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APRESENTAÇÃO 

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato a prefeito, Vagno Gonçalves 

Barros, para o mandato de 2021-2024. O presente documento, proposta de governo, traça 

estrategicamente, seus objetivos e metas para o governo nos próximos 04 anos. Explica-se que 

os objetivos e metas traçados serão reestruturados após a investidura no cargo. Ainda, é 

legítimo ressaltar que diante do cenário político-econômico, quase imprevisível que penaliza 

o momento histórico nacional, com a Pandemia do Coronavírus, seria uma irresponsabilidade 

assumir promessas ou compromissos, ou garantir amplas mudanças no cenário municipal em 

curto prazo. O momento é de revisão e prudência. Desta forma, conhecendo a realidade, será 

possível elaborar objetivos realistas e adequar os já propostos. Não podemos onerar mais as 

atividades econômicas. Precisamos utilizar os recursos disponíveis, com responsabilidade e 

transparência para atender as necessidades mais imediatas da população e do município. 

Precisamos considerar os sacrifícios da população e oferecer serviços de melhor qualidade. 

Estamos apresentando um plano de governo capaz de reestruturar e resolver os problemas do 

município. Assim, com planejamento, gestão profissional eficiente e a colaboração de todos, 

com o implemento das mudanças necessárias, o município de Ouro Preto do Oeste, atingirá 

uma qualidade de vida compatível com os anseios de todos que aqui vivem e desejam para 

Ouro Preto do Oeste dias melhores e mais felizes.  

Ao comunicar nossa visão de futuro para o município de Ouro Preto do Oeste reafirmo 

que a nossa gestão continuará sendo pautada pela transparência e nossas ações serão definidas 

pelas prioridades de cada segmento da administração. Esperamos que cada munícipe seja 

nosso parceiro nesse projeto de continuidade onde o trabalho não pode parar. O futuro é 

possível desde que façamos as escolhas certas. 

Conto com todos vocês! 
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1. EDUCAÇÃO 

 Ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil e creches; 

 Promover em regime de colaboração, políticas de Formação Continuada para os 

profissionais da educação; 

 Assegurar a oferta de Atendimento Educacional Especializado aos alunos com 

deficiência; 

 Fortalecer e implementar o acompanhamento e o monitoramento do acesso e 

permanência das crianças na escola; 

 Implantar o Currículo Municipal de acordo com a BNCC e o Referencial Curricular do 

Estado de Rondônia; 

 Contratar uma equipe multidisciplinar com: Psicólogo, Psicopedagogo, Assistente 

Social, para atendimento aos alunos do Sistema Municipal de Ensino; 

 Assegurar uma Alimentação Escolar adequada para as crianças/estudantes atendida no 

Sistema Municipal de Ensino; 

 Construir espaços físicos para o acompanhamento individualizado dos alunos com a 

garantia do reforço escolar no contra turno para alunos com defasagem de 

aprendizagem; 

 Adquirir gradativamente mobiliários (mesa, cadeiras, armários, condicionadores de ar, 

computadores, impressoras e outros) para os espaços internos de todas as escolas do 

Sistema Municipal de Ensino; 

 Assegurar a aplicação da Lei do Piso Nacional do Magistério em conformidade com o 

Plano de Carreira dos servidores da Educação; 

 Promover o incentivo financeiro aos profissionais da educação em docência; 

 Aquisição de notebooks para os docentes em sala de aula. 

 

2. SAÚDE 

 Ampliar o atendimento de especialidades no Centro de Saúde – AME; 

 Contratar especialistas como: Endócrino, urologista e neurologista; 

 Manter os programas e projetos em funcionamento atualmente; 

 Adquirir um Ultrassom para o Centro de Saúde; 



 Pleitear junto as demais esferas de governo a ampliação das parcerias na busca de 

mais recursos para o Município; 

 Promover capacitações 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; 

 Assegurar o suporte técnico e modernizar o serviço dos agentes comunitários de saúde 

e dos agentes de endemias, além de cumprir o piso salarial das categorias; 

 Manter as unidades de saúde de forma a melhorar a qualidade dos serviços com 

ampliação de ações e garantindo material de consumo humano; 

 Ampliação do programa saúde bucal, com mais três (03) profissionais; 

 Construção de uma UPA Municipal com funcionamento das 08 as 17h; 

