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«Seja a mudança que você quer ver no mundo» 
                          Mahatma Gandhi 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

   

Este Plano de governo tem por objetivo traçar metas daquilo que se 

pretende nos próximos quatros anos de administração Municipal 2021-2024.  

Tem-se como meta principal melhorar a condição de vida de nossa 

gente, em todos os aspectos: saúde, educação, agricultura, infraestrutura, turismo, 

emprego, esporte e lazer, entre outros.  

Sabe-se que a administração Municipal é limitada em alguns aspectos, 

principalmente em recurso financeiros, porém com uma administração comprometida 

com os anseios da sociedade, pautada pela ética, capacidade administrativa e 

respeito ao erário público, pode-se alcançar resultados importantes para que nossa 

gente possa ter dias melhores e confiança no futuro.  

Somos sabedores das dificuldades do nosso povo e acreditamos que 

juntos podemos sim a partir de 2021, fazer a diferença em nossa cidade com uma 

administração progressista, voltada para o bem comum de toda a sociedade. 

Entendemos que vamos precisar de uma grande força política externa 

para colocarmos em prática nossos projetos e ideias em benefício da sociedade 

como um todo. Por isso, já buscamos apoio de várias forças políticas do nosso 

Estado, que da mesma forma estão comprometidos com esse projeto que é de 

todos.  

Com muito trabalho, fé em Deus, e o apoio da sociedade temos uma 

certeza: Ouro Preto será forte de novo! 
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2. IDENTIFICAÇÃO DE OURO PRETO DO OESTE 

 

  O Município de Ouro Preto do Oeste está localizado na região central 

do Estado de Rondônia, possui área de 1 969,850 km² e uma população em 2020 

estimada pelo IBGE de aproximadamente 35.737 habitantes. É uma cidade mediana 

do nosso Estado, que foi emancipada em 16 de junho de 1981. Do total de 

habitantes aproximadamente 35% vive na zona rural e 65% na zona urbana. 

  Em seus aspectos geográficos apresenta relevo montanhoso, 

destacando-se o Morro Chico Mendes, ponto turístico do Município que fica 

localizado em área urbana.  

  Outro espaço de preservação em destaque é o Bosque Municipal, área 

verde localizada na região central da cidade, que abriga várias espécies de árvores 

típicas da região amazônica. O local é muito utilizado pela população para atividades 

físicas e de lazer. A cidade conta ainda com a Praça da Liberdade, famosa por sua 

beleza, sendo local de realização de grandes eventos na cidade, como o tradicional 

Réveillon de Luz. 

  Já no parque de Exposições EXPOSHOW NORTE é realizada uma das 

maiores feiras agropecuária do Estado, sempre com recorde de público e 

contratação de grandes shows nacionais. No evento há representação de grandes 

empresas da região com exibição de produtos variados. 

  A economia é baseada na agricultura e pecuária, sendo um dos 

maiores produtores de leite do Estado, pautado em pequenas propriedades rurais de 

agricultores familiares.  

  Conta ainda com aproximadamente 800 km de estradas vicinais de 

suma importância para escoamento da produção agrícola, da pecuária e produção 

de pescados em represas particulares. As estradas são rotas ainda para o transporte 

de alunos da zona rural até as escolas Municipais e Estaduais.  

  O município possui um comercio forte com indústrias de laticínios, 

cerâmica, etc. Entretanto não são suficientes para atender a demanda de empregos, 

principalmente dos jovens que saem do ensino médio em busca de oportunidades 

de trabalho. 
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  A cidade comporta polos presenciais de ensino superior ofertados na 

modalidade à distancia e possui um Centro Educacional de Ensino Superior, 

particular, que oferece cursos de graduação presencial em diversas áreas e também 

cursos técnicos.  

  Segundo o IBGE o salário médio dos trabalhadores é de dois salários 

mínimos mensais, com uma população de 6.254 pessoas ocupadas. Dentre esses 

estão os mais de 1.500 funcionários públicos municipais que trabalham em várias 

frentes para atendimentos aos munícipes. A população sem renda fixa tem o apoio 

dos programas sociais do Governo Federal, que busca dar alento aos mais 

necessitados.  

  O orçamento anual do município é de aproximadamente R$ 

80.000.00,00 (oitenta milhões de reais), que são usados basicamente para 

pagamento de funcionários e para manutenção da máquina pública, pouco sobrando 

para investimos o que torna a cidade extremamente dependente de recursos 

externos oriundos do Estado e da União.  

  O desafio para a próxima gestão é aumentar a renda da população, por 

meio da geração de novos postos de trabalhos. É necessário investir principalmente 

na agricultura e pecuária, capitar recursos externos para realizar obras de 

infraestrutura na cidade e incentivar a população para o projeto do turismo. Contudo, 

sem deixar de realizar melhorias na educação, saúde, esporte e lazer. É preciso 

valorizar os profissionais dessas áreas através de melhores condições de trabalho, 

aquisição de equipamentos modernos e compra efetiva de materiais de trabalho.  
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3. OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 
 
 
 

As propostas aqui apresentadas deverão ser implantadas mediante 

plano integrado e inter setorial de ações do poder público e da sociedade civil, 

principalmente nas áreas da saúde, educação, turismo, assistência social, cultura, 

esporte e lazer. 

Não havendo apoio das massas, fica impraticável a realização de 

ações sociais tendo em mente seus pontos ideais. 

Um dos objetivos do governo deve ser a garantia do desenvolvimento 

da sociedade e das pessoas as quais ele serve nos seus múltiplos aspectos: social, 

político, cultural, econômico, ambiental. 

O governo deve garantir isonomia, igualdade, justiça social e preservar 

os recursos comuns para as atuais e as futuras gerações. O desenvolvimento 

sustentável é condição estratégica para garantir o direito à cidadania e superar a 

pobreza, a violência e as desigualdades. 

Acreditamos nas seguintes metas: 

a) Governar com diálogo amplo e transparência nos atos; 

b) Ter zelo com a saúde em sua dimensão preventiva e tratativa; 

c) Fortalecer a cultura, esportes e o turismo de forma integrada; 

d) Focar a educação como área mais importante a longo prazo; 

e) Amplo investimento na agricultura familiar, com recuperação da infraestrutura 

urbana e rural; 

f) Planejar a estrutura administrativa para maior eficácia; 

g) Ter metas a curto e longo prazo e as reavaliar periodicamente; 

h) A participação cidadã é fundamental na nossa concepção de administração 

municipal. Para isso é necessário capacitar os diversos atores da sociedade 

civil e do Poder Público para exercitar o controle social da gestão dos serviços 

implantados. 
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Deve ser preocupação ampla e constante o combate à corrupção na 

gestão pública, permitindo à sociedade uma ampla fiscalização através do Portal da 

Transparência, dando espaço para os conselhos exercerem livremente suas 

funções. 

Nosso compromisso é defender uma administração transparente, 

eficiente e democrática, capaz de incorporar efetivamente a participação dos 

cidadãos, permitindo maior controle social sobre a prestação do serviço público e as 

ações realizadas. 

