
PLANO DE GOVERNO 

Todo processo de mudança é difícil.  Mas a inovação nos processos faz com que as pessoas tenham 

mais aceitação e o conflito amenizado. 

Sendo assim, toda a mudança necessária para um processo democrático, onde todos podem participar 

efetivamente, pode ser a solução para um entendimento e mais credibilidade no trabalho a ser realizado. 

A cidade é a casa do cidadão, onde todos vivem, trabalham, produzem, criam suas famílias, desenvolvem 

suas potencialidades. Por isso precisam de uma “casa” estruturada com bens e serviços que, na maioria 

das vezes, dependem do poder público municipal para que tenham uma vida digna e tranquila. 

A cidade de Aperibé sempre teve o título de acolhedora. Sendo assim, nada mais justo do que devolver 

para os seus munícipes acesso às políticas públicas e tecnológicas para todos os seus moradores, 

respeitando suas caraterísticas, diferenças de cor, gênero, idade, religião, condições físicas ou mentais.  

Uma cidade onde se faça oportunidade para todos! 

Com esse pensamento apresentamos o presente Plano de Governo, que teremos como meta,  para 

resgatar o lugar de Destaque do nosso querido e amado Município de Aperibé. 

Agricultura 

- Criar o Mercado Municipal, para escoamento de produção agrícola para venda varejo e atacado, além 

de produtores locais de produtos finais, a partir desses produtos cultivados tais como: compotas, doces e 

salgados caseiros, com produção artesanal, para incentivo da agricultura familiar e geração de renda. 

- Implantar o Programa de Hortas Comunitárias, com assistência técnica para as comunidades, levando 

em conta o alimento orgânico como produto principal, fomentando além da questão alimentar àquela 

também ambiental. 

- Estimular a criação de hortas nas escolas e nos espaços públicos com o objetivo de realizar atividades 

educativas com os alunos da rede municipal, tais como cursos de capacitação no processamento dos 

alimentos e uma ampla campanha de combate ao desperdício alimentar. 

- Implementar atividades voltadas para o Programa Municipal de Melhoramento Genético (inseminação 

artificial) em gado leiteiro. 

- Manutenção das estradas vicinais, fazendo regular ensaibramento, propiciando aos produtores, 

melhores negócios e escoamento de sua produção. 

- Estimular a organização de pequenos agricultores, enfatizando a agricultura familiar orgânica, em 

parceria com os órgãos de agricultura dos governos do Estado e Federal. 

- Reimplantar estufa de mudas de olerículas no município, já que hoje, o agricultor precisa buscar isso em 

outra cidade da região. 

- Reimplantar estufa de mudas de árvores nativas para o os projetos de reflorestamento e mata ciliar. 

 

Cultura 

- Investir em formação cultural, abrangendo as diversas linguagens artísticas, com atividades voltadas 

para diferentes grupos como rock, hip hop, escola de samba, Folia de Reis etc. 

- Criar calendário de eventos culturais do município. 

- Projeto Música na Praça, onde os artistas locais poderão mostrar seu trabalho. 

- Fortalecer a importância da Casa de Cultura de nossa cidade, com seu acervo fixo, além das 

exposições temporárias, trazendo artistas da região e suas diferentes artes. 

- Fazer funcionar o Centro de Convenções como um Centro onde abrigará espetáculos de teatro, dança e 

música, para que os cidadãos possam ter mais acesso e, assim, abrir suas mentes para a Cultura em 

geral, além de convenções e palestras de negócios. 



- Fazer um cadastro com dados dos produtores culturais da cidade a fim de saber das necessidades 

desse público e o que eles têm para oferecer à população local. 

- Reestruturação da Banda Marcial de Aperibé, com implantação de uma Escola de Música, para que as 

pessoas possam aprender a tocar o instrumento, mas também ter uma formação musical, para 

assumirem turmas, já que é obrigatório o ensino de Música nas escolas por lei. 

- Fomentar a Biblioteca Municipal e seu acervo para que ela sirva de base para a participação do 

Município no Plano Nacional do Livro e Leitura, que tem o objetivo de promover o livro, a leitura, a 

literatura e as bibliotecas, do Governo Federal. 

