde Móvel com aquisição de consultórios 

médicos para atendimentos no município, zona rural e grandes eventos. 

 

 Retomar convênio com o CISAMESP, que oferece inúmeras 

especialidades médicas e veículo de transporte coletivo e diário a 

população, bem como, sendo possível, com outros convênios de saúde 

pública em prol de Ouro Fino. 

 

 Contratação de mais pediatras na rede pública municipal e que possa 

atender população e, principalmente no período de inverno, época em que 

problemas respiratórios ou outros problemas de saúde em crianças 

possam se agravar, um profissional possa atender no pronto atendimento 

municipal. Separando por triagem pacientes menores dos adultos. 

 

 Viabilizar a implantação de uma farmácia pública municipal para a 

população de Crisólia que também poderá atender as regiões do Taboão, 

Taguá, São José do Mato Dentro e demais localidades vizinhas. 

 

 Informatizar o setor de agendamento de consultas públicas para que 

sejam realizadas pela internet ou aplicativo de celular. 

 

 Criação de um Centro Municipal de Oftalmologia. 
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 Criar o Centro Municipal de Fisioterapia e Reabilitação com a 

modernização de equipamentos. 

 

3.1.1 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL E COMBATE AO CORONAVÍRUS 

 

O coronavírus é um problema que precisa ser enfrentado com políticas próprias 

e investimentos contínuos. Não pode ser pensado que trata-se de um problema 

de saúde pública apenas de alguns meses. Muitos especialistas já erraram a 

previsão do pico da doença e a ciência e a medicina trabalham arduamente em 

busca de medicamentos e tratamentos.  

 

Desta forma, o próximo prefeito municipal precisa compreender que seu governo 

deverá enfrentar este problema de forma consciente, assegurando condições 

para retomada da economia. 

 

Haverá políticas especificas e muitas parcerias, sendo a parceria mais 

importante a da população de Ouro Fino. Sendo assim, temos como metas: 

 

 Manter um comitê municipal de combate ao coronavírus, com uma equipe 

profissional multidisciplinar.  

 

 Investir na ampliação da realização do máximo de testes e exames 

públicos a população e monitoramento das suspeitas de casos. 

 

 Investir em informações e campanhas e prevenção à doença.  

 

 Ampliar e oferecer EPIs a todos os servidores públicos municipais, a 

população que se dirija aos órgãos de saúde, e ambientes públicos 

coletivos, notadamente escolas e creches, asilo, APAE, entidades 

filantrópicas, após suas reaberturas e retomadas regulares de seus 

atendimentos. 

 

 Implantar e monitorar protocolos de retomadas as atividades públicas 

regulares, após avaliação do comitê municipal de combate ao coronavírus 

e demais orientações de saúde pública nacional e estadual.  

 

 Investir na aquisição de novos equipamentos médicos hospitalares, como 

respiradores, áreas de isolamento, e demais itens que sejam possíveis e 

viáveis de serem instalados na cidade. 



Plataforma de Governo 2021-2025  Prefeito RAFAEL SILVA  
   Vice LU DO CAFÉ  

 
 

9 
 

 

 Após serem aprovados e disponibilizados no mercado medicamentos ou 

vacinas, investir na sua imediata aquisição e disponibilização gratuita na 

rede pública de saúde a população de Ouro Fino. 

 

 A família carente que necessitar de isolamento social, receberá constante 

acompanhamento do órgão de ação social do Município, a fim de 

assegurar sua provisão e subsistência. 

 

3.2. OBRAS PÚBLICAS 

 

O setor de obras públicas deve investir na melhoria de suas práticas com 

programas de qualidade das obras realizadas e na fiscalização de obras 

contratadas mediante licitação. Muitas obras foram feitas, mas também muita de 

qualidade questionável pela população, que acarretará constante manutenção e 

alocação de recursos públicos desnecessários, e o pior, o incomodo à vida das 

pessoas. 

 

O foco da administração pública deve ser global, compreendendo a importância 

das grandes e das pequenas obras públicas que devem ser realizadas no 

município. 

 

Deve-se dar manutenção rigorosa em todas as obras já realizadas pelas gestões 

anteriores, a fim de assegurar a valorização do patrimônio público municipal. 

 

Dentre as propostas para o setor, estão: 

 

 Implantação de um calendário de obras públicas municipais a ser 

disponibilizado pela internet ou aplicativos de celular. 

 

 Criar o protocolo municipal de controle de qualidade e garantia de serviços 

de infraestrutura e obras públicas, com engenheiro capacitado. Chega de 

fazer e refazer obras, sem a punição dos culpados pelos erros.  
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 Criação do setor de pequenas obras e reparos, visando melhorias no 

sistema de infraestrutura municipal, com calendário e agendamento pela 

internet ou aplicativo. 

 

 Firmar convênio com o presídio local e poder judiciário para a utilização 

de mão de obra de presos em obras públicas e de manutenção. 

 

 Modernizar o setor de projetos e planejamento do departamento de obras, 

com novos equipamentos, software e capacitação profissional dos 

servidores.  

 

 Firmar convênios com faculdade de engenharias, arquitetura, 

agrimensura, direito, contabilidade, administração de empresas e demais 

áreas da construção civil, objetivando buscar novos pensamentos, 

inovação e melhor qualidade no setor.  

 

3.3. MORADIA 

 

A prefeitura municipal de Ouro Fino precisa manter um programa rigoroso de 

construção de novas moradias a população. 

 

Desenvolver políticas públicas para que nenhum cidadão viva em condições sub-

humanas ou viva em imóvel próprio ser ter a condição de regularizar sua 

documentação ou escritura pública. 

 

Levamos em conta não só o aumento populacional, bem como, o fato de que, 

infelizmente muitos ourofinenses vivem as margens de rios urbanos em 

condições insalubres ou inapropriado para habitação, com trincas em imóveis ou 

riscos a vida ou saúde. 

 

Sendo assim, pretendemos:  
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 Promover a construção de 500 novas casas populares a população 

carente e de doação de terrenos, projetos e realização de mutirões para 

construções de casas de pessoas com média condição de construção. Ou 

seja, quem vive em condição de vulnerabilidade receberá sua casa 

própria, e quem pode ajudar na construção de sua casa a prefeitura 

trabalhará no programa de mutirões. 

  

 Utilização de mão de obra de presos que estejam em progressão de 

regime para atuarem na edificação de imóveis de pessoas de baixa de 

renda ou de pessoa idosa ou com deficiência. 

 

 Firmar parceria com igrejas, ONGs, grupos de voluntários para a 

construção de casas populares. 

 

 Desenvolver e executar um projeto habitacional voltado a pessoa idosa 

ou que viva sozinha, com imóveis compactos e em locais em segurança. 

 

 Criar o programa “Regulariza Fácil!” que, através do departamento 

jurídico auxiliar, assessorar e facilitar a regularização dos imóveis sem 

escritura, mesmo que sejam imóveis de pessoas que estejam na posse 

por muitos anos. 