A região é extremamente favorável à produção agrícola e pecuária. O 

leite, o café, a pecuária de corte e outras culturas há anos vêm sendo testadas e 

aprovadas em nossa região, sem o menor incentivo por parte do Governo Municipal, 

seja ele financeiro ou técnico. É fundamental que a Administração Municipal estimule 

o avanço das produções rurais para que todo o potencial comercial do município 

seja aproveitado. Por consequência tais fomentos implicarão na geração de 

emprego e renda. 

Em geral as ações a serem implantadas devem ser avaliadas 

continuamente e, se for o caso, reformuladas. O desenvolvimento que queremos 

para Ouro Preto do Oeste não é e nunca será construído por uma única 

administração. É um esforço conjunto de várias gestões, porém acreditamos que 

podemos avançar de forma considerável em todos os aspectos na gestão 2021-

2024. 
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4. VISÃO DE LONGO PRAZO PARA O MUNICÍPIO 
 
 

Uma administração municipal não pode focar suas metas somente até 

a próxima eleição. A vida do município demanda continuidade. As administrações 

precisam olhar além de seu pleito. Precisamos acabar com nosso imediatismo e 

pensarmos em políticas de longo prazo. Neste sentido,esperamos dentro de 10 anos 

que Ouro Preto do Oeste tenha: 

a) Desenvolvimento econômico com uma agricultura diversificada, comércio 

forte, pequenas indústrias por meio de cooperativismo e maior distribuição de 

renda. 

b) Educação com índices excelentes. Isso quer dizer alunos 100% alfabetizados, 

valorização do profissional de educação e infraestrutura de qualidade. 

c) Saúde de qualidade. Manter nossa saúde como a melhor saúde da região. 

d) Cultura, arte e esporte. Que a cidade seja dinâmica e que tenha espaço e 

tempo para os esportes e para as artes. 

e) Infraestrutura adequada. As estradas rurais e a infraestrutura urbana 

precisam chegar a ponto de excelência, inclusive com 100% das ruas urbanas 

pavimentadas nos próximos 4 anos e as estradas vicinais trafegáveis durante 

todo o ano, com manutenção constante e de qualidade. 

Portanto, isso dependerá de planos que ultrapassem as gestões e de 

continuidade no trabalho. 
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5.  PROPOSTAS DE GOVERNO (2021 – 2024) 
 

5.1  AGRICULTURA E PECUÁRIA 

 

A Nossa economia gira em torno da terra. Contudo, essa apesar de 

histórica, não é valorizada como se deve. Torna-se necessário direcionar um olhar 

empreendedor para o campo, com vistas a maximizar suas possibilidades 

econômicas. O que implica desenvolvimento econômico ao município. 

  Logo é preciso fortalecer as associações rurais, com parcerias que 

promovam o aumento e qualidade da produção rural o que garante melhoria de vida 

e a permanência do homem no campo. Assim poderemos aumentar em muito nossa 

produção agrícola, considerandoas seguintes ações:  

a) Promover reuniões com as associações rurais em parceria com EMATER, 

CEPLAC e EMBRAPA a fim dediscutir o Plano que norteará os rumos da 

agricultura familiar no município. É necessário um planejamento em curto, 

médio e longo prazo com metas a serem alcançadas. 

b) Estimular a agricultura familiar – Fornecer apoio total ao comércio de produtos 

da agricultura familiar e apoiar a participação nas feiras Municipais, 

melhorando a infraestrutura e valorizando os produtos produzidos no 

município. 

c) Fortalecer a aquisição de produtos locais para a merenda escolar conforme 

determina a legislação. 

d) Incentivar a agricultura sustentável – Promover medidas educativas e que 

estimulem uma produção sustentável sem danos irreparáveis ao meio 

ambiente. 

e) Conscientizar sobre o uso de agrotóxicos e de medidas de proteção no 

trabalho quanto a acidentes com animais peçonhentos. 

f) Fomentar o melhoramento genético do gado – Facilitar o acesso a sêmen 

bovino de qualidade para os produtores, levando ao melhoramento genético 
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do nosso rebanho, com maior produção de leite e melhora no rebanho de  

corte. 

g) Impulsionar projetos de apoio – Através de instituições como a EMATER, 

CEPLAC e EMBRAPA, acesso a diversos projetos que nortearão nossos 

produtores, a projetos para melhorar a produtividade que é o início da 

mudança, ferramenta que fará a diferença em nossa economia. 

h) Estimular a produção de leite e outros insumos – Incentivar o investimento 

aos produtos do leite e insumos para a agropecuária. 

i) Iniciar um amplo projeto de incentivo e distribuição de mudas de café de alta 

qualidade aos produtores rurais do município, oferecendo gratuitamente a 

preparação do solo através de máquinas agrícolas, bem como a doação das 

mudas do café, sendo que será produzida no viveiro municipal e outras 

adquiridas com processo licitatório, com o objetivo de fomentar a economia no 

comércio da cidade de Ouro Preto do Oeste, bem como no distrito de 

Rondominas. 

j) Iniciar um amplo projeto de incentivo e distribuição de mudas de cacau de alta 

qualidade, não suscetível a doenças como vassoura de bruxa,  aos 

produtores rurais do município, oferecendo gratuitamente a preparação do 

solo através de máquinas agrícolas, bem como a doação das mudas do 

cacau, sendo que será produzida no viveiro municipal e outras adquiridas com 

processo licitatório, com o objetivo de fomentar a economia no comércio da 

cidade de Ouro Preto do Oeste, bem como no distrito de Rondominas. 

- Programas estes que será o maior investimento na agricultura dos 

próximos quatro anos que estará a disposição a todas as propriedades 

rurais do município. 

k) Assistir ao produtor rural com profissionais do campo – Profissionais de suma 

importância para nossos objetivos na área. 

- Agrônomo – Assistência técnica aos agricultores, de forma exclusiva e 

contínua. 

- Profissional pecuarista – Assistência técnica aos pecuaristas, de forma 

exclusiva e contínua. 
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- Veterinário – Assistência técnica aos produtores rurais.  