- Festival de Música. 

- Apoiar o carnaval de rua e seus blocos carnavalescos e as escolas de samba, além de festas 

tradicionais como a do Reencontro. 

 

Educação 

- Atender plenamente a demanda do município em vagas para alunos da rede municipal, mantendo a 

oferta de vagas, com critérios de acesso democrático e transparente, promovendo a permanência dos 

alunos e desenvolvendo esforços pela ampliação gradual da oferta. 

- Aperfeiçoar a rede de ensino básico e fundamental do município. 

- Elaborar novo PPP (Plano Político Pedagógico) para adequação das novas necessidades educacionais 

existentes. 

- Aprimorar os programas de alfabetização de jovens e adultos, através de programas do Governo 

Federal Brasil Alfabetizado e ProJovem. 

- Organizar a política de entrega de uniformes e material escolar, assegurando sua qualidade e prazos de 

entrega, através de cadastro dos alunos e responsáveis e os respectivos materiais e seu prazo de uso. 

- Aprimorar o transporte escolar para os alunos da rede municipal. 

- Utilização do espaço do Pavilhão Municipal como Centro Integrado de Educação e Lazer para 

convivência e desenvolvimento de programas educativos, sócio-culturais e de lazer. 

- Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de educação, de forma a garantir o bom 

atendimento a todos os alunos e pais de alunos, sem restrição. 

- Incluir música, arte e cultura no processo educacional e grade escolar, estabelecendo políticas que 

assegurem a disciplina e a ética, além de História de Aperibé e História e Cultura Afro-Brasileira (Lei 

federal 10.639/03). 

- Criar espaço Ateliê de Arte, em um local que respeite as necessidades do brincar, de fantasiar e 

produzir arte e cultura. 

- Organização de um Laboratório de Informática, com pleno controle e manutenção dos equipamentos 

para não haver desperdício e gastos desnecessários. 

- Criar Projetos de Incentivo à Leitura, já que é ela que faz com que as pessoas possam escrever bem e 

serem criativos. 

- Reestruturar a proposta pedagógica voltada para o atendimento de jovens e adultos, organizando um 

currículo voltado ao mundo do trabalho. 

- Campanhas educativas com temas de segurança, meio ambiente, saúde, trânsito, enfatizando o 

ambiente escolar como melhor local de introdução desses temas para crianças, adolescentes e jovens. 

- Criar políticas para enfrentamento da evasão escolar. 



- Implantar cursos de reciclagem dos profissionais de Educação, para capacitação continuada, a fim de 

que eles estejam sempre em processo constante de aprendizado, com capacitação em áreas de 

conhecimento como Inglês e Informática para todos, já que, hoje em dia, a necessidade é grande para 

um melhor entendimento do mundo globalizado. 

- Garantir a inclusão das crianças com necessidades especiais, assegurando acessibilidade, 

equipamentos e formação adequada dos profissionais da rede municipal de ensino envolvidos. 

- Implantar o Programa de Educação para o Mundo do Trabalho, dirigido aos adolescentes com idade 

entre 14 e 17 anos. 

- Estabelecer padrões de qualidade na merenda escolar, priorizando os produtores e fornecedores locais, 

incentivando a agricultura familiar, com implantação do Cardápio de Merenda Escolar Saudável. 

- Implantação de Educação Integral, a fim de sanar a questão de crianças e adolescentes que ficam, no 

seu horário livre, em situação de risco (drogas, violência, crime), com atividades pedagógicas paralelas 

dentro da escola com reforço escolar, arte e esporte. 

- Implementar escolas técnicas para melhor qualificação dos jovens para inserção no mercado de 

trabalho, firmando convênios. 

- Implantar educação adequada para crianças entre 0 e 3 anos, com estímulos educacionais nas creches 

municipais, além dos cuidados necessários para esta faixa etária. 

- Oferecer reforço de aulas de Português/Redação, Inglês e Informática, nas escolas municipais, 

entendendo que a excelência nessas disciplinas é fundamental para o avanço profissional. 