 

 Criar o programa “Meu Projeto!” que visa atender pessoas de baixa renda, 

que já possuam terreno próprio, possam receber, sem custos, assessoria 

e elaboração de projetos para edificação de suas casas. Inclusive com a 

isenção em taxas e alvarás de construção e ligação de água e esgoto pelo 

município. 

 

 

3.4. ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO (DMAAE) 

 

A má gestão pública aplicada no departamento municipal de água e esgoto – 

DMAAE, que visou na realização de muitas obras aleatórias, aquisição de 

máquinas e reforma de sede, não foi capaz de assegurar uma melhor oferta de 

água a população, mesmo diante de elevadíssimo preço da tarifa, incompatível 

com o perfil socioeconômico da cidade, que foi assolado pelo desemprego e 

ainda foi compelida pagar contas de águas caras. 
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O legado deixado pela antiga gestão, além de conta de água em valor elevado, 

foi a constante falta d’água ou, muitas vezes, seu fornecimento de água suja a 

população.  

 

Quanto ao esgoto, embora este seja cobrado na tarifa pública municipal, mais 

uma vez encerra-se mais uma gestão pública que não implantou uma estação 

de tratamento. Em pleno 2020 Ouro Fino ainda joga dejetos nos rios da cidade. 

 

Hoje, o DMAAE, é a empresa do município de Ouro Fino que mais polui o meio 

ambiente. Este quadro precisa mudar. 

 

Por fim, muitas obras realizadas pelo DMAAE, a exemplo da secretaria municipal 

de obras, não apresentam cronograma ou calendário a população e algumas 

delas, igualmente apresentavam defeitos ou a necessidade de serem refeitas. 

 

Diante deste cenário, é necessário de implantar um choque de gestão no 

DMAAE, transformando o departamento num órgão municipal mais justo, 

principalmente com a população mais carente e mais eficiente, capaz de 

entregar um planejamento de curto, médio e longo prazo. 

 

Assim, apresentamos os seguintes projetos: 

 

 Redução do preço da conta de água. 

 

 Redução do percentual mínimo cobrado de 15m³ para 05m³ e que seja 

cobrada uma tarifa a cada 05m³ e não mais de 15 em 15. Assim, quem 

economiza e gasta menos água, pagará uma conta menor. 

 

 Revisão de todos os hidrômetros da cidade, a fim de se apurar erros de 

marcação ou vazamentos, que causam prejuízos aos consumidores. 

 

 Substituir hidrômetros velhos ou em mal estado por equipamentos novos, 

modernos e mais eficientes. 

 

 Implantar o sistema de vedação de “ar do encanamento”, para que o 

consumidor pague apenas por água e não mais por ar que possa passar 

pelo hidrômetro. 
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 Promover uma revisão geral em todo sistema de coleta de esgotos da 

cidade, principalmente, objetivando manter separado, de residências ou 

vias públicas, águas pluviais e não mais prejudicar consumidores com o 

retorno do esgoto (refluxo) para suas residências.  

 

 Destinar um percentual fixo da arrecadação do DMAAE para investir 

rigorosamente na troca de tubulações de água e esgoto da rede que 

apresentem defeitos ou que estejam envelhecidas ou defasadas. 

 

 Implantar o sistema municipal de tratamento do esgoto, com estação de 

tratamento e medidas de proteção e segurança de saúde e ambiental a 

população. 

 

 Investir na ampliação de captação de águas com a construção de tanques 

para armazenamento de água. E de mais caixas d’águas pela cidade. 

 

 Construção, em parceria com a prefeitura municipal, de bacias de 

contenção de enchentes nas cabeceiras dos rios que cortam a cidade, 

para que diminua o volume de águas que passa dentro Ouro Fino 

causando enchentes e prejuízos. 

 

3.5. URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE 

 

Ouro Fino nunca recebeu um projeto sólido de curto, médio e longo prazo, no 

que diz respeito a urbanização da cidade.  

 

A cidade não apresenta um padrão de edificações, de novos loteamentos e nem 

de preservação ou manutenção de sua área histórica.  

 

A cidade precisa passar por um embelezamento e melhor utilização de seus 

espaços públicos. Faltam árvores para o bem estar das pessoas. Falta melhor 

acabamento das ruas e manutenção das praças. Falta um projeto de 

urbanização que contemple a situação atual da cidade e seu futuro crescimento 

ordenado.  

 

Diante deste cenário, pretendemos implantar um plano de urbanização que vise 

embelezar Ouro Fino, mas que não tenha o foco na construção de estátuas, mas 

sim, na melhoria das vias públicas e dos atuais e novos espaços públicos de 

convívio a população. 
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 Promoveremos o plantio de 35 (trinta e cinco) mil árvores, sendo um 

número simbólico e uma meta a perseguir de termos uma árvore plantada 

a cada morador da cidade. Serão plantadas nas vias públicas, na zona 

rural, nas margens dos rios e nascentes d’água, em áreas de 

reflorestamento e em parques municipais que pretendemos implantar. 

 

 Incentivar o plantio de árvores nativas e frutíferas em áreas particulares, 

com o oferecimento de mudas especificas para a área urbana e 

propriedades rurais. 

 

 Criação de dois bosques municipais urbanos, para que sirvam de áreas 

de lazer, prática esportiva e atividades ao ar livre. Devendo ser áreas 

modernas, com construções de acessibilidade, lazer e segurança pública 

a população. 

 

 Implantação do programa da casa própria na zona rural e distritos. 

 

 Implantação de um programa municipal de preservação das nascentes de 

águas, com cadastramento do mapa das nascentes, uso de tecnologias, 

e rigorosa fiscalização. 

 

 Em parceria com o setor privado, identificar dentro de propriedades rurais, 

áreas de preservação permanente que possam servir para a implantação 

de um grande parque de preservação ambiental municipal, preservando 

a fauna e flora nativa. 

 

 Promover um projeto de paisagismo em todas as vias e praças públicas 

da cidade. 

 

 Promover um trabalho de recuperação de todas as calçadas da cidade, 

melhorando sua utilização, acesso dos pedestres e de pessoas com 

deficiência. 
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 Melhorar a sinalização do transito, placas e ruas da cidade, com a 

identificação clara das ruas, bairros, órgãos públicos e pontos turísticos. 

 

 Trabalhar para que haja um roteiro das casas históricas de Ouro Fino, 

contudo, que haja a integração com prédios e novas edificações, 

preservando o passado, mas permitindo que o novo surja e uma nova 

leitura arquitetônica da cidade possa fluir, valorizando e respeitando o 

patrimônio histórico. 

 

3.6. GESTÃO DO TRÂNSITO 

 

O trânsito de Ouro Fino é muito confuso. A atual gestão não conseguiu 

solucionar o problema de modo a dinamizar o tráfego, destacando que em áreas 

como a rotatória da Baronesa, trechos centrais da rua Treze de Maio e outras 

áreas necessitam de intervenção técnica. 