Na impossibilidade da contratação fixa devido ao aumento de gastos 

relacionados a contratação de novo servidor, fazer contratação temporária, de 

acordo com as necessidades. 
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5.2  ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

a) Fortalecimento das ações do CRAS – Manter os programas ativos e 

eficientes, fortalecendo todas as ações de assistência social. O CRAS evoluiu 

muito nas suas ações sociais, e deve continuar neste ritmo. 

b) Direitos humanos – Ter compromisso com uma agenda de direitos humanos 

que assegurem os direitos fundamentais das famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

c) Regularização de documentos pessoais – Incluir essa função em algum 

departamento já existente; ou, promover mutirões para a regulamentação de 

documentos pessoais e de cadastros necessários para ter acesso abenefícios 

para a população mais pobre. 

d) Terceira idade – Fortalecer e ampliar as ações de proteção à pessoa idosa,de 

integração social, lazer e saúde. Esse é um projeto amplo, que incluitodas as 

pessoas idosas, nos vários campos do seu bem-estar. 

e) Pessoas com  deficiência - Fortalecer e ampliar ações de proteção a pessoas 

com deficiência e cadeirantes, dando suporte em suas ações bem como 

condições de trafegabilidade. 

f) Apoio às Associações – auxílio às Associações que cuidam de dependentes 

químicos. Fortalecer a parceria com a Polícia Militar no programa PROERD 

de campanha antidrogas nas escolas. 

g) Apoio a Guarda Mirim –A educação para a cidadania aliada ao trabalho é um 

dever da sociedade para com os adolescentes, principalmente, em sua 

preparação para o mercado de trabalho. A Guarda Mirim é de fundamental 

importância neste quesito. 

h) Programa Voluntarie-se – Estímulo ao voluntariado, incluindo jovens e 

aposentados que desejam a melhoria local. 

i) Brincar é um Direito da Criança – Ações que resgatem as brincadeiras 

populares, como complemento das atividades escolares. As brinquedotecas 

facilitam o acesso das crianças ao direito de brincar e se desenvolver, com 

baixos investimentos. 
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j) Comunidades religiosas – Aproveitar melhor a atuação social das 

comunidades religiosas, articulando-as com a estrutura de atendimento social 

da administração. Criar e manter canais de diálogo permanentecom a 

comunidade dos mais diversos segmentos religiosos. Construir uma pauta de 

ações e serviços por meio dos quais as comunidades religiosas possam 

contribuir para a coletividade, em parceria com a administração municipal. 
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5.3  - CULTURA 
 
 

a) Promover já no primeiro ano uma ampla reforma no teatro municipal. 

b) Promover já no primeiro ano ampla reforma da Praça da Liberdade, 

importante centro de eventos de nossa cidade.  

c) Reformar e reformular a Praça dos Migrantes, para que se torne mais um 

porto turístico de nosso município. 

d) Fazer de imediato reforma e manutenção do Bosque Municipal, importante 

centro de turismo lazer, com uma iluminação moderna de led, para que seja 

possível a prática de atividades também no período noturno. 

e) Já no primeiro ano de mandato, fazer uma ampla reforma na Praça do Jardim 

Aeroporto, e construir ma praça no redondo da Cohab. 

f) Instituir grupos artísticos permanentes, como teatro e dança, além de fazer 

parceria para apresentação de peças teatrais e variados shows de nível 

nacional em nosso teatro. 

g) Tornar público um calendário anual de eventos locais para estimular 

participações artísticas e apoiar os eventos, assim como manter as festas 

tradicionais. 

h) Promover eventos que valorizem as manifestações artísticas locais: shows, 

concursos e festival de artes. 
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5.4  - DEFESA CIVIL 
 

 

a) Criar a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, permitindo assim 

à prefeitura agir com rapidez em situações de emergência, minimizando as 

consequências das calamidades públicas. É importante o apoio popular nas 

ações do órgão, principalmente os que se disponham como voluntários. 

b) Plano de Ação para Prevenção e Combate às Queimadas – Todos os anos, 

inúmeros focos de queimadas atingem nossas áreas rurais, urbanas e o 

Morro Chico Mendes, principalmente no período da seca. Implementar um 

plano de ação que irá envolver os produtores rurais, pequenos agricultores, 

comunidade escolar, agentes ambientais e de saúde, a sociedade em geral. 

bem como apoio logístico a associação de Bombeiro Civil. 
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5.5  - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

 

a) Área de maior dificuldade de intervenção no município, e por isso, a que deve 

ser mais discutida e priorizada. É uma das pastas de maior importância para a 

cidade no momento, vez que repercutirá em todas as outras áreas. 

b) Diagnóstico econômico da cidade –Analisar, tabular e organizar informações 

sobre as atividades econômicas da cidade, através da contratação de 

consultoria especializada. Posteriormente, reuniões com empresários e 

empreendedores do município através da Associação Comercial, para 

implantação dos projetos. 

c) Associação Comercial – A união dos comerciantes, seja como associação ou 

como grupos, é crucial para o desenvolvimento econômico de Ouro Preto do 

Oeste buscando melhorias a fim de facilitar a vida do empreendedor e 

fortalecer o comércio. Deve-se discutir o perfil do consumidor e os meios que 

poderão alavancar as vendas. O município deve implementar políticas 

visando a valorização do comércio local, dificultando assim que os 

consumidores se desloquem para compras em outras cidades. A prefeitura 

deve ser uma facilitadora do desenvolvimento dos comércios, uma vez que 

acaba por envolver a todos nós. 

d) Regularização Fiscal (guias) – Na cafeicultura, gado leiteiro, no gado de corte 

e outras culturas é extremamente importante o aumento da participação do 

município no ICMS, recurso de fundamental para investimento no município. 

e) Levar ao distrito de Rondominas todos os projetos implementados na cidade 

de Ouro Preto do Oeste, para que seja propiciando também uma 

oportunidade de desenvolvimento a eles. 

f) Prática do Cooperativismo – Estimular o desenvolvimento da prática do 

cooperativismo nas diversas áreas da agropecuária. 

g) Apoio à diversificação de culturas – Apoio ao desenvolvimento da cultura de 

leguminosas e frutas, com máquinas, transporte, estradas, facilidade de 

escoamentos e aquisição de maquinários relativos à produção. 
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h) Apoio à pequena criação doméstica, bem como horta doméstica para que o 

produtor da agricultura familiar possa ter uma alimentação mais saudável bem 

como aumentar sua renda.  

i) Código Tributário Municipal – Atualizar a legislação tributária do município 

afim de otimizar a arrecadação própria, porém sem aumento de impostos e 

ampliar os serviços públicos. Regularizar terrenos para aumentar a receita por 

meio de IPTU. 
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5.6  - EDUCAÇÃO 
 

 

Umas das mais importantes áreas da administração municipal é a 

educação e dará um novo rumo às nossas escolhas e conquistas. 

a) Implantar as metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação –Muitas 

vezes precisamos apenas seguir o que já foi discutido, fundamentado e 

decidido. Este plano é o ponto chave para a intervenção na educação 

municipal, devendo retomar as metas que não foram implantadas. 

b) Creche Municipal–Finalização da construção da creche municipal do Parque 

Amazonas e reforma e ampliação de todas as creches municipais. 

c) Fortalecimento da educação básica – Promover programas e ações que 

garantam a alfabetização de todos os alunos até o 3º ano do ensino 

fundamental e preparar as demais turmas para as avaliações externas de 

modo que cresça o IDEB do município. 

d) Programa de Combate a Evasão Escolar– A prefeitura pode ajudar a diminuir 

os índices de evasão escolar acompanhando as crianças que têm problemas 

e procurando as causas da evasão junto às famílias dos alunos. 

e) Programação de Intervenção Pedagógica –Organizar uma equipe de 

professores de apoio em cada escola para acompanhar semanalmente o 

desenvolvimentodos alunos em fase de alfabetização afim de garantir as 

habilidades previstas para a faixa etária. 

f) Programa de Incentivo à Leitura – Fortalecer as salas de leituras, ampliaro 

acervo, promover grêmios literários e projetos que estimulem a leituranas 

escolas. 

g) Experiência de Escola em Tempo Integral – Ampliar no segundo horárioo 

currículo para aprendizagens práticas de acordo com a vida no município. 

