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DIRETRIZES 
 

 
Considerações Iniciais 
 
 

O Partido Verde e seus partidos coligados defendem um desenvolvimento sustentável para as cidades 

administradas com esse ideal. O objetivo maior dessa gestão será o compromisso pela participação ativa da 

sociedade civil nos vários conselhos municipais. Pelo fortalecimento das entidades associativas, visando 

também parcerias para implementar as políticas públicas em benefício das comunidades mais carentes. 

Outro ponto fundamental do nosso compromisso é com a questão ambiental integrada com a questão 

social. Todo desenvolvimento deve ter como objetivo, a qualidade de vida da população. Todas as ações do 

Poder Público devem primar pelo respeito ao cidadão e principalmente, ouvir o que a comunidade 

ourofinense deseja da sua administração municipal. 

O Poder Público, consideramos como estimulador de investimentos diretos nas áreas básicas de 

atendimento à população: trabalho e renda, saúde pública, educação do ensino fundamental de qualidade 

e fortalecimento da agricultura familiar. 

Os desafios são imensos e graves, em vista dos acontecimentos atípicos ocorridos em 2020 pela 

pandemia do COVID-19. No entanto, queremos com responsabilidade, eficiência e transparência no 

planejamento e gestão governamental, implementar um novo modo de desenvolvimento para Ouro Fino. 

Acreditamos num modelo de governo participativo, cooperativo e voltado às pessoas, principalmente 

moradores dos bairros da periferia. 

Portanto, este documento é um indicativo das principais diretrizes que nortearão as ações dessa 

gestão, colocando em primeiro lugar as pessoas no intuito de criar oportunidades, prosperidade e renovação 

de métodos para participação maior da comunidade ourofinense. Vamos resgatar a alegria de viver em Ouro 

Fino. 

 

 
 

A - Cidades Verdes 
 

1 – Implementar investimentos para manutenção e ampliação de parques, praças e espaços de lazer; 

2 – Repensar a função do DMAAE com tarifas sociais  

2 – Reciclagem de lixo doméstico (tratamento adequado) 

3 – Projeto para implantação de Estação de Tratamento de Esgoto 

4 – Saneamento básico a todos os bairros da cidade; 

5 – Projeto de rearborização urbana, racional e adequado às condições da cidade 



B – Emprego/Geração de Renda 

➢ Estimular a criação de pequenas e micro empresas, cooperativas e micro empreendedor Individual 

(MEI) visando desburocratizar sua formação e acesso ao crédito e mercado; 

 
➢ Retomar investimentos produtivos na melhoria da qualidade de vida dos ourofinenses, com ações 

na área rural e urbana (agroindústria/malharia/turismo/hotelaria/gastronomia); 

 
➢ Levantamento das condições de galpões, áreas e terrenos em desuso, doados às empresas que se 

encontram desativadas para reaproveitamento de novos empreendimentos; 

 
➢ Desenvolver políticas públicas para capacitação e empregabilidade, via cursos do SENAR, SENAI e 

SENAC; 

 
➢  Explorar adequadamente a localização geográfica de Ouro Fino para atrair investimentos nas áreas 

de turismo, hotelaria e gastronomia. 

 

 
C – Urbanismo/Obras 

➢ Instituir política pública para uso das calçadas e faixas de pedestres nas ruas, nos espaços públicos 

de lazer, valorizando a livre circulação das pessoas com segurança; 

 
➢ Identificar adequadamente as ruas da cidade para facilitar localização; 

 
➢ Valorizar os conselhos municipais, ligados ao trânsito e meio ambiente; 

 
➢ Legalização de áreas em loteamento que estejam irregulares (Recanto do Sossego); 

 
➢ Recuperação urbana e social das populações dos bairros, visando áreas de risco e de degradação; 

 
➢ Melhoria da infraestrutura dos bairros (ruas, iluminação, calçamento e arborização) visando a 

qualidade de vida de seus moradores; 

 
➢ Revitalizar os parques, praças e espaços públicos para a segurança e lazer da população; 

 
➢ Compatibilizar o crescimento econômico com a conservação do meio ambiente; 

 
➢ Instituir uma política de reuso de águas, principalmente no período chuvoso para armazenamento e 

utilização ao longo do ano. 

 

 
D - Agricultura Familiar 

➢ Reativar a Diretoria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente; 

 
➢ Fortalecimento dos pequenos agricultores com apoio de infraestrutura nas comunidades rurais; 

 
➢ Apoio às entidades associativas dos agricultores nas áreas de Assistência Técnica, Crédito de 

proteção da Produção e compras públicas, através de parcerias com EMATER e outros órgãos 

públicos; 

 
➢ Apoio e estímulo ao acesso à Tecnologia/ Capacitação/Organização/Mercado via SENAR. 