 

 Os investimentos em melhoria no trânsito devem ser contínuos, assim 

destacamos os seguintes projetos: 

 

 Estudar e implantar o projeto da Zona Azul em conjunto com os 

comerciantes de Ouro Fino e associações de interesse coletivo. 

 

 Implantação de guarda de trânsito municipais. 

 

 Promover campanhas de orientação quanto ao bom uso do trânsito, 

incluindo pedestres e ciclistas. 

 

 Readequação das mãos de trânsito da cidade, notadamente em áreas de 

grande tráfego, como a Rotatória da Baronesa. 

 

 Implantação de Ciclovia em Ruas e Trechos onde possa ser instaladas. 

 

 Fechamento do trânsito em áreas ao entorno do Lago dos Palomos para 

o lazer e prática de atividades físicas. 

 

 Implantar câmeras de vídeos nos semáforos. 
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 Remover a faixa de pedestres elevada que se encontram embaixo de 

semáforos, mantendo faixa de pedestres novas. 

 

 Promover nova pintura e sinalização do trânsito em toda a cidade, 

distritos, bairros rurais, pontos turísticos. 

 

 Conservar as estradas rurais em constante manutenção, notadamente, 

manter o programa de asfaltamento de áreas rurais, bem como, 

alargamento das vias. 

 

 Proibir que veículos sucateados, sem condições de uso, ou carcaças 

sejam estacionados ou alocados em vias públicas, atrapalhando o 

trânsito, podendo servir de ambiente para proliferação de animais 

peçonhentos ou insetos, ou ainda, ocupando vagas de trânsito. Estes 

veículos deverão ser recolhidos para pátio adequados e seus 

proprietários multados. 

 

 Melhoria de todos os trevos de acesso à cidade e bairros. 

 

 Regulamentação de horários para cargas e descargas de veículos 

pesados na área urbana, em horários comercias. 

 

 Implantação de mais guaritas de espera de ônibus em todo o município, 

em condições novas e com iluminação. 

 

 Readequação e novo planejamento das mãos de trânsito da cidade. 

 

3.7. DESENVOLVIMENTO DISTRITAL 

 

Os distritos urbanos de Ouro Fino precisam da mesma atenção e da implantação 

dos mesmos programas que a área urbana da cidade. Assim, todos os setores 

da prefeitura darão igual atenção aos moradores destas áreas e todos os 

programas da gestão serão de igual forma implantados, inclusive com a 

construção de áreas de lazer, convívio e um projeto de urbanização próprio. 

 

 Construção de casas populares nos distritos. 

 

 Todos os programas do plano do governo visam atender o município de 

maneira geral. Será implantado um sistema que contemple assegurar 
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melhoria na qualidade de vida, empregos e aumento de renda dos 

moradores, com a criação de um programa social que assegure saúde, 

educação e segurança pública e destinação de áreas para implantação 

de empresas com mini parques industriais. 

 

 Apoio as malharias da cidade, possibilitando assim a vinda de excursões, 

como ocorre nas cidades de Jacutinga e Monte Sião. 

 

3.8. EDUCAÇÃO e CULTURA 

 

A educação deve ser a menina dos olhos de qualquer governo, e com absoluta 

certeza será no nosso. Compreendemos com clareza a importância de se 

promover pesados e contínuos investimentos na educação, nos alunos, 

professores, serventuários, estrutura física de escolas e creches e em material 

de ensino.  

 

Ainda, sabemos que uma boa educação passa pela educação de seus líderes, 

com uma diretoria que seja alinhada com o grupo de profissionais. Que seja 

capaz de trabalhar em parceria e respeito aos servidores, com dialogo e sempre 

olhando olho no olho. Sem nepotismo na escolha dos cargos. Mas com 

independência e olhando sempre para os servidores de carreira, como primeira 

opção para ocuparem os cargos diretivos.  

 

 Focar no programa de metas e resultados na busca constante por 

melhorias na educação municipal. 

 

 Promoção de investimentos constantes no aperfeiçoamento dos 

profissionais da educação.  

 

 Implantação de um programa municipal de cargos e carreiras, com a 

promoção dos melhores servidores que se destaquem por metas 

alcançadas. 

 



Plataforma de Governo 2021-2025  Prefeito RAFAEL SILVA  
   Vice LU DO CAFÉ  

 
 

18 
 

 Implantar um plano de utilização dos prédios públicos não utilizados, 

como as antigas escolas da zona rural que hoje estão abandonadas, bem 

como, em parceria com Estado de Minas Gerais para utilizar o prédio da 

Escola Bueno Brandão e outros espaços públicos. Tudo em prol do bem 

estar da população e da educação municipal. 

 

 Escolher diretor de educação entre os professores concursados da 

prefeitura municipal. 

 

 Articular a vinda de novos grupos educacionais, para disponibilizar novos 

cursos técnicos e de ensino superior à população, permitindo que em 

Ouro Fino sejam instaladas novas faculdades, oferecendo novos cursos 

a população. Tendo como objetivo transformar Ouro Fino em um polo de 

educação técnica e superior. 

 

 Articular a vinda e instalação cursos de cunho federal, com a abertura de 

unidade dos institutos federais em Ouro Fino, em parceria com o polo de 

Inconfidentes e outros. 

 

 Participar de projetos de competição estudantil como “Minas Olímpica” e 

dar o suporte necessário aos alunos que são destaque no município. 

 

 Viabilizar a implantação do SENAI, SENAC, SENAR e demais órgãos de 

ensino profissionalizante. 

 

 Ampliar os trabalhos culturais já existentes, visando a profissionalização 

do alunos do setor cultural, com a criação de um conservatório municipal 

de música, escola profissional de teatro, dança, artes visuais e 

cinematográficas e outros, com caráter cultural e profissionalizante. 

 

 Implementação da Escola Municipal de tempo integral. 
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 Incentivo a volta à escola e a alfabetização de jovens e adultos, inclusive 

de pessoas idosas, como caráter social e de promoção pessoal em Ouro 

Fino. 

 

 Aprimorar o sistema de Educação Municipal diante da Legislação para 

promover o desenvolvimento integral do aluno, família e a Comunidade 

Escolar, através da Educação Sócio Emocional. Firmando convênios e/ou 

adquirindo sistemas privados que ofereçam o conteúdo necessário no 

setor de inteligência emocional.  

 

3.9 ESPORTE 

 

A prática esportiva, a participação em torneios e campeonatos e a 

profissionalização esportiva foi uma área abandonada pela atual gestão. Sendo 

assim, será necessário implantar um programa municipal na base, capaz de 

resgatar o interesse dos jovens, motivar servidores e envolver profissionais e 

voluntários do terceiro setor e iniciativa privada para a difusão da prática 

esportiva. 

 

O esporte não pode se resumir a recreação, mas sim, especialmente no que 

tange aos jovens, deve oferecer condições de profissionalização aos atletas que 

tenham talento e aptidão.  

 

E a prática esportiva municipal não pode se resumir a oferta de futebol, 

notadamente aos meninos, e vôlei, notadamente as meninas. Apenas isso é 

pensar pequeno diante de um cenário tão grande que teremos pela frente. 