Inclui aulas fora da escola (áreas rurais, nascentes, áreas dereflorestamento), 

jogos, artes marciais,aulas de reforço, etc. Incluir nos anos finais do 

EnsinoFundamental aulas de segurança no trânsito em parceria com a Polícia 

Militar. 
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h) Programa de Alfabetização de Adultos – Instituir turmas de Educação 

deJovens e Adultos ou similares afim de reduzir a taxa de analfabetismo 

absoluto e funcional acima dos 18 anos. 

i) Projetos de ciência e tecnologia – Apoio e incentivo a esses projetos, que 

devem ser estimulados, pois são capazes de dar rumos profissionais 

aosalunos, e levar a novas transformaçõestecnológicas. 

j) Programa de Atenção à Saúde da Juventude(ASJ) – Promover 

atividadesinformativas e preventivas através da parceria de secretarias de 

saúde,educação, e assistência social, em relação às DSTs, Gravidez 

naAdolescência, combate a drogadição através do programa PROPERD, 

violência juvenil, bullying,diversidade e outros. 

k) Valorização dos profissionais da educação – Manter o compromisso com o 

ajuste salarial dos professores, com o pagamento do piso salarial da 

categoria, já no mês de janeiro de 2021 e amparo para a sua saúde e 

segurança em sala de aula. Manter a formação continuada dos profissionais. 

l) Garantir o pagamento do qüinqüênio para todos os funcionários da 

administração, inclusive aqueles que são detentores de dois contratos. 

m) Garantir uma gratificação extra e especial para o professor em sala de aula, 

considerando que neste caso é o profissional mais exigido que trabalha 

diariamente com dezenas de alunos e seu trabalho jamais acaba em sala. 

n) Implantação do Programa de Informática nas Escolas – acesso a 

computadores em todas as escolas municipais do município. 

o) Cursos técnicos gratuitos – Facilidade de acesso a diversos cursos técnicos, 

a partir de parcerias, incluindo curso desde manicure, até mecânico e 

tratorista, entre outros. 

p) Estágios com graduandos – Inserção de graduandos nas várias pastas da 

administração, incluindo saúde, educação, obras, etc.   

q) Qualificação do pessoal de apoio – Ofertar cursos de formação profissional às 

merendeiras voltado ao atendimento das necessidades escolares. 
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r) Merenda escolar – Fortalecer o programa de merenda escolar para que as 

crianças tenham uma alimentação que proporcione o desenvolvimento de 

habilidades necessárias.  

s) A merenda escolar, deve ser prioridade para as crianças e a administração 

deve procurar buscar meios para que a alimentação escolar seja de qualidade 

e garanta amplo acesso a todas as escolas, sem restrições.  
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5.7 - ESPORTE E LAZER 

 

a) Estímulo aos esportes – O município já possui uma tradição em alguns 

esportes, porém nos últimos anos por falta de incentivo acabou se perdendo. 

Assim sendo, vamos voltar com o campeonato ruralzão, outrora tradicional, 

além de esportes radicais como o voo livre no Morro Chico Mendes que tem 

uma das melhores rampas para prática do país, entre outros 

b) Incentivar a volta do motocross que já trouxe grande público para nossa 

cidade, sediando campeonatos Brasileiros e Latino americano.  

c) Incentivar a prática de esportes nas escolas, como futsal, handebol entre 

outros.  

d) Associações desportivas – Organizar e dar suporte a uma rede de 

associações desportivas na área rural e na cidade para formalizar o esporte e 

preparar para as competições anuais e dar todo suporte aos Jogos Escolares 

Municipais. 

e) Calendário desportivo – Organizar anualmente um calendário desportivo 

consultando todas as associações e equipes a fim de dar unidade às 

atividades e atrair comércio e turismo. 

f) Olimpíadas Municipais – Criar um evento municipal unificado de esportes, 

envolvendo torneios de todas as categorias praticadas dentro de uma mesma 

data. 

g) Reconstruir o estádio do INCRA, com estrutura necessária para receber 

grandes jogos de futebol. 

h) Municipalizar o Módulo Esportivo para dar automia ao município a fazer 

investimentos.  
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5.8  - GESTÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR 
 

 

a) Ouro Preto do Oeste que Queremos em 10 Anos – Realizar o planejamento 

de médio e longo prazo, com participação da sociedade, com previsão de 

metas para todas as áreas. 

b) Projeto Governo de Todos – Dar suporte e garantir a participação popular nas 

audiências Públicas regularmente para discussão de temas de importância 

para apopulação, propostas por esta ou pelo poder público. Realização 

inclusive no Distrito de Rondominas, junto aos representantes comunitários, 

descobrindo suas necessidades e dando respostas. Implantar políticas 

públicas complanejamento e participação. 

c) Conselhos Municipais – Forma importante de participação popular na gestão 

pública municipal. Muito se mudou nos últimos anos, e assim deve continuar. 

Devem ser valorizados nas diferentes áreas como espaço de participação nas 

decisões do governo e buscando o cumprimento de sua função de controle 

social. 

d) Ouvidoria Municipal – Dar efetividade ao canal de comunicação entre 

ocidadão e a governo, atendendo diretamente os munícipes emsugestões, 

reclamações sobre os serviços prestados ou por solicitações não atendidas. 

e) Assessoria de Comunicação – Órgão responsável pela informação aopúblico 

de todas as ações, projetos, novidade, contas da administração.Isso permite 

maior envolvimento nas decisões e responsabilidade aosmunícipes sobre o 

que acontece na administração. Uso de internet, rádio, jornais, etc. 

f) Estrutura administrativa mais participativa– Para uma administração mais 

eficiente, deve haver maior representatividade dos funcionários públicos. 

- Realizar reuniões regulares com os funcionários nas várias pastas,visando 

harmonia nas ações das equipes e melhor eficiência doserviço prestado. 

Garantir que os servidores participem de formaconcreta na discussão, na 

implantação e na avaliação das ações realizadas. 

- Realizar reuniões intersetoriais envolvendo todas as secretarias 

edepartamentos para garantir um trabalho conjunto eficiente. 
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- Investir em capacitação e na qualificação profissional, semprevisando à 

melhoria da qualidade do serviço prestado. 

- Ética profissional – reuniões em todas as pastas com orientações sobre 

ética, que deve ser cobrada e vivida. 

- Reconhecer e valorizar os profissionais capacitados nas diversas áreas, de 

acordo com seu histórico ou formação curricular, independente de partido 

político. Optar por esses profissionais nos cargos de maior responsabilidade. 

A sua valorização trará maior bem-estar geral, estímulo a outros servidores e 

melhor funcionamento do serviço. 