C – Saúde Pública 

➢ Priorizar o sistema de gestão da saúde pública, introduzindo novos modelos de administração, 

informatização e profissionalização; 

 
➢ Ampliar os investimentos humanos e financeiros na garantia da universalização no atendimento; 

 
➢ Aperfeiçoar o atendimento em saúde preventiva, principalmente no programa da saúde familiar; 

 
➢ Acompanhar e avaliar sistematicamente os indicadores do sistema de saúde; 

 
➢ Retomar o convênio com o CISAMESP para atendimento à população ourofinense para exames de 

alta complexidade; 

 
➢ Estabelecer convênio com a Casa de Caridade de Ouro Fino para implantação de atendimento de 

Hemodiálise para portadores de doenças renais; 

 
➢ Melhorar substancialmente a infra estrutura de atendimento no Pronto Socorro Municipal; 

➢ Estabelecer atendimento e entrega de medicamentos de uso contínuo aos portadores de doenças 

crônicas nos bairros urbanos e rurais; 

 
➢ Valorizar a saúde pública pela capacitação dos profissionais de saúde; 

 
➢ Descentralizar o atendimento com postos de saúde localizados nos bairros urbanos e rurais; 

 
➢ Implantar o Programa de saúde bucal para as pessoas pelo perfil socioeconômico; 

 
➢ Implementar políticas públicas integradas com associações pertinentes para a questão abusiva de 

uso de drogas; 

 
➢ Ampliar investimentos financeiros e manter cursos de capacitação permanente aos agentes de 

saúde; 

 
➢ Apoiar projetos inovadores de saúde públicas desenvolvidas por centros de pesquisas; 

 
➢ Criar um programa especial de saúde pública para atendimento aos idosos; 

 
➢ Criar programas de atendimento para saúde mental, depressão. 

 

 
D - Educação para a cidadania 

➢ Política de valorização de professores e melhoria e profissionalização da gestão; 

 
➢ Mobilizar recursos para manutenção de crianças na escola, em tempo integral, promovendo 

assistência médica, odontológica e alimentação, além do ensino curricular; 

 
➢ Ampliar os recursos na área escolar, visando a formação cultural, artística, agrícola e esportiva dos 

alunos de escolas municipais; 

 
➢ Adequar a infraestrutura física e tecnológica das escolas no desafio de melhorar qualidade e da 

educação integral; 



➢ Monitorar e avaliar os resultados das escolas periodicamente, visando a melhoria do desempenho 

dos alunos; 

 
➢ Estimular e promover diversas modalidades esportivas nas quadras das escolas; 

 
➢ Discutir e atualizar o Plano de Carreiras dos profissionais da Educação Municipal. 

 
 
 

E – Cultura, Esportes 

➢ Estimular e apoiar com investimentos às atividades culturais e artísticas dos ourofinenses; 

 
➢ Criação e manutenção de espaços culturais com calendário anual, de exposições, festivais, concursos, 

e bandas, visando o fortalecimento das manifestações culturais; 

 
➢ Assegurar recursos para conservação, manutenção e valorização do patrimônio histórico e cultural 

de Ouro Fino; 

 
➢ Valorizar os profissionais da cultura, ampliando atividades no Teatro Municipal, na Biblioteca 

Municipal e Centro Cultural; 

 
➢ Revitalização do Estádio Municipal Capitão Armando, visando a prática de várias modalidades 

esportivas; 

 
➢ Implantação da pista de atletismo ao redor do campo de futebol, além de reativar as quadras de 

esportes e da piscina pública; 

 
➢ Formação de campeonatos municipais de várias modalidades esportivas, através de supervisão de 

monitores de esportes; 

 
➢ Formação de escolinhas de modalidades esportivas, em convênio com a ASMEC para estágios de 

alunos de graduação de Educação Física; 

 
➢ Construção moderna de uma área específica para a prática de skate; 

 
 

 
G – Turismo e Lazer 

➢ Implantação de infraestrutura nas áreas rurais de visitação turística (Cachoeira do Taboão, Serra da 

Ventania e Pedra do Itaguaçu) para atendimento aos usuários; 

 
➢ Melhoria e sinalização adequada nas estradas de acesso aos pontos turísticos; 

 
➢ Parceria com as Associações locais, visando valorizar os produtos originados da região, para venda 

aos frequentadores dos pontos turísticos; 

 
➢ Revitalização do Parque Ecológico de Ouro Fino, dotando toda a infraestrutura para caminhadas e 

de lazer e espaços recreativos aos usuários; 



➢ Dotar uma área administrativa responsável pelo Turismo e Lazer em Ouro Fino, como central de 

atendimento aos turistas, com calendário anual de eventos e o roteiro com os principais pontos 

turísticos da cidade; 

 
➢ Capacitação de monitores e guias de turismo, para atendimento de informações aos turistas; 

 
 

 
Estas são basicamente as diretrizes que serão levadas para o conhecimento da população de Ouro 

Fino. A responsabilidade pela condução na administração municipal é nossa, mas a construção de um futuro 

de maior responsabilidade será de todos. A Coligação “Ouro Fino Que Queremos” é um modelo de gestão 

participativa, inclusiva e de integração entre os vários setores da sociedade civil. 

Buscamos através de nossas ações, tornar Ouro Fino, uma cidade saudável de se viver, e que 

proporcione a sua população, na valorização da pluralidade, na diversidade, da convivência e da tolerância, 

oportunidades para todos, dentro dos parâmetros de justiça, ética e transparência. 
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