 

Esporte e lazer 

- Implantar o Projeto Atividade Física Orientada em praças e também itinerante em bairros mais 

afastados, promovendo oficinas e aulas das diferentes manifestações culturais e esportivas. 

- Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais, começando pela iniciação esportiva, 

disseminando o esporte em larga escala e em diferentes modalidades, descobrindo talentos para o 

esporte competitivo desde cedo, através de inserção no Plano Político Pedagógico. 

- Esporte Educativo e Preventivo através de palestras, oficinas, aulas abertas à população local. 

- Valorizar as demais dimensões do esporte: amador (por meio de ligas, clubes e demais organizações) e 

recreativo. 

- Resgatar os campeonatos de futebol municipais, além de participação do time local em campeonatos 

regionais. 

- Implantar o Programa Escola Aberta para promover a abertura das escolas públicas nos fins de 

semana, realizando atividades como torneios esportivos, capoeira, dança de salão, oficinas culturais, 

videoteca e palestras de interesse da comunidade. 

- Criar calendário de eventos de esporte e lazer do município. 

- Implantar o Projeto de Bem com a Vida para promover a orientação e prática de atividades físicas, como 

caminhadas, corridas, trilhas etc. 

- Estimular os esportes radicais: canoagem, ciclismo e motocross. 

- Estimular a pratica de atividade física para os jovens e adolescente. 

-Incentivar o público da terceira idade na formação de associação voltada para a pratica do lazer, dança 

etc. 

 

Indústria e Comércio 



- Fornecer incentivo fiscal para que as empresas possam se instalar em nosso município. 

- Criar uma incubadora de empresas, para o desenvolvimento local, através de incentivo às ações 

empreendedoras. 

- Preparar o empresariado local atuais e futuros para fornecer serviços e produtos de boa qualidade, com 

especialistas da área de empreendedorismo, para o desenvolvimento do Município. 

- Estimular a economia local e geração de empregos, através da criação do Polo Industrial, com um novo 

espaço, para que as micro e pequenas empresas possam se instalar e desenvolver seus negócios, com 

incentivos. 

- Revitalizar o Centro da cidade para que o comércio seja favorecido e economicamente seja mais viável, 

trazendo mais movimento, mais renda e mais emprego. 

- Criar um guia local dos empreendimentos, em parceria com a associação comercial local, profissionais 

liberais, empresas, indústrias localizadas em Aperibé, para serem encontradas de forma mais rápida e 

eficaz. 

- Dar suporte a Associações Comerciais para que as ações sejam realizadas, com o apoio total da 

Prefeitura. 

- Estimular o desenvolvimento da prática do cooperativismo. 

- Apoiar as micro e pequenas empresas, em parceria com associação comercial local, favorecendo a 

competitividade no mercado, através de Centro de Atendimento ao Empreendedor, com especialista em 

negócios para consultoria. 

- Estimular o intercâmbio entre empreendedores, para criarem uma rede de economia com o objetivo de 

divulgar e comercializar seus produtos e serviços através de feiras e eventos. 

- Expor, em grandes centros, os produtos locais para que possam ser comercializados mais facilmente 

fora da região, possibilitando o aumento de produção. 

- Buscar celebração de convênio com o sistema “s” para capacitação do micro e pequeno empreendedor 

do nosso Município. 

 

Meio Ambiente 

- Buscar, junto aos governos federal e estadual, em Parceria Público Privada (PPP) recursos para 

construção de casas sustentáveis, visando a habitação, mas também dar exemplo de como podemos 

ajudar o meio ambiente com soluções simples e eficientes de sustentabilidade. 

- Implantar programa educacional para o lixo, orientando à população quanto à forma e horários que o 

caminhão passará para não haver nenhum deles espalhados pelas ruas sem necessidade. 

- Criar programa de Educação Ambiental para a reciclagem do Lixo, orientando, através de instruções 

claras, eventos, palestras, a forma como pode ser feita essa coleta, criando um centro de recolhimento do 

lixo selecionado, estimulando mais empregos e empreendedores com esse bem: o lixo. 