 

Diante disso, pensamos e trabalharemos para que: 

 

 Toda e qualquer atividade esportiva a ser desenvolvida pela prefeitura de 

Ouro Fino ou que a prefeitura esteja envolvida e que o foco seja os jovens, 

deve ter como alvo, a oferta de condições de profissionalização esportiva. 

Para que, se uma criança ou adolescente estiver praticando alguma 

modalidade esportiva ligada a prefeitura municipal, este jovem possa não 
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só sonhar, como também ter todas as condições para se tornar um atleta 

profissional em grandes centros ou clubes esportivos. 

 

 Para atingir a meta acima, será necessário promover uma reciclagem 

junto aos servidores municipais e uma reestruturação da secretaria de 

esportes. 

 

 Será ainda necessário firmar o máximo de parcerias possíveis, locais e 

fora de Ouro Fino, para que possamos envolver o máximo de profissionais 

com visões e formações diferentes, bem como, termos a oportunidades 

de avaliarmos estes jovens em grandes centros ou clubes profissionais. 

 

 Ouro Fino precisará participar do máximo de torneios, campeonatos e 

competições possíveis, em todas as modalidades, para isso, a prefeitura 

precisará contemplar em seu orçamento o uso de veículos públicos, o 

pagamento de servidores, o pagamento de taxas de inscrições e o 

fornecimento de materiais esportivos, ou seja, a verba para o esporte, 

dentro do orçamento municipal precisa aumentar. 

 

 É necessário que a secretaria de esportes possua administração própria 

com profissionais na área gestão para que possa avaliar todo o sistema 

esportivo e buscar evolução constante, seja nos alunos, nos profissionais 

e na estrutura física municipal. E seja para o esporte profissionalizante ou 

o esporte amador. 

 

 É necessário que a prefeitura promova a reforma e manutenção de áreas 

esportivas degradas, notadamente campos de futebol em zona rural, ou 

em quadras esportivas sem pintura, iluminação inadequada, etc.   

 

 As famílias precisam ser estimuladas a participarem da vida esportiva de 

seus filhos e até mesmo os adultos, iniciarem e desenvolverem suas 

próprias práticas esportivas com o apoio da prefeitura municipal. 
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 Teremos o maior cuidado com as crianças e adolescentes para que não 

se machuquem, evitem lesões, desrespeitos de superiores ou colegas, 

sofram bullying, e principalmente, em toda atividade esportiva 

manteremos o programa “Ouro Fino contra a Pedofilia”. Queremos 

assegurar as melhores condições para que crianças, familiares e 

profissionais possam trabalhar em paz e desfrutar ao máximo dos 

benefícios esportivos.  

 

 Os profissionais esportivos devem atuar observando as capacidades e 

potencialidades dos atletas e avaliando-os de modo a permitir que atuem 

nas modalidades que desejarem, mas também, de modo a orientá-lo a 

serem inseridos em modalidades que tenham melhor performance e 

desempenho esportivo. Por isso, precisamos oferecer um leque de 

atividades esportivas para que o aluno participe do que gosta mais e se 

sente melhor ajustado. 

 

 A prefeitura de Ouro Fino, através de seu setor próprio ou de parcerias 

com ONGs esportivas ou iniciativa privada, deverá oferecer as seguintes 

modalidades para o público feminino e masculino: Vôlei, futebol de 

campo, futsal, handebol, basquete, skate, natação, corrida curta e de 

longa distância, lutas mistas, Jiu-Jitsu, luta de braço, dentre outras.  

 

 E a prefeitura em nosso governo deverá firmar parcerias para auxiliar o 

desenvolvimento de outras modalidades esportivas, inclusive para 

adultos, como torneios de tênis, ciclismo, natação, luta de braço, lutas 

mistas, Jiu-Jitsu, musculação, dentre outros. Inclusive, disponibilizando 

veículos e patrocínios, mediante preenchimento de requisitos 

previamente estabelecidos em lei municipal, para que tais atletas possam 

participar de campeonatos. 

 

 Em todas as atividades e modalidades esportivas a prefeitura deverá 

firmar convênios com estagiários e faculdades de educação, pedagogia e 
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gestão, destacando que, a boa prática esportiva passa por profissionais 

nas quadras esportivas, mas também por bons profissionais em 

escritórios fazendo a gestão das atividades. 

 

 Para o esporte adulto e amador, a prefeitura deverá criar um calendário 

esportivo para a realização de torneios e campeonatos com as principais 

modalidades desenvolvidas na cidade. 

 

 A prefeitura deverá oferecer todos os espaços públicos necessários para 

a prática do esporte amador, mediante o preenchimento de requisitos 

técnicos e sem favorecimento pessoal e, sendo possível, implementar o 

suporte de profissionais da prefeitura e estagiários para auxiliar a 

população. 

 

 Deverá ser criado um programa de reciclagem e capacitação de novos 

árbitros e mesários, com a criação de um fundo para o pagamento de 

suas despesas e diárias. 

 

 Deverá ser criado o campeonato de futebol amador com primeira e 

segunda divisão, dando a possibilidade de acesso e rebaixamento. 

 

 Estimular jogos e participação de campeonatos diversos das seleções de 

Ouro Fino nas variadas modalidades esportivas. 

 

 Estimular que os jovens de Ouro Fino participem do máximo de avaliações 

e “peneirões” esportivos com a finalidade de buscar sua 

profissionalização. 

 

 Criar o programa municipal “Mexa-se!” que atuará no combate ao 

sedentarismo e obesidade de jovens e adultos. 

 

 Estimular a prática esportiva da terceira idade.  
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 Em parceira com iniciativa privada trabalhar para a criação de um clube 

profissional de futebol e outras modalidades na cidade para disputa dos 

campeonatos estaduais e nacionais. 

 

 Criação da escola municipal de lutas mistas, com muay thai, tae kow do, 

karate, capoeira, Jiu-Jitsu, Luta de Braço, box e outras modalidades que 

sejam possíveis se firmar parceiras público-privada. 

 

 Firmar convênio com escolas de natação e incentivar a participação de 

atletas em competições. 

 

 Criar calendário anual com eventos esportivos mensais com o máximo de 

modalidades possíveis em parcerias públicas e privadas, com a 

capacidade atrair turistas para o município com finalidade de gerar renda. 

 

 Criar a seleção de cada modalidade esportiva (manter as escolinhas no 

bairro e centralizar a seleção no estádio).  

 

 Criação de uma pista municipal de skate e outros esportes com a meta de 

ser a maior do Estado de Minas Gerais, e que ofereça não só atrativo aos 

atletas da cidade, mas que sirva como um ponto turístico para atrair outros 

visitantes, atletas e competidores em Ouro Fino. 

 

 Criação de uma pista municipal de motocross e bikecross, com estrutura 

coletiva com banheiros, vestiários, galpão para motos e pequenos 

reparos, enfermaria, lanchonete e restaurante. Também com a finalidade 

de ser um ponto turístico para atrair outros visitantes, atletas e 

competidores em Ouro Fino. 