- Consultoria – manter a prestação de consultoria nas diversas áreas,até 

capacitação de funcionários locais ou reconhecimento daquelesjá capazes. 

- Projeto União de Todos – União dos municípios de Ouro Preto do Oeste 

para implantação de ações nasdiversas áreas, seja política, saúde, vigilância 

sanitária, desenvolvimentoeconômico, resíduos sólidos, turismo, etc. Há 

aprendizado de acordo comas experiências locais, com discussão de ideias e 

projetos. 

- Gestão do Patrimônio Municipal–A gestão patrimonial é muitoimportante 

para o órgão público. Realizar o inventário dos bens públicos permanentes 

(identificação e localização), permitindo o levantamento dasituação dos bens 

em uso e a necessidade de manutenção ou reparos e averificação da 

disponibilidade dos bens da unidade. Controle adequadodos bens de 

consumo. 

- Política de Empreguismo – A dependência à prefeitura em nossa cidade é 

muito grande. Acomodamo-nos e deixamos de buscar um futuro mais 

produtivo para nós e melhorias para a cidade. É certo que, não havendo 

grande oferta de serviços em outras áreas, luta-se até por uma vaga na 

esfera pública. É algo complicado de resolver. Depende da boa educação 

principalmente das graduações de investimentos na cidade, da mudança 

cultural da população, do empoderamento dos munícipes. Deles é o poder e 

para eles, todavia braços cruzados não criam cidades. Não havendo 

desenvolvimento econômico, mantém-se a velha política que conhecemos: a 

do empreguismo. Reconhecemos que isso deve ser mudado, por meio do 
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enxugamento da máquina pública, com investimentos em áreas deinteresse 

social. 

- Estrutura administrativa - Realizar a avaliação e aprimoramento da estrutura 

administrativa existente. Criar uma estrutura organizacional                       

simplificada e eficiente, produzindo melhores resultados com menos mão-de-

obra. 

-Revisão da Lei Orgânica - Fazer uma revisão e atualização do texto da lei 

orgânica. 
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5.9  - INFRAESTRUTURA 
 

 

a)  Regularização fundiária – É o conjunto de medidas jurídicas, físicas, 

ambientais e sociais com a finalidade de dar legalidade a terrenos irregulares. 

Regularizar o máximo de imóveis possíveis no município. 

b) Duplicação da BR 364, no perímetro urbano, com construção de dois túneis 

um na Avenida XV de Novembro e outro Capitão Silvio G. de Farias, para dar 

segurança no trânsito dos munícipes. 

c) Plano Ilumina Ouro Preto do Oeste – A iluminação pública contribui para a 

qualidade de vida e segurança pública. Deve-se modernizar e revitalizar a 

iluminação pública, com a substituição das antigas lâmpadas por outras mais 

eficientes, econômicas e que apresentam melhor luminosidade. Fornecer 

iluminação pública em todas as ruas da cidade e Distrito de Rondominas.  

- Lâmpadas LED –A instalação deverá acontecer na cidade e no Distrito de 

Rondominas. Reutilizar as lâmpadas retiradas de acordo com a necessidade, 

e realizar descarte adequado das lâmpadas de mercúrio e de vapor de sódio. 

- Iluminar toda o trecho da BR 364, desde o Morro Chico Mendes até a Linha 

81, com iluminação moderna de LED, já no ano de 2021. 

- Planejar e realizar arborização e implantações dos sistemas de iluminação 

de forma harmônica. Realizar podas nas árvores urbanas de forma adequada, 

para evitar danos e sua perda de estabilidade, bem como substituir árvores 

que apresentem algum risco por outras espécies mais adequadas. 

- Plano de Recuperação e Acessibilidade de Calçadas – É responsabilidade 

das prefeituras zelar pela conservação e construção das calçadas, as quais 

têm a obrigação de possibilitar que qualquer cidadão possa transitar com 

facilidade e segurança. Contamos com a participação privada no processo de 

calçadas acessíveis.  

c) Saneamento Básico: 

- Água: Certificar que a CAERD cumpra o acordo anteriormente firmado com a 

prefeitura, sob pena de o município assumir conforme estabelece Lei Federal 
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o controle total do fornecimento da água em Ouro Preto do Oeste, já nos 

primeiros meses de mandato. 

- Saneamento básico: Viabilizar junto ao Governo Federal/FUNASA a 

possibilidade do projeto de execução para tratamento do esgoto doméstico. 

d) Trânsito e transportes 

- Gestão de Trânsito – planejar ações voltadas para melhoria do trânsito na 

cidade, pensando no futuro bem como para evitar acidentes, organizando 

estacionamento para carros e motos de forma que se tornem mais eficientes, 

implementar novas vagas de estacionamento em outras ruas e localidades. 

- Participação popular – ouvir o que as pessoas têm a dizer e elaborar projetos 

com base em suas expectativas. 

- Realizar discussão com a Polícia Militar sobre ações para redução dos 

problemas do trânsito local. 

- Programa de criação, regularização e sinalização de lombadas – criação de 

novas lombadas principalmente onde há grande movimentação de pedestres. 

Regularização de todas as lombadas já existentes no município, bem como 

dar manutenção em toda sinalização seja horizontal e vertical. 

e) Programa de pavimentação - Pavimentar 100% das ruas da cidade e do 

Distrito de Rondominas, bem como dar a devida manutenção nas ruas já 

pavimentadas. 

f) Frota Municipal – Realizar recuperação e manutenção da frota municipal 

existente e aquisição de novas máquinas e equipamentos em parcerias com 

os Governos Federal e Estadual visando manutenção periódica das estradas 

vicinais, bem como manutenção das ruas da cidade. 

- Uso racional dos serviços, redução de custos e melhoria dos serviços 

prestados. 

- Gerenciamento dos procedimentos de abastecimento e manutenção. 

- Plano de manutenção preventiva dos veículos. 
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- Orientação aos condutores dos veículos sobre os procedimentos para 

conservação e uso adequado dos veículos. Responsabilizar os motoristas 

sobre o cuidado com os veículos. 