 Promover a saúde e prevenir as doenças, adotando metas baseadas nos indicadores de 

longevidade e na diminuição de doenças; 

 Garantir a manutenção de um sistema informatizado e acessível, que possibilite o 

monitoramento dos atendimentos, das doenças e da entrega de medicamentos, 

facilitando, assim, o tratamento de problemas epidemiológico; 

 Facilitar o atendimento hospitalar quando ele se fizer necessário; 

 Viabilizar um local próprio e mais amplo para as instalações do CAPs (Centro de 

Atenção Psicossocial); 

 Construir uma nova unidade do PSF (Programa Saúde da Família) para atender a 

população do bairro Nova Ouro Preto; 

 Construção do Centro de Feridas; 

 Construção de uma “sala vermelha” para facilitar o atendimento de urgência e 

emergência. 

3. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

3.1 Proteção Social Básica: 

Tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 



Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 

privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) 

e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações 

etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). 

 

3.2 Proteção Social Especial: 

Destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que 

tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de 

drogas, entre outros aspectos 

 

3.3 Metas de implementação na política de assistência social no município: 

 

 Construir a sede da Unidade de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes; 

 Construir a sede da Unidade do Conselho Tutelar; 

 Construir sede administrativa da SEMAS; 

 Garantir a continuidade e implementação das ações socioassistenciais previstas em 

legislação; 

 Garantir quadro efetivo de servidores previstos na NOB-RH/SUAS; 

 Realizar capacitação (educação) continuada aos servidores da Política de Assistência 

Social; 

 Ampliar os recursos orçamentários destinados à Assistência Social, garantindo o 

percentual de no mínimo 5 %, para as despesas de investimento em recursos humanos, 

nos serviços, projetos e programas e infraestrutura; 

 Implantação da casa de passagem para moradores em situação de Rua; 

 Implantação da Casa dos Conselhos. 

4. TURISMO 

 Fortalecer a cadeia produtiva do Turismo, incentivando à criação de produtos 

turísticos voltados que atendendo a demanda dos turistas locais, regionais e 

internacionais; 

 Buscar pela qualidade na prestação dos serviços turísticos; 



 Buscar cooperação entre setores público, privado e terceiro setor em nível municipal, 

regional, estadual e federal para construção da Associação dos Artesãos, 

possibilitando o aumento da produção artesanal; 

 Ampliação e melhoria da infraestrutura turística rural com conservação de estrada e 

asfaltamento de acesso aos pontos turísticos; 

 Implantar guarita na entrada do Morro Chico Mendes; 

 Preservação do patrimônio natural e histórico-cultural; 

 Fortalecer políticas públicas municipais em Turismo na busca de investimentos que 

potencialize o turístico natural, urbano, rural, histórico-cultural, comercial e 

educacional; 

 Arborizar praças, ruas e avenidas como atrativo turístico; 

 Buscar cooperação entre setores público, privado e terceiro setor em nível municipal, 

regional, estadual e federal para revitalização dos espaços públicos de Turismo: Praça 

dos Migrantes, Praça da Liberdade, Praça do Jardim Aeroporto, Bosque Municipal;  

 Realizar Inventário Turístico do Município; 

 

5. CULTURA 

 

 Incentivar as manifestações culturais e religiosas tradicionais no município; 

 Resgatar as manifestações culturais e religiosas no município; 

 Realizar a reforma do Teatro Municipal;  

 Apoiar as iniciativas culturais promovidas por organizações governamentais e não 

governamentais; 

 Pleitear junto às esferas de governo a construção de espaços culturais; 

 Incentivar a economia criativa como prioridade da política pública municipal de 

cultura; 

 Implantar o programa “Culinária na Praça” como incentivo a culinária local e 

regional; 

 Promover encontros com valorização da cultura da Capoeira com valorização ao 

Patrimônio Cultura Imaterial da Humanidade; 

 Promoção do projeto cultural “Noite Alternativa Festival” com valorização das bandas 

e artistas local e regional; 



 Criação da Praça Digital com a disponibilização de ponto de internet livre para a 

população; 

 

6. ESPORTE 

 

 Incentivar as iniciativas de práticas esportivas tradicionais promovidas por 

organizações governamentais e não governamentais; 