- Estimular as práticas de redução, triagem, reciclagem e reutilização de resíduos sólidos, bem como a 

organização do mercado de recicláveis e o fomento à geração de emprego e renda, estimulando a 

organização de cooperativas de catadores e artesãos do lixo. 

- Implementar nas escolas municipais um programa constante de Educação Ambiental para que essa 

prática se torne hábito na futura geração e que essa ideia ecológica possa passar aos adultos através da 

família. 

- Buscar o diálogo e promover os meios necessários de modo que o aterro sanitário localizado no 

Município de São Fidélis, entre em funcionamento. 



- Encaminhamento de Projeto de Lei à Câmara Municipal, visando a criação do Sistema de Gestão 

Ambiental Municipal em conformidade com o Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) e o sistema 

estadual. 

- Criar Projeto de Reflorestamento do Município a fim de mitigar os problemas causados como falta de 

chuva por um longo período de tempo no ano, calor intenso e chuvas torrenciais em outras épocas, 

causando enchentes catastróficas. 

- Implantar sistema de controle com ênfase na prevenção de eventos críticos de poluição, fixando, 

inclusive, metas de redução. 

- Implementar, fortalecer e ampliar ações integradas de educação ambiental, envolvendo os diversos 

setores na mobilização da população para a resolução de problemas locais e regionais. 

- Implantar órgão de parques e jardins, visando arborizar nossas ruas e praças. 

- Instruir e informar os agricultores para que as queimadas sejam banidas em virtude do problema que 

pode ser um grande incêndio em área aberta, além de danificar o solo e aos recursos naturais. 

- Mapear e criar unidades de conservação municipal ambiental e seus respectivos planos de manejo, 

consolidando a proteção dessas áreas. 

- Manter presença ativa na Câmara de Compensação Ambiental da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente, a fim de garantir o recebimento da compensação devida aos municípios pelas ações de 

conservação realizadas. 

- Garantir o repasse estadual de recursos provenientes de compensações ambientais, como o ICMS 

ecológico devido ao município e sua consequente aplicação em projetos ambientais. 

 

Saúde 

- Forma de prevenção e educação através das atividades esportivas e físicas, além de palestras, 

equipando e cuidando para que os Postos de Saúde e o Hospital possam efetivamente tratar as doenças 

como se deve. 

- Estabelecer parcerias para atender às necessidades de tratamento e exames da população, buscando 

todos os níveis de financiamento. 

- Atender a demanda do município, com atenção integral à saúde, de forma humanizada e igualitária, 

capacitando os servidores para esse atendimento humanizado. 

- Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos à população na rede de saúde ou em domicílio. 

- Aprimorar o atendimento Odontológico nas unidades Básicas de Saúde. 

- Promover mutirões da saúde, visando diminuir a prevalência de determinadas doenças em campanhas 

educativas. 

- Implantar marcação de consultas e exames através do telefone ou internet. 

- Buscar ampliar os programas do Ministério da Saúde. 

- Dinamizar os Postos de Saúde. 

- Buscar convênio com Municípios em referência como Grande Centro de Saúde (Campos dos 

Goytacazes e Itaperuna) visando a transferências de pacientes graves e exames inexistentes no nosso 

município. 

- Minimizar o custo da Saúde Pública, com Saúde Preventiva da Mulher, do Idoso, Infantil etc. 

- Criar departamento na saúde que cuide da saúde da mulher especificamente para melhor atendimento e 

eficácia nos tratamentos das doenças e prevenção, além de partos, exames preventivos com marcação e 

atendimentos diferenciados. 

- Fazer funcionar a Fundação Municipal da Saúde de Aperibé com Parceria Público Privada 

 

Animais de rua 



- Implantar programa de tratamento e castração dos animais de rua, com uso de mão de obra de 

veterinários concursados existentes. 

- Incentivar grupos, associações ou ONGs de proteção animal visando maior efetividade e eficiência, 

através das Campanhas de Adoção Responsável. 

- Programa educativo para o trato com os animais em escolas e população em geral. 