 

 Estímulo as práticas de camping e exploração de áreas ecológicas e 

rurais da cidade com a finalidade esportiva e de lazer, a serem praticadas 
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em áreas de preservação, como Pedra do Itaguaçu, Rio Mogi, Cachoeira 

do Taboão e outras localidades que comportem tais finalidades. 

 

3.10. EMPREGO E RENDA 

 

A necessidade de geração de empregos em Ouro Fino é o principal item de 

reclamações por parte das pessoas entrevistadas em pesquisas eleitorais.  

 

A atual gestão entregará seu governo com uma grande demanda a ser 

enfrentada pela futura gestão. Ademais, soma-se a isso a crise vivida em 2020 

pelo coronavírus. 

 

Então será preciso inovar. Ser criativo e trabalhar muito.  

 

A próxima gestão deverá buscar variados meios de oferecer postos de trabalho 

à população e de também investir no incentivo ao empreendedorismo, para que 

novas empresas e novos empresários surjam em Ouro Fino. 

 

Para isso será necessário: 

  

 Dar acabamento ao parque industrial iniciado pela atual gestão e otimizar 

a concessão de áreas públicas para a implantação de novos negócios. 

 

 Criar a secretaria municipal de desenvolvimento econômico, emprego e 

renda, capaz de atuar forte na captação de novos investimentos para a 

cidade. 

 

 Criar a escola municipal do empreendedor para que seja um espaço que 

abrigue vários cursos e profissionais capazes de auxiliar no lançamento, 

na gestão e ampliação de negócios locais. 

 

 Criar planos de desenvolvimento sólidos, com metas de curto, médio e 

longo prazo, para os variados setores, como comércio, indústria, 

agricultura, turismo e serviços. 

 

 Criar um calendário de eventos na cidade, esportivos, culturais, 

empresariais, religiosos, recreativos, sociais, artísticos, etc., com a 
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capacidade de gerar emprego e renda, atrair turistas e investidores, 

movimentar o comércio local e incentivar o turismo. 

 

 Criar a escola preparatória para mercado de trabalho, em parceria com 

órgãos com SENAC, SENAI, SENAR, etc. 

 

 Estimular o resgate e o surgimento de novas referências para a cidade 

capazes de atrair turistas, que vão além de estátuas. "Ouro Fino tem uma 

história linda e esta história precisa ser explorada". 

 

 Estimular feiras de artesanatos e trabalhadores individuais, do setor de 

doces, panificações, hortifrúti, artesanatos, etc. 

 

 Promover uma melhor avaliação das empresas que pretendem investir na 

cidade impedindo que empresas em estado de falência ou sem condições 

de investimento recebam atrativos públicos.  

 

 Cobrar judicialmente pela abertura do frigorifico que recebeu pesados 

incentivos fiscais ou a devolução da área em favor do município. 

 

 Readequar o horário da lei de silêncio de modo a permitir que atividades 

comerciais possam ser desenvolvidas em ambientes de sonorização e 

música, respeitando os moradores, mas permitindo a atividade comercial 

com uso moderado do som. 

 

 Criação de um parque industrial com indústrias têxteis, voltado para o 

setor de confecção que a cidade de Ouro Fino oferece. 

 

 Em parceria com empresários locais, criar um plano de desenvolvimento 

para o comércio discutindo questões como trânsito, zona azul, horário de 

funcionamento, realização de feiras municipais para a queima de estoque 

e troca de coleções, dentre outras atividades. 

 

 Otimizar o uso do aeroporto municipal, com metas claras de investimento 

e retorno, para que deixe de ser uma pista de voo para poucos e passe a 

oferecer mais oportunidades a população, com a implantação de uma 

escola de pilotos e oficina de aviação, para que as pessoas, 

principalmente os jovens, tenha uma opção de se profissionalizar e os 

amantes da aviação tenham mais contato com as aeronaves. 

 

 Será feito um planejamento com metas e resultados para a concessão 

onerosa de terrenos próximos ao aeroporto para implantação de galpões 

para que sirvam de escolas, postos de abastecimento, lojas e 

lanchonetes. 
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 Incentivar a vinda de empresários que terceirizam mão de obra na área 

de confecção. 

 

 Implantação no centro industrial prioridade aos empresários locais com os 

mesmos incentivos dado aos que vem de fora. 

 

 Ainda, este plano de governo contempla projetos nas demais áreas 

econômicas como turismo, desenvolvimento rural e outros. 

 

 Criar programa Municipal de qualificação profissional visando o incentivo 

ao aumento do salário praticado no Município e respeito os pisos salariais 

de cada categoria profissional.  

 

3.11. SOCIAL/TURISMO 

 

Estudos comprovam que o turismo é uma das áreas econômicas que mais se 

desenvolve no mundo. Muitas cidades do Brasil e do mundo vivem do turismo. 

É uma das atividades que mais rápido se recupera das crises.  

 

Fazer turismo ou “turistar” é o sonho de muita gente.  

 

E que nada substitui a mão de obra no setor do turismo. A máquina não substitui 

a cozinheira, o garçom, a camareira, a recepcionista, o zelador.  

 

Contudo, para que se fale em turismo ou recebimento de turistas é necessário 

preparar a cadeira do setor do turismo, que é composta por bares, lanchonetes, 

restaurantes, cafeterias, comerciantes, hotéis e pousadas para que o turista 

venha ter o seu momento de lazer e possa deixar um saldo positivo de consumo 

na cidade. 

 

Ninguém sai de uma cidade distante para vir em Ouro Fino ver estátua. Ver 

monumento. Isso é um pensamento pequeno. O turista sai do conforto de sua 

casa para desfrutar de uma estrutura de lazer, confortável, a sua disposição. 

Desta forma, antes de mais nada é preciso pensar em novos hotéis, novas 

pousadas, mais leitos em acomodações para receber o público que Ouro Fino 

deseja e merece. 
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Desta forma, pretendemos: 

 

 Construção de uma Vila Gastronômica, que será um bairro novo, não 

residencial, todo planejado com projeto urbanístico e referencias 

artísticas, onde serão reservados lotes e áreas públicas para a construção 

de hotéis, restaurantes, choperias, lojas de artesanato e conveniências, 

agências bancárias, etc. Para que seja um local de convívio e lazer dos 

moradores da cidade, com paisagismo e música ao vivo e que possa atrair 

turistas para consumir em Ouro Fino. 

 

 Lançamento do programa “Pró Hotel” que visa dar incentivos para a 

instalação de novos hotéis na cidade ou a transformação de propriedades 

rurais em hotéis fazendas ou pousadas. 

 

 Trabalhar para a criação de cursos de hotelaria e em parceria com o 

SENAC e outros órgãos públicos assegurar que os profissionais que 

desejarem possam se qualificar para atuarem nos setor do turismo em 

Ouro Fino. 

 

 Firmar parcerias com associações e entidades públicas e privadas do 

turismo. 