 Criação de um centro poliesportivo ou reforma do Ginásio de Esportes Agmar de 

Souza Gomes (Piauzão);  

 Regatar os campeonatos esportivos local e regional com a inclusão de outras 

modalidades; 

 Manutenção dos espaços esportivos da zona urbana e rural; 

 Criação e valorização de escolinhas de esporte para atender as necessidades de 

práticas esportivas de crianças e jovens do município; 

 Criação de rotas e espaços para prática esportiva de caminhada e ciclismo; 

 Promoção de eventos esportivos local e regional de várias modalidades esportivas; 

7. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

 Criar e estruturar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, colocando-a 

efetivamente em funcionamento; 

 Aquisição de equipamentos agrícolas; 

 Distribuição de mudas de mudas de cacau e café; 

 Auxiliar no escoamento da produção agrícola; 

 Dar continuidade ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); 

 Dar continuidade no termo de parceria com a SEJUS/FUPEN; 

 Dar continuidade ao Chamamento Público atendendo as associações através de 

emendas parlamentares; 

 Executar o Projeto de horas máquinas; 

 Regularização das Agroindústrias através do selo de inspeção municipal (SIM); 



 Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da Agricultura 

Familiar, bem como associações e cooperativas; 

 Estimular a comercialização direta de produtos, pelos próprios produtores, em feiras e 

nas centrais de abastecimento; 

 Dar continuidade aos investimentos no Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos 

e Saneamento; 

 Preservar as áreas de mananciais com cercamento das mesmas; 

 Elaborar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de solos e nascentes; 

 Distribuição de mudas de plantas nativas e essências florestais; 

 Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados não governamentais de 

proteção ao Meio Ambiente e Animais; 

 Fazer Plano de Manejo do Morro Chico Mendes; 

 Implantação e Execução do Plano de Saneamento Básico do município; 

 Regularização e Desativação do lixão; 

 Implantação da coleta seletiva e periódica do lixo em todo o município;  

 Conclusão do Programa de Recuperação de Área Degradada – PRAD da área do lixão; 

 Realizar parceria com UNIR para instalação do Observatório no Morro Chico Mendes; 

 Construção do Barracão do centro de triagem para os catadores de recicláveis. 

 

8. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

 Promover a regularização fundiária de áreas já ocupadas; 

 Dar continuidade no Programa Título Já; 

 Fazer a Regularização Fundiária do Distrito de Rondominas; 

9. INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

 

 Pavimentação de Ruas e Avenidas; 



 Reforma e adequação das praças públicas e bosques; 

 Recapeamento de ruas e avenidas; 

 Implantação de sinalização horizontal e vertical no perímetro urbano do Município; 

 Aquisição de veículos para renovação da frota municipal; 

 Melhoria das estradas vicinais com a manutenção das pontes; 

 Construir e refazer sarjetas nas ruas e avenidas; 

 Aquisição de máquinas pesadas para renovação da frota municipal; 

 Bloqueteamento das ruas da cidade e Distrito de Rondominas; 

 Implantação de lâmpadas LED em toda cidade; 

 Construção da Rede de Saneamento Básico; 

 Manutenção das Praças já existentes; 

 Aquisição de caminhão para coleta do lixo; 

 Coleta de resíduos sólidos e manutenção do aterro sanitário; 

 Construção de ossário no cemitério Bom Samaritano. 

10. ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

 

 Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto público; 

 Implantação e efetivação da Municipalização do Trânsito; 

 Permitir que a Administração pública esteja/permaneça aberta à participação popular 

através dos conselhos comunitários;  

 Garantir os pagamentos dos salários aos Servidores Municipais com pontualidade, 

bem como dos fornecedores; 

  Assegurar a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo a 

atualização dos equipamentos e o controle do Patrimônio Público;  

 Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e equipamentos; 



 Garantir o cumprimento do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores 

públicos; 

 Revisar o Plano Diretor Municipal; 

 Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas; 

 Expansão da instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da 

cidade; 

 Construção da sede do Executivo (Prefeitura); 

 Articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando apoiar as 

iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e 

renda; 

 Fazer gestão junto à Caixa Econômica Federal para liberação do residencial Minha 

Casa Minha Vida junto as famílias; 

 Atualizar a Lei do arruamento do município; 

 Revisar taxa do lixo; 

 Revisar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). 

 

 

 