 

Idosos 

- Atender, com visitas semanais de médicos e nutricionistas, à casa dos idosos cadastrados no programa, 

para prevenção de doenças, para trabalho sério e eficaz. 

- Atender à casa asilar existente na cidade, no que diz respeito ao cumprimento das leis, para 

fornecimento de medicamentos necessários. 

- Apoio aos Programas voltados para o público da Terceira Idade. 

 

Segurança 

- Capacitar a Guarda Municipal em Guarda Municipal Social, mais humanizada, para orientação à 

população no que diz respeito ao trânsito, vagas de estacionamento, orientação em eventos, 

informações, com quantidade de efetivos necessária para todas as áreas, inclusive nas escolas públicas, 

postos de saúde e instituições municipais. 

- Buscar convênio com a Polícia Militar para implantação de uma delegacia equipada e eficiente no 

município. 

- Promover ações conjuntas com os órgãos de segurança pública instalados no Município (Polícia Militar), 

objetivando priorizar as ações de segurança de acordo com a necessidade do Município, principalmente 

em grandes comemorações e eventos, visando minimizar a ocorrência de delitos e crimes. 

- Implantar o Projeto Sem Conflitos, que visa capacitar e profissionalizar agentes mediadores de conflitos, 

para atuar na prevenção, facilitando o diálogo entre possíveis protagonistas, em comunidades em 

situações de risco social. 

- Implementar o Projeto Aperibé Legal, criando comissão composta por agentes da Guarda Municipal, 

fiscais das áreas de Tributos, Higiene e Saúde, e Postura, com o sentido de orientar os donos de bares a 

cumprir as normas de funcionamento e, assim, prevenir situações de violência, carros de som, 

desorganização de estacionamento etc. 

- Fazer pesquisa de jovens e adultos com dependência química no município, implantando programa de 

apoio, incluindo atuação com vigor na proibição de venda de bebidas alcoólicas, armas e outros produtos 

para menores de 18 anos. 

- Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as competências legais de cada órgão. 

- Criar o Programa Vizinho Amigo, com o objetivo de prevenir os atos de desrespeito à convivência. 

- Capacitar e especializar a Guarda Municipal para atendimento em escolas, fortalecendo a ronda escolar 

e ação nas praças e locais públicos. 

 

Serviços 

- Implantação de áreas com WiFi, para internet grátis para a população local, em praças e locais públicos. 

- Criar site da Prefeitura com todas as informações necessárias para todas as áreas de trabalhos 

realizadas, além de fotos e pontos turísticos, sempre com matérias atualizadas, onde os calendários e 

informações ao público em geral, possa ser efetivo e verdadeiro. 

- Agilizar e qualificar o atendimento, descentralizar os postos de informação e disseminar o uso da 

Tecnologia da Informação e da internet como meio de interação com os munícipes, criando um canal 

aberto entre a Prefeitura e a população em geral. 



- Fomentar às Associações de Moradores, ONG’s, Fundações, Igrejas e Conselhos Comunitárias de 

forma a atuarem como complementação das ações do governo municipal, promovendo contratos e 

convênios para que cada entidade que execute ações inerentes ao governo municipal. 

- Desenvolver processos de formação continuada para conselheiros e lideranças comunitárias, 

objetivando acesso à informação sobre o funcionamento do poder público e das especificidades da 

administração pública municipal, promovendo o surgimento de novas lideranças. 

- Implantar experiências de mutirão como forma de qualificação e apropriação dos espaços públicos. 

- Construir uma pauta de ações e serviços por meio dos quais a sociedade civil organizada possa 

contribuir para a coletividade, em parceria e de forma complementar à administração pública. 

 

 

Transporte 

- Buscar junto as empresas que prestam serviços em nosso Município, a ampliação da frota de ônibus e 

linhas com horários alternativos, visando melhorar a qualidade do serviço, em especial, no horário de 

pico, finais de semana, feriado e  madrugada. 

- Melhorar as condições de conforto e de informação aos usuários nos pontos de embarque e 

desembarque e implantar o serviço de atendimento aos usuários de transporte coletivo. 