- Uso exclusivo dos veículos nos seus respectivos setores. 

g) Garantir que o abastecimento e manutenção de veículos e máquinas sejam 

realizados de forma eletrônica através de cartão, que seja transparente e 

garanta melhor qualidade e preço de peças e combustível.  

h) Plano de Recuperação e Manutenção de Estradas Rurais – Sendo a maior 

área do município é de extrema importância a conservação de todas as 

estradas rurais, incluindo seu cascalhamento de pontos críticos para 

facilidade de acesso, escoamento de produtos e desenvolvimento local. A boa 

viabilidade das estradas é de suma importância para que os nossos 

produtores rurais, sejam valorizados, bem como para que o transporte escolar 

possa funcionar de forma adequada. Pautar os cuidados com as estradas 

visando duas frentes: de um lado as estradas para os locais mais esquecidos 

e mais prejudicados com as chuvas; de outro as vias principais. Deve haver 

ainda parceria entre a prefeitura, Governo e produtores para manutenção dos 

pequenos acessos rurais. 

i) Controle de manutenção e reforma das pontes – relatório de todas as pontes 

do município nas estrada vicinais e na zona urbana, com a substituição de 

pontes de madeira por bueiros de aço, que são mais eficientes e tem 

durabilidade 10 vezes maior. Aquelas pontes maiores onde o volume de água 

não é suportado por tubos, construção de pontes de bate estaca ou de 

concreto, em parceria com o Governo do Estado e Governo Federal. 

j)  Plano de Limpeza Urbana – A solução dos problemas relacionados à limpeza 

urbana e coleta de resíduos exige esforços conjuntos dos cidadãos e do 

município. Inclui varrição, pintura de meio fio, capina e roçagem, poda e corte 

de árvores, desentupimento de valas, bocas de lobo e dragagem de brejos, os 

quais devem ser realizados da maneira mais eficiente. (Reativação do 

programa Cidade Limpa) 

k) Plano de Recuperação e Modernização de Praças e Jardins. 
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- Reforma e modernização da Praça dos Migrantes; 

- Reforma completa da Praça da Liberdade; 

- Reforma completa da praça do Aeroporto; 

- Construção de uma praça no redondo da COHAB; 

- Reforma e manutenção, inclusive com instalação de luminárias de LED no 

Bosque Municipal. 

- Implantação de um amplo programa de plantio de mudas de árvores para o 

embelezamento da Cidade e do Distrito de Rondominas, especificamente, ipê 

amarelo, ipê roxo e ipê branco. 

l) Sistema de Monitoramento das Estradas Rurais – Central eletrônica ou física 

para manutenção de todas as áreas físicas do município, o que incluias vias 

principais, pontes, mata-burros, conservação das margens das estradas, etc. 

m) Pórtico Arquitetônico – Buscar recursos para a construção de um portal para 

a cidade em dois pontos da BR 364. 

n) Aperfeiçoamento da legislação urbanística– Aplicar a legislação vigente e criar 

nova legislação para questões não contempladas, como parceria entre os 

munícipes e a prefeitura para jardinagem em frente suas casas com desconto 

no IPTU, sendo que a prefeitura deve oferecer de forma gratuita, projeto, 

mudas e grama para instalação de jardins. 
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5.10 - MEIO AMBIENTE 
 

 

a) Código de Postura - É um conjunto de normas que regulam o uso do espaço 

urbano pelos cidadãos, melhorando muito a qualidade de vida da população. 

Envolve, por exemplo, o plantio de árvores, cuidados com terrenos baldios e 

calçadas, entulhos e cuidados com animais na rua. Deve ser aprimorado as 

reais necessidades de nossa cidade. 

b) Realizar educação da população de modo a grande maioria ter entendimento da 

importância desse código para o município, e as regras que lhes incidirem 

diretamente. 

c) Criar e fortalecer o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. É através 

dele que a comunidade irá participarefetivamente na preservação e 

conservação do meio ambiente, com melhoria da qualidade de vida no 

município. 

d) Controle de cães e gatos. 

- inicialmente por meio de castração regular de machos, por convêniocom 

faculdades ou através de projetos sociais relativos; 

- por estímulo a adoção dos animais em geral, principalmentefilhotes; 

- estímulo à ajuda dos protetores de cães e gatos, para realização deiniciativas 

voltadas a sua proteção; 

- Reforma e ampliação do Centro de Controle de Animais,onde manter-se-á a 

castração, a observação de animais doentes, com atendimento de veterinário. 

e)   Programa Municipal de Educação Ambiental - Tem por objetivo estabelece um 

processo de educação ambiental participativa. Propõe ampliar a consciência da 

população para a participação nas intervenções ambientais, mostrando a 

importância da valorização, preservação e recuperação da qualidade do meio 

ambiente, da paisagem e recursos naturais e arquitetônicos da cidade. 

- Apoio a projetos ambientais. 

- Realização de ações e projetos educacionais nas escolas. 

- Estímulo à educação ambiental junto à comunidade 
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- Calendário Ambiental – Dia Mundial da Água, Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia 

da Árvore, entre outros. 

f) Lixo Urbano – Buscar viabilidade econômica para reciclagem do lixo urbano, 

inclusive o lixo orgânico transformando-o em adubo, fazer parceria com 

catadores dando condições de trabalho e para reciclagem em usinas. 

g) Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Ações de 

educação ambiental para conscientização da sociedade para a não geração, 

redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos, bem como colaborar 

para a coleta seletiva de lixo afim de facilitar a reciclagem, dos catadores de 

materiais recicláveis e reutilizáveis, pessoas de baixa renda que serão também 

beneficiadas com todo o processo. 

h) Programa de Coleta Seletiva – Implantar a Coleta Seletiva dos resíduos 

sólidos. Separação dos resíduos secos para reciclagem, dos resíduos 

orgânicos para geração de adubo orgânico e dos rejeitos para o aterro 

sanitário. 

i) Lixeiras - instalação de lixeiras coletivas, com tampas, nas ruas da cidade e 

Distrito de Rondominas. 

j) Projeto Fonte de Vida – Nossas nascentes são um bem tão importante, mas tão 

destruído. Para que possam garantir água de qualidade e suficiente para 

atender nossas necessidades elas precisam decuidados. 

k) Educação Ambiental – Incentivar a preservação das Matas ciliares nos rios e 

córregos do município, afim de preservar nascentes e evitar o assoreamento 

dos rios. 

l) Fornecimento de mudas – realizado pelo poder público e através do Viveiro 

Municipal para formação das matas ciliares e proteção de nascentes. 

m) Fazer convênio entre o Município e a SEDAN, para dar agilidade nas licenças 

ambientais dentro do Município de Ouro Preto do Oeste.  
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5.11 SAÚDE 
 
 

a) Radiografia digital – O aparelho de radiografia atual, muito útil anteriormente, já 

está ultrapassado. É necessário aquisição de aparelho moderno para 

diagnóstico adequado de fraturas em geral. Projeto custeado por recurso 

Federal ou Estadual. 

b) Ultrassonografia – adquirir aparelho moderno afim de se ter um diagnóstico 

mais preciso para doenças, bem como para atendimentos às gestantes.  

c) Fazer voltar a funcionar o aparelho de endoscopia digestiva dentro do Hospital 

Municipal, evitando assim que dezenas de pacientes precisem se deslocar até 

Porto Velho para realização deste exame. 

d) Viabilizar compra de medicamentos e insumos para o Hospital Municipal, com 

controle constante para que não falte medicamentos nem insumos aos 

pacientes internos. 

e) Fazer manutenção periódica de equipamentos e infraestrutura da Unidade 

Hospitalar para o bem-estar de pacientes e funcionários.  

f) Reimplantar o sistema informatizado do SUS, que é gratuito e atende todas as 

necessidades, trazendo uma economia importante para os cofres da saúde;  

g) Implantar sistema moderno de oxigenação para pacientes com pontos em cada 

leito hospitalar, para evitar o transporte de balas de oxigênio dentro da unidade, 

bem como dar maior conforto e comodidade para os pacientes e equipe.  