 

 Em parceria privada, trabalhar para a reimplantação de um cinema na 

cidade. 

 

 Revitalizar o Centro Cultural no centro da cidade para que seu espaço 

seja otimizado para o funcionamento de mais bares, lanchonetes e 

restaurantes e que sirva para apresentação de música ao vivo e feiras 

culturais, igual já foi no passado e se perdeu pelas gestões municipais 

anteriores. 

 

 Criar o Museu do Ouro que conte a história de Ouro Fino e sirva como um 

polo educacional, cultural e mais um ponto atrativo na cidade. 

 

 Mapear e catalogar áreas públicas e privadas que possam ser 

potencializadas para o turismo e o lançamento de pousadas para receber 

o turista. 

 

 Incentivar que fazendas, sítios e chácaras possam ser readequadas para 

a instalação de hotéis fazenda e pousadas na cidade. 
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 Implantar um programa municipal de mapeamento e preservação de 

prédios históricos da cidade com a Casa do Café com Leite, a Igreja Matriz 

e outros imóveis similares. 

 

 Em conjunto com o Conservatório de Música e Escola de Teatro, manter 

um calendário anual com apresentações públicas. 

 

 Criar um “Pipodromo” para a cidade, para que seja um espaço público de 

lazer e de interação familiar, onde possa ser praticado brincadeiras com 

pipas, papagaios e similares. 

 

 Assegurar que nas festas da cidade a praça de alimentação seja vendida 

a preços justos ao comércios ou interessados locais. 

 

 Criação de um calendário de eventos anuais na cidade com a realização 

dos mais variados eventos esportivos, culturais, sociais, religiosos, 

comerciais, principalmente com a realização de feiras diversas. Que 

contemple atividades de Janeiro a Dezembro com a finalidade atrair 

turistas, gerar consumo e também entretenimento à população. 

 

 Realização de exposições de trabalhos de artistas da cidade, como 

fotógrafos, cantores, músicos, pintores, etc. 

 

 Ouro Rock, Festival do Pagode, Festival Sertanejo, Encontro de gamers 

“acamp party”, Festival de Modelos e Desfile Miss. 

 

 Criar programas de lazer no Lago dos Palomos e demais áreas de 

interesse público. 

 

 

3.12. DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

O setor agrícola em Ouro Fino é importantíssimo comercialmente e a zona rural 

é o local onde muitos ourofinenses escolheram para viver. Contudo, nos últimos 

anos, a conversa que aborda o tema de desenvolvimento rural gira em torno da 

conservação das estradas rurais.  

 

Conservar estradas é uma obrigação do poder público e um direito do usuário 

das estradas se deparar com elas sempre em boas condições.  

Mas se quisermos falar em desenvolvimento rural precisamos de planejamento 

estratégico, gestão melhor da área e dos profissionais e ouvir os produtores e 
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agricultores, para que se possa implantar um verdade programa de 

desenvolvimento rural com metas e resultados bem claros. 

 

Desta forma, além de boas estradas rurais trabalharemos para que: 

 

 O produto rural seja tratado de modo a agregar valor e não apenas como 

“commodities”, estimulando implantação de pequenas agroindústrias em 

propriedades rurais para agregar valor aos produtos por elas produzidas. 

 

 Ampliar parcerias com o SENAR, Instituto Federal e demais órgãos que 

atuem no treinamento profissionalizante. 

 

 Incentivar a diversificação da exploração da propriedade rural para que 

possa ser otimizada ao máximo, na produção rural, na formação da 

pequena agroindústria e, como já mencionamos na atividade do 

ecoturismo e hotelaria.  

 

 Implantar uma unidade municipal de beneficiamento do café. 

 

 Para assegurar boa qualidade da manutenção das estradas rurais 

dividiremos o município por áreas de atuação para que cada área conte 

com servidores e equipamentos adequados para a manutenção regular 

dos trabalhos. Evitando constante deslocamentos de máquinas e 

servidores de um lado para o outro. Cada regional deverá ter um trator 

com carreta e lâmina com uma conserva e, ao longo, o foco será ampliar 

os equipamentos de cada regional e o número de servidores. 

 

 Incentivar a criação de uma cooperativa dos produtores rurais onde eles 

concentram o foco na produção e a cooperativa na comercialização. 

 

 Trabalhar para implementar torres de sinal de celular em todo município. 

 

 A secretaria de desenvolvimento econômico, através de sua 

subsecretaria rural, deverá buscar convênios com fornecedores, 

compradores e instituições bancárias, em rodadas de negócios, a fim de 

auxiliar produtores rurais no desenvolvimento de seus negócios. 

 

 Implantar um sistema municipal de Patrulha Rural em parceria com as 

policias e em convenio com a Guarda Municipal de será criada. Com um 

sistema mais eficiente de ronda e patrulhamento rural, implantação de 

câmeras de monitoramento em diversas estradas e áreas rurais e na 
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criação de grupos de apoio de voluntariado formado por produtores e 

moradores da área rural. 

 

 Busca de recursos mais baratos e menos burocráticos para pequenos 

produtores 

 

 Criação da “Ouro Agro Show” – Evento que contará com a apresentação 

de artistas locais e famosos. Semana Agronômica com uma grande Feira 

Agropecuária. Evento que fará parte do calendário anual de eventos da 

cidade. Que visará também atrair turistas e servir de lazer a população de 

Ouro Fino e que terá um foco na melhoria das práticas agrícolas do 

município. Será uma semana de palestras com especialistas dos setores 

prioritários, com exposição de produtos locais, feira de máquinas e 

implementos, concurso de qualidade de produção agrícola local, com a 

entrega do Prêmio “CAFÉ DE OURO” e premiação de outros seguimentos 

a serem avaliados pelo público e especialistas.  

 

 Firmar convênios com diversas entidades do setor público e outros órgãos 

como IFSULDEMINAS para atuarem em conjunto no quesito da 

realização de cursos de curta duração, palestras, analise de solos, etc. 

 

 Realizar reuniões periódicas com Prefeito, Vice Prefeito, destacando a 

experiência que Vice Prefeito tem como produtor e empresário do setor, 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Rural e membros 

dos setores e/ou representantes das comunidades. 

 

3.13. PROTEÇÃO ANIMAL 

 

 Criar um programa municipal para a fiscalização, denúncias e punição 

severa para pessoas que envenenam animais. 

 

 Manter programa do “Castra Móvel” estendendo-o para todos os bairros 

urbanos e rurais, inclusive com a aquisição de equipamentos próprios 

para o município, objetivando assegurar economia e mais eficiência no 

serviço. 

 

 Abertura de hospital veterinário em parceria com faculdades da região 

para atendimento no município. 

 

 Implantar na cidade um “gatil” e abrir mais uma unidade de “canil”, em 

parcerias ONGs e protetores dos animais. 
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 Implantar um centro de abrigo e acolhimento ao animal de grande porte, 

que estiverem soltos perambulando pelas ruas. Estes serão recolhidos a 

uma espaço em parceria com ONGs de proteção animal ou outras 

entidades, tratados, e seu proprietário multado pelo abandono e terá de 

pagar uma taxa para o recolhimento do animal. 