- Organizar os pontos de táxi local, incentivando uma nova forma de trabalho e transporte para a 

população, aprimorando esse serviço na cidade, com informação para a população. 

- Buscar e implantar de forma gradativa, o uso de combustíveis limpos na frota de carros da prefeitura. 

- Melhorar o transporte escolar, com frequente manutenção, renovação e ampliação da frota, além de 

treinamento dos funcionários do transporte (motoristas e monitores). 

- Implantar elaboração de estatísticas de acidentes de trânsito, visando à identificação dos locais de 

maior incidência de acidentes para orientar as intervenções de fiscalização, operação e educação de 

trânsito. 

- Intensificar os serviços de manutenção e implantação de sinalização de trânsito eficiente, com 

implantação de radar eletrônico na Serrinha e na Curva dos Fagundes. 

- Programa permanente de educação para o trânsito voltado para crianças em idade escolar e adultos em 

geral, ou seja, pedestres, condutores e passageiros. 

- Criar e implantar programa de segurança para o pedestre, inclusive no entorno de escolas, igrejas etc. 

- Preparar a cidade para os impactos do desenvolvimento da Região e implantar ações necessárias para 

minimizar seus efeitos negativos no trânsito. 

- Organizar o estacionamento público. 

 

Turismo 

- Criar passeios ecológicos em trilhas locais com guias municipais para fomento do turismo de aventura 

na região, como na Serra da Bolívia, que é cartão postal de nossa cidade e da cidade vizinha, Itaocara. 

- Buscar parceria com o Ministério do Transporte para revitalização da linha férrea de Baltazar, distrito de 

Santo Antônio de Pádua, para a Estação de Aperibé, atual Centro de Cultura, como passeio turístico 

guiado para que o turista reviva os áureos anos em que era utilizado esse meio de transporte de 

passageiro e de carga na região. 

- Incentivar o turismo de eventos como forma de fomentar o comércio e serviços da região para atender à 

demanda dos turistas que vem com o objetivo de participar do evento como hotéis, bares e restaurantes, 

comércio local em geral. 

- Revitalizar o parque da Serra da Bolívia, no Porto das Barcas, para incentivar o turismo de aventura no 

local, além de fazer eventos na região para que a população conheça e desfrute de uma área de lazer 

arborizada e ampla. 



- Identificar, através de um inventário turístico, sinalizar e criar infraestruturas dos destinos turísticos 

inventariados. 

- Implantar um Centro de Informações Turísticas na praça principal, anexo ao Centro de Cultura, com loja 

de souvenir, presentes personalizados da cidade, com funcionário capacitado como guia. 

- Promover orientações à população, objetivando dar-lhe conhecimento quanto à cadeia produtiva do 

turismo de forma a melhorar o receptivo e melhor atender o turista. 

 

Setor Social 

- Planejar as ações de Assistência Social tendo como centro a família e a comunidade. 

- Seguir as determinações da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), visando fortalecer a 

Secretaria Municipal de Assistência Social, a fim de que se garanta a integração dos programas de 

transferência de rendas federal, estadual e municipal, visando ampliar o atendimento a pessoas em 

situação de vulnerabilidade. 

- Fortalecer a CAS (Coordenadoria de Assistência Social), participando de programas e projetos a serem 

realizados nesta área, por profissionais competentes. 

- Implementar política regional de assistência, realizando pesquisas, além de coordenar, supervisionar e 

avaliar a execução de todas as ações de desenvolvimento social. 

- Estabelecer diretrizes para a prestação de serviços sócio-assistenciais, definindo padrão de qualidade e 

implementar mecanismos de controle e avaliação dos serviços das entidades parceiras da prefeitura. 

- Cadastrar todas as famílias que recebem algum benefício social, fazendo o controle das mesmas, com 

relação ao tempo da necessidade desta para cada programa utilizado. Fazer análise posterior, com 

cronograma para reinserção desta família, com o retorno do responsável ao mercado de trabalho, com 

qualificação ou capacitação em programas municipais disponíveis, com criação de renda. Assim, faz-se 

um rodízio da demanda desse serviço assistencial municipal. 