h) Viabilizar compra de equipamentos para realização de exames e diagnósticos 

mais precisos dentro da unidade hospitalar.  

i) Educação permanente para os funcionários da saúde – Para os enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, agentes comunitáriosde saúde e agentes 

de controle de endemias, motoristas, principalmente no que tange às urgências 

e emergências. Sem capacitação, não há como oferecerem suporte adequado 

aos usuários do SUS. 
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j) Valorização dos funcionários da saúde – Principalmente os agentes 

comunitários de saúde, auxiliares e técnicos de enfermagem, que trabalham 

nos plantões no hospital Dra. Laura Maria Carvalho Braga. 

k) Manter atendimento de saúde bucal permanente em nos postos de saúde, com 

material e infraestrutura para restauração, inclusive tratamento de canal, 

aplicação de flúor, bem como toda estrutura adequada para atendimento 

odontológico para sociedade. 

l) Manter e aprimorar grupos comunitários – De suma importância é a relação 

próxima dos agentes da saúde com a sociedade em geral, principalmente 

grupos de risco. Faz-se necessário a manutenção de grupos de discussão e 

orientação para uma atuação adequada junto ao povo. Incluem-se aqui grupos 

de gestantes, tabagismo, discussões sobre a saúde em geral (como uso de 

insulina, verminoses, hipertensão), isso em toda zona urbana e rural. 

m) Transporte – Veículos de uso exclusivo para cada equipe de saúde. 

n) Manutenção adequada. 

o) Programa de Apoio aos Dependentes Químicos – O uso e abuso de drogas 

legais e ilegais aumentou consideravelmente na nossa cidade nos últimos anos, 

sem que sejam realizadas manobras eficazes para seu controle. O álcool, o 

cigarro, a maconha, a cocaína e até o crack, atingem nossas famílias de 

maneira drástica, levando a inúmeros efeitos maléficos, sejam econômicos, 

físicos ou mentais. Destroem vidas e famílias. O uso das drogas ilícitas é 

inaceitável em nossa cidade. O tabagismo deve ser combatido, sendo grande 

causador de diversas doenças, e a principal causa de câncer de pulmão. 

Vivemos em uma sociedade onde o uso de álcool é normal, mas o seu abuso 

também deve ser combatido, principalmente dos nossos adolescentes e pré-

adolescentes. Preocupante ainda a situações dos alcoólatras inveterados, 

marginalizados pela sociedade; pessoas que mesmo com famílias ao lado, 

cedem ao vício destruidor. 

p) Controle de liberação de exames e acesso a especialidades pelo SUS –Há a 

necessidade de um acompanhamento dos exames realizados pelos usuários do 

SUS e consultas em especialistas, para utilização adequada de verbas. Assim, 

deve haver critérios para a liberação de exames, sejam laboratoriais ou de 
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imagens, assim como o acesso a especialidades; diferenciando, por exemplo, 

grau de urgência, morbidades, exames prévios e intervalo de acompanhamento 

médico. 

q) Fornecimento regular de materiais de consumo e medicamentos nas redes de 

saúde– Deve-se manter regularidade na aquisição de materiais necessários 

para as UBS's e Centro de Saúde. Não se pode interromper o fornecimento 

desses materiais, podendo haver prejuízo na execução do  processo de 

trabalho. Deve haver inventário dos bens permanentes econtrole dos bens de 

consumo, incluindo estoques de medicações com monitoramento regular. 

r) Protocolos de saúde– Objetiva sistematizar as ações (tratamentos, 

encaminhamentos, exames, etc.) nos atendimentos aos pacientes, visando 

maior segurança e eficiência a eles. Inclui os protocolos fornecidos pelo 

Ministério da Saúde, de urgência e emergência, triagem e protocolos criados de 

acordo com nossa necessidade. Atendimento domiciliar de pacientes – 

Pacientes de risco (acamados, operados, com neoplasia, doenças 

incapacitantes, etc.) devem receber atendimento domiciliar do corpo de saúde 

de acordo com a demanda. Ação mais importante no meio rural, devido as 

grandes distâncias e dificuldade de acesso. Realização de fisioterapia e 

avaliação fonoaudiológica em domicílio nos pacientes indicados. 

s) Cuidado continuado – Utilização de lista dos pacientes com demandas 

preferenciais para intervenções direcionadas, incluindo os acamados,com 

neoplasia, doenças incapacitantes, doenças crônicas (como DM2 e HAS), 

saúde mental, usuários de drogas lícitas (cigarro, álcool, medicações 

controladas) e ilícitas. 

t) Projeto Pré-natal Humanizado– Aperfeiçoamento do atendimento integral às 

gestantes, com avaliação sistematizada por nutricionista, psicólogo, 

odontologista e fisioterapeuta. Manter facilidade de acesso aos exames 

necessários às gestantes. 

- Grupo de gestantes. 

- Parto humanizado– valorização do parto via natural. 
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- Apoio à lactação – orientação sobre o aleitamento materno àslactantes e os 

familiares envolvidos. 

v) Programa de Planejamento Familiar – Orientação aos casais que planejarem 

engravidar. Palestras sobre gravidez na adolescência nas escolas. Facilidade 

ao acesso a medidas anticoncepcionais, incluindo fornecimento de 

anticoncepcionais orais e de barreira (preservativos), implante de DIU, 

vasectomia e laqueadura nos pacientes com indicação. 

x)  Apoio aos paciente com algum grau deficiência, cadeirantes entre outros, afim 

de proporcionar maior conforto e agilidade com preferência no atendimento nas 

unidades de Saúde.  
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5.12 SEGURANÇA PÚBLICA 
 

 

a) Programa de Enfrentamento às Drogas Ilícitas – No enfrentamento dasdrogas, 

necessita-se da ação conjunta e contínua das Escolas, Polícia Militar, Conselho 

Tutelar, Secretaria de Saúde, CRAS e apoio das famílias, igrejas e outras 

associações. Deve-se fazer um projeto de educação permanente com os 

membros relacionados a essas instituições, com osescolares, e a sociedade em 

geral. 

b) Conselho Tutelar – Instrumento de importância elevada no zelo de nossas 

crianças e adolescentes, seus membros tem o dever de manter em contato 

adequado com a sociedade para resolução de conflitos. Deve-sefazer um 

processo de educação permanente dos seus membros. 

c) Projeto de Vídeo Monitoramento – A Policia Militar em parceria com o Fórum da 

Comarca da cidade, já instalou várias câmara de alta resolução para fazer o 

vídeo monitoramento da cidade. Dessa forma é necessário a ampliação do 

projeto para instalação em outros pontos da cidade, bem como manutenção dos 

equipamentos. 
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5.13 TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO 
 

 

A corrupção está entranhada em nossa sociedade, em todos os 

setores. Porém o Poder público deve ser administrado com transparência e 

competência para atender toda a sociedade sem distinção de pessoas, valorizando 

o erário público e buscando qualidade, nos termos da Nossa Constituição. 

a) Princípio de impessoalidade da administração pública – Respeitar alegislação 

no que se refere à contratação de pessoal e ao processolicitatório, evitando 

favorecimentos, conchavos e trocas de favores. 

b) Transparência total –A máquina administrativa necessita de transparência 

total em suas ações, seja nas licitações, na contratação denovos funcionários 

e na manutenção dos atuais, nos pagamentos,incluindo abonos, na liberação 

de exames e uso de carros, no uso dodinheiro público em seu lugar devido. 