 

 Ampliar do programa de vacinação dos animais em todo o município. 

 

3.14. VAMOS FALAR DE FAMÍLIA 

 

Para que uma cidade seja bem administrada é necessário o fortalecimento de 

instituições de amparo e valorização humana, e a família é a instituição social 

mais antiga que existe, pode ser observada, estudada, compreendida sob 

múltiplos pontos de vista, grandes pensadores da humanidade já refletiram 

acerca desta instituição. 

 

As religiões abordam o tema, e as religiões cristas, compreendem que a família 

é um propósito de Deus. 

 

E nós candidatos, igualmente assim pensamos, e ainda acreditamos que 

famílias bem organizadas e estruturadas, respeitadas pelo poder público, tem a 

capacidade melhor cuidar de seus entes familiares e contribuir para o bom 

desenvolvimento socioeconômico das cidades. 

 

Ouro Fino é marcada por famílias de pessoas trabalhadores, de pessoas que se 

amam, e de pessoas que precisam ser melhores ouvidas pela prefeitura 

municipal, haja vista as inúmeras reclamações que surgem nas redes sociais 

muitas delas por conta de abandono social do governo municipal. 

 

Desta forma, todas as ações do governo devem focar no respeito humano e na 

garantia dos direitos individuais, mas sabemos que, se for feito um trabalho de 

duas mãos, entre o poder público e as famílias da comunidade de Ouro Fino, 

nossa cidade terá condição de alcançar índices até hoje não alcançados de 

desenvolvimento social. 

Mais do que fazer estátuas, devemos cuidar de pessoas.  
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Mais do que fazer grandes obras públicas, algumas delas de qualidade 

questionável, devemos cuidar das vidas.  

 

Vidas valem mais do que coisas!  

 

 Manter uma agenda periódica de reuniões com líderes de instituições 

filantrópicas e sociais que prestam serviços as famílias ourofinenses. 

 

 Manter periódicas reuniões com líderes religiosos e líderes de instituições 

de apoio, como pastorais, conselhos de pastores, ou grupos de interesses 

coletivos, que trabalhem em prol da valorização da família. 

 

 Através do setor de ação social, cadastrar e amparar famílias de pessoas 

que se encontram em situação de vulnerabilidade, como famílias de 

pessoas presas, de pessoa em tratamento do vício em álcool e drogas, 

de pessoa portadora de deficiência ou doença grave, de pessoa em 

tratamento médico fora do município, de famílias que apresentem quadros 

de violência doméstica. 

 

 Criação do evento “Semana da Família Cristã” que compreenderá ser 

uma semana de atividades que envolvam todos os órgãos da prefeitura, 

presença de instituições de apoio, com feiras públicas, workshops, 

apresentação de atividades culturais e realização de shows, inclusive com 

objetivo de arrecadar fundos para instituições filantrópicas, sendo este 

evento adicionado ao calendário anual do Município. 

 

3.15. TERCEIRA IDADE 

 

Por muito tempo a pessoa idosa foi excluída dos planos de governo e ações da 

gestão pública municipal. Situação que sempre se demonstrou ser um erro por 

parte dos gestores públicos de épocas passadas. 

 

Contudo, destaca-se que, com o avanço da medicina e dos cuidados pessoais, 

a população brasileira tem ganhado em longevidade, e hoje em dia, a população 

nacional e de Ouro Fino, já é composta por mais de 20% de idosos, muitos deles 

são os principais provedores de suas casas, através de suas aposentadorias, de 

investimentos que fizeram ao longo da vida e até mesmo de continuarem 

trabalhando, mesmo com mais idade. 
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Portanto, Ouro Fino precisa se preparar para cuidar melhor da atual geração de 

cidadãos e cidadãs idosas dando a eles o protagonismo nas ações públicas que 

merecem.  

 

Sendo assim, nosso governo terá um alvo ambicioso, o de transformar Ouro Fino 

na melhor cidade do Brasil para o idoso viver, implantando uma política pública 

organizada e sistemática onde todos os setores da prefeitura terão metas claras 

para o cuidado do idoso. 

 

Dentre os trabalhos com foco para este setor pretendemos: 

 

 Ampliar os programas da saúde da família levando atendimento a 

residência dos idosos. 

 

 Implantar um programa de segurança pública em parceria com as 

polícias, cadastrando idosos que vivam sozinhos ou em condições 

de vulnerabilidade social. 

 

 Criar o programa “Eu Protejo!”, que será um órgão municipal 

executivo, através da secretaria de promoção social, nos moldes 

do conselho tutelar que cuida de crianças, este órgão fará o 

trabalho social focado e especifico nos cuidados da pessoa idosa, 

adequando especificidades do Estatuto do Idoso. 

 

 Estimular a educação continuada ou a volta à escola como forma 

de valorização humana, enriquecimento cultural e fortalecimento 

de vínculos sociais. 

 

 Criar campanhas de proteção contra violência da pessoa idosa, 

notadamente no âmbito doméstico.  

 

 Contemplar a presença da pessoa idosa em todos os projetos de 

obras públicas da prefeitura, observando a acessibilidade e as 

boas condições de convívio. 
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3.16. SERVIDORES DA PREFEITURA/ RECURSOS HUMANOS 

 

Os servidores do município de Ouro Fino merecem não só, o pagamento dos 

salários em dia, bem como serem valorizados com a implantação de políticas 

próprias para o setor.  

 

 A atual gestão não promoveu o pagamento do passivo de processos judiciais 

em que os servidores pleiteiam direitos adquiridos e nem sequer ofereceu 

proposta de acordo amigável para solução do problema, em total descaso com 

o servidor público, mesmo vendo tempo passar e servidores falecerem, 

adoecerem e aposentarem e não usufruírem dos direitos por eles conquistados.  

 

A atual gestão firmou compromisso externado na composição de sua chapa 

majoritária ao escolher um servidor de carreira do setor de obras para que este 

fizesse interlocução entre o departamento de gestão econômica e o jurídico para 

que houvesse pagamento das demandas, repete-se, direito adquirido dos 

trabalhadores e que pela essência das verbas possui natureza alimentar. 

 

 Foi prometido ainda, que o Direito de Educação seria escolhido pelo servidor da 

área e que seria adotado ao longo da gestão o plano de cargos e carreiras, o 

que lamentavelmente são falácias que deverão ser enfrentadas pelo futuro 

prefeito.  

 

 Desta forma apresentamos os seguintes projetos:  

 

 Implantação do plano de cargos e carreiras, oferecendo condições claras 

para que os servidores que atenderem requisitos possam progredir em 

suas carreiras e melhorias em seus salários.  

 

 Implantação de estudos de mercado para contratação de planos de saúde 

para os servidores.  

 

 Pagamento de horas extras aos servidores. 