- Aumentar a oferta de programas complementares como cooperativismos, cultura, esporte e lazer, ações 

de educação e capacitação profissional para as famílias em situação de vulnerabilidade social. 

- Aproveitar melhor a atuação social das comunidades religiosas, articulando-a com a estrutura de 

atendimento social da administração. 

 

Criança e adolescente 

- Promover ações integradas com as áreas da Assistência Social, Cultura, Saúde, Educação, Esporte e 

Lazer, focando prioritariamente a prevenção e atenção à família. 

- Fortalecer o Conselho Tutelar, dando total apoio às ações para o bem da criança e adolescente. 

- Implantar o PROJOVEM – Adolescente – Programa Nacional de Inclusão de Jovens, em parceria com o 

Governo Federal que visa o atendimento de jovens de 15 a 17 anos e 11 meses e seus familiares, 

potencializando as ações da proteção básica ao criar condições para a inserção, permanência e 

reinserção dos jovens no sistema educacional. 

- Implantar o PROJOVEM URBANO – programa voltado para o desenvolvimento integral do jovem.  

Programa Nacional de Inclusão de Jovens, em parceria com o Governo Federal que visa o atendimento 

de jovens com idade entre 18 e 29 anos que não tenham concluído o ensino fundamental mais que 

saibam ler e escrever a fim de que tenham acesso à educação, ao aumento da escolaridade, à 

qualificação profissional e à participação em ações comunitárias de interesse público. 

- Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas as formas de violência 

decorrentes de negligência, abuso, maus tratos, exploração sexual e crueldade à criança e ao 

adolescente. 

- Estimular junto às empresas e comércio locais a implementação da Lei do Aprendiz, visando a 

capacitação laboral de nossos jovens e adolescentes, para o primeiro trabalho. 



- Promover campanhas informativas sobre sexualidade, drogas e gravidez na adolescência. 

- Criar a Guarda Mirim para adolescentes entre 14 e 16 anos para o meio ambiente, em locais públicos, 

sempre vigilantes, com uma ajuda de custo. 

 

Mulheres 

- Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situação de violência, além 

de ações que visem reduzir os índices de violência contra as mulheres. 

- Desenvolver programas e serviços que contribuam para a reestruturação da vida das mulheres que 

sofreram violência doméstica. 

- Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos diversos programas sociais do município. 

- Fortalecer o combate à Violência à Mulher. 

- Realizar palestras de conscientização da importância da mulher. 

 

Terceira idade 

- Dar total apoio para o Grupo de Terceira Idade existente em nosso município, para que eles 

desenvolvam seu trabalho, sem interferências, além de um local para sua sede administrativa. 

- Incentivar a produção cultural e de lazer para as pessoas idosas. 

- Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às suas necessidades e 

direitos, através de palestras, eventos etc. 

- Programas de prevenção de doenças e males através das práticas esportiva e artística. 

- Incluir a Terceira Idade na era digital, fornecendo cursos em repartições da Prefeitura, estimulando-lhes 

uma atividade social e combatendo neles a solidão e a depressão. 

 

Portadores de necessidades especiais 

- Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho com este segmento (APAE). 

- Estimular o trabalho voluntário de assistência às pessoas portadoras de necessidades especiais. 

- Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas portadoras de necessidades 

especiais. 

 

Obras e Urbanismo 

- Promover a revitalização urbanística dos bairros em um projeto amplo e coeso para todos os bairros da 

cidade, incluindo padronização de calçadas. 

- Revitalizar a Beira Rio para transformar em área de lazer. 

- Criar áreas em praças com brinquedos infantis para lazer dos pequenos. 

- Melhorar a iluminação pública nas  praças e ruas do município. 

- Implantar sinalização de trânsito eficiente. 

- Instalação de mobiliário urbano padronizado em toda a cidade, incluindo: paradas de ônibus, placas de 

rua, latas de lixo para transeuntes, sinalização de instituições e indicações de localizações etc. 

- Criar o “Programa Quem Ama Cuida”, priorizando o planejamento integrado dos trabalhos de 

manutenção da cidade, como capina, limpeza