Precisamos de mudanças em todosos setores, sejam privados ou públicos. 

Não há transparência sem apoio popular, e isso acontecerá apenas através 

da educação e da mudança cultural. 

c) Responsabilidade fiscal – Para uma boa gestão, deve-se respeitar e 

terdisciplina na execução da Lei Orçamentária, com equilíbrio entre receitase 

despesas. A administração municipal deve racionalizar suas despesas,caso 

contrário, incorrem no corte de transferências voluntárias e demaissanções 

penais e políticas. 

d) Controle das contas públicas– reduzir gastos com diárias,racionalizar o uso 

dos veículos do município, limitar despesas compessoal. Lutar contra a 

corrupção diária implícita no fornecimentode bens pagos com dinheiro 

público, como bolsas-família e pagamento de contas como energia elétrica 

para munícipes que nãocarecem. 

e) Crescimento da Receita Própria Municipal – melhorar e modernizaro sistema 

de arrecadação da prefeitura, instituindo e efetivando  aarrecadação de todos 

os tributos da competência municipal. Melhorar a fiscalização da arrecadação 

e diminuir as perdas. É necessário crescer a receita própria municipal (IPTU, 

ISS, ITBI) taxas e Contribuição de Melhoria) discutindo o orçamento com 

apopulação, pois prioridades da própria população dependem dessa receita. 
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A administração deve mostrar o que vai fazer e de onde vaitirar os seus 

recursos, para melhorar a prestação de serviços semperder legitimidade. 

f) Revisão de Documentos – Fazer revisão de todos os estatutos, planos, 

decretos e leis municipais para avaliar adequação a atual realidade.Implantar 

metas estabelecidas ainda não realizadas. Fazer de conhecimento público 

fácil as disposições neles contidas. Discussão com os representantes 

comunitários, conselhos e em audiências públicas fazendo parte também do 

Projeto Governo. 

g) Informatização de documentos – informatização dos arquivos de toda as 

secretarias e departamentos para agilizar buscas e conservá-los. 

h) Ranking Nacional de Transparência – é uma listagem de todos os municípios 

de acordo com sua transparência em relação a orçamentos e prestação de 

contas. Deve haver maior transparência às contas públicas, através do Portal 

deTransparência com facilitação do acesso. 
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5.14 TURISMO 
 

 

O turismo é importante para o desenvolvimento e crescimento 

daeconomia local, ou seja, garante melhoria na qualidade de vida da população 

local. Ele gera impactos econômicos e sociais marcantes, como a valorização da 

cidade, conservação da cultura e do meio ambiente, atração de investimentos e 

geraçãode empregos com aumento da renda. 

O turismo depende de outros setores como transporte, 

comunicação,acesso, estruturas urbanas, cultura, meio ambiente, entre outros. Ou 

seja, deve-se buscar um trabalho em parceria com todas as organizações que nelas 

atuam, quer sejam governamentais ou não governamentais. 

a) Fortalecer o Conselho de Turismo – Criar uma política municipal deturismo 

forte para o desenvolvimento do turismo de negócios, eventos, delazer e o 

rural. 

b) Realizar o Diagnóstico do Turismo – É o inventário da oferta turística 

dacidadepara a elaboração de políticas públicas para o setor a curto, médio e 

longo prazo. Buscar turismo cultural, natural, rural e religioso. 

c) Oferta turística – É esta oferta que vai atrair os visitantes ao município 

epossibilitar sua permanência. É o conjunto de atrações turísticas 

(naturais,culturais ou sociais), serviços turísticos (prestadores de serviços) e a 

infraestrutura de apoio ao turismo. 

- Mercado turístico – explorar o seu potencial como forma de impulsionar o 

comércio local. 

- Criar uma classificação da rede de hospedagem, alimentação e 

entretenimento. 

- Fortalecer e apoiar os artesãos. 

- Pontos turísticos– valorização dos atrativos da cidade como o Morro Chico 

Mendes, com estrutura adequada para receber os turistas, com exploração 

das áreas de esportes radicais. realizar de imediato em parceria com UNIR o 

Projeto de Manejo do Morro Chico Mendes, de fundamental importância para 

instalação de qualquer projeto ou construção nas dependências do Morro.  
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- Reconstrução e restauração de todas as praças da cidade, bem como 

Bosque Municipal, para que o turista tenha a estrutura adequada. 

- Realização de semanas gastronômicas com pratos variados para atrair 

pessoas de outras cidades, em parcerias com os restaurantes da cidade e 

apoio técnico da prefeitura. 

- Oferta de cursos técnicos específicos o para área do turismo e atendimento 

ao público. 

d) Região Turística - Deve haver articulação entre os municípios vizinhos para 

elaboração de ações conjuntas objetivando odesenvolvimento regional. O 

trabalho regionalizado permite ganhos paratoda a região. Ganham os 

proprietários dos pontos e atrações turísticas, os comerciantes, o produtor rural 

e muitos outros setores econômicos. 

e) Divulgar o potencial turístico de Ouro Preto do Oeste. Incentivar a visitação, por 

moradores e visitantes, de espaços turísticos que contam a história de Ouro 

Preto do Oeste, como os patrimônios históricos culturais, as belezas naturais. 

f) Criar o Portal Turístico de Ouro Preto do Oeste na Internet –precisamos mostrar 

ao mundo as belezas da nossa cidade, buscando os Ouropretenses ausentes e 

atraindo novos amantes da cidade. 

g) Valorizar a realizações de eventos locais: Exposhow Norte, Reveillon de Luz, 

eventos esportivos, entre outros. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O nosso objetivo através desse plano de governo é estimular 

aconscientização da população sobre temas importantes para nosso futuro, através 

da discussão de ideias. 

A população deve saber que política não é politicagem. A política 

éessencial para nossa sociedade, ela é feita diariamente por nós, para benefício 

detodos. Ideias e sonhos devem ser postos em prática através de nossas bocas e 

mãos. Política é divina, politicagem mundana. 

Muitas das ideias propostas nesse plano de governo já foram discutidas e 

rediscutidas pela população e governantes. Muitas já foram aprovadas e esperam 

apenas serem colocadas em prática; outras estão em fase bem inicial, e muitas 

vezes lenta, de implantação. 

De toda forma, boas ideias devem estar continuamente em nossas 

discussões políticas, não discussões vãs que incluem ideais de vantagem pessoal e 

brigas infundadas.  

Esse plano é um estímulo para uma nova política, estando sujeito a 

constantes atualizações de acordo com novas discussões com a população. 

Todavia, o poder está nas mãos de cada cidadão de Ouro Preto do Oeste. 
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