 

 Apresentação de plano estratégico econômico para o pagamento dos 

processos judiciais a fim de colocar fim nas demandas que envolvam a 

classe de servidores.  
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 Investimento constante em saúde ocupacional, segurança do trabalho e 

fim de se evitar acidentes ou desenvolvimento de doenças ocupacionais. 

 

 Absorver o máximo de servidores efetivos em cargos de comissão. 

 

 Facilitar e estimular o diálogo franco e aberto entre servidores e a gestão 

pública municipal, notadamente, com a pessoa do Prefeito e seus 

secretários. Com a realização de reuniões periódicas a serem feitas 

preferencialmente na sede da Prefeitura para tratar de demandas 

operacionais e também sobre as carreiras dos servidores. 

 

 Reunião periódica com o Sindicato do Servidor Público Municipal 

 

 

3.17. GESTÃO PÚBLICA 

 

Gestão Pública Municipal deve manter as contas públicas em dia, otimizar 

aplicação dos recursos, buscar eficiência e capacitação do trabalho prestado 

pelo servidor de carreira e cargos em comissão, contudo, tendo como foco a 

modernização de suas práticas, sendo transparente em suas decisões e 

agilizando o atendimento à população no que for necessário.  

 

 Mantendo os Gabinetes do Prefeito e Vice e dos Secretários Municipais sempre 

abertos para população, evitando burocracias desnecessárias.  

 

 Para isto: 

 

 Será disponibilizado um canal de comunicação através de tecnologias 

próprias tais como linha telefônica, celular, redes sociais para que a 

população ou pessoas interessadas possam falar diretamente no 

gabinete do prefeito. 

 

 Promover a humanização da gestão pública em todos os setores, 

valorizando e respeitando os servidores e os cidadãos que procurarem o 

serviço público. 
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 Valorizar o que já foi executado por gestões anteriores e dar manutenção 

no que for necessário a fim de preservar o patrimônio público municipal. 

 

 Assegurar o máximo de transparência nas ações da prefeitura municipal, 

especialmente fazendo bom uso dos veículos de comunicação e mídias 

digitais. 

 

 Implantar ouvidorias municipais. 

 

 Criar programas de avaliação do serviço público para que a população 

possa dar nota e contribuir para a evolução de todas as atividades da 

Prefeitura Municipal. 

 

3.18. SEGURANÇA PÚBLICA 

 

A segurança pública é de responsabilidade de todos os entes da União, que 

devem trabalhar de maneira cooperada e com planejamento estratégico a fim de 

assegurar qualidade de vida à população e combater o crime. 

 

Em Ouro Fino, a segurança pública é feita pelas polícias estaduais civil e militar 

e pela polícia penal que atua dentro do presídio local, contudo, a prefeitura 

municipal pode e deve ser protagonista de um sistema de segurança pública 

municipal inovador, trabalhando em parceria com as forças policiais já 

existentes, implementando todas as políticas públicas conforme apresentamos 

no presente Plano de Governo, e ainda implantando os seguintes projetos 

abaixo: 

 

 Instalação de câmeras na região central e bairros periféricos, entradas e 

saídas da cidade, e pontos estratégicos da área rural. 

 

 Implantação de guarda municipal da cidade, devidamente equipada com 

viaturas próprias, fardamento, itens de segurança e proteção pessoal e 

armamento. Principalmente, órgão a ser formado por profissionais 

aprovados em Concurso Público, submetidos a provas objetivas, físicas e 

psicológica, e que, recebam constante treinamento para exercer seu 

trabalho. 

 

 Firmar convênio com presídio para que presos trabalhem para prefeitura 

em obras e limpezas públicas. Incentivando que seja drasticamente 

reduzido o índice de reincidência criminal, valorizando e motivando a 
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pessoa do preso para que encontre meios dignos de viver, e permitindo 

que o município receba a prestação dos serviços realizados em áreas 

diversas. 

 

 Criar e manter campanhas sistemáticas de combate e prevenção de todo 

tipo de criminalidade, especialmente com público jovem e em ambientes 

escolares. 

 

 Firmar convênios com o poder judiciário para que menores infratores 

prestem serviços à comunidade e participem de programas de reinserção 

social. 

 

 Criar secretaria a municipal de combate às drogas. Órgão a ser gerido 

com profissionais habilitados, que receba orçamento próprio para o 

desenvolvimento de suas atividades, a fim de atuar na prevenção ao uso 

de drogas e na recuperação de pessoas viciadas em álcool e drogas. 

 

 Lançamento do programa “Ouro Fino contra a pedofilia”. 

 

4. MENSAGEM FINAL 

 

Para nós é motivo de grande honra e até mesmo realização de um sonho pessoal 

poder disputar as eleições municipais nos cargos de prefeito e vice e poder 

discutir com a população de Ouro Fino, com nosso grupo político, equipe de 

campanha e técnicos diversos, sobre os assuntos que envolvem o dia a dia de 

Ouro Fino. 

 

Reconhecemos que Ouro Fino avançou em muitas áreas e o avanço alcançado 

não constitui ser um benefício da atual gestão ou de gestões anteriores. 

 

O benefício alcançado e tudo de bom que já foi produzido em prol da população 

de Ouro Fino é mérito único e exclusivamente dos cidadãos e cidadãs que 

trabalham diariamente enfrentando crises, enfrentando até mesmo problemas 

familiares, de sol a sol, para pagar pesadas taxas e impostos. O que sustenta a 

Prefeitura e o que assegura condições de manutenção de todos os serviços 

públicos e a realização de inúmeras obras públicas são os impostos pagos por 

esta população trabalhadora. 
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Por isso acreditamos que Ouro Fino não tem um dono. Nossa cidade deve 

sempre ser guiada por valores que representam a liberdade. Acreditamos que é 

necessário ouvir mais a população desta cidade, que é formada por uma 

pluralidade de pessoas das mais variadas formações e visões de mundo, e que, 

todo cidadão merece o mais profundo respeito por parte de seus políticos e 

gestores públicos. 

 

Por isso acreditamos que Ouro Fino avançou. Avançou porque tem gente 

trabalhadora que sustenta esta cidade. Mas acreditamos que Ouro Fino pode 

muito mais. Somos uma cidade que tem um passado glorioso, mas que tem 

vivido dias difíceis, principalmente no que diz respeito a ausência de geração de 

emprego e ausência no crescimento de sua renda. 

 

Acreditamos que é necessário trabalhar muito no próximo governo para 

superarmos o desemprego e todo e qualquer grande e pequeno problema que 

possa tirar a paz de nossos cidadãos. 

 

Da nossa parte, apresentamos nossa vida que tem histórias marcadas pelo 

trabalho, apresentamos a nossa vontade de fazer Ouro Fino prosperar e 

apresentamos a nossa fé de que o melhor de Deus ainda está por vir. 

 

Por isso repetimos e mais uma vez deixamos claro: “Tamo junto!” 

 

 

Ouro Fino/MG, setembro de 2.020. 

 

 

 

RAFAEL FRANCISCO DA SILVA 

CARLOS VICENTE DO CARMO 

 

 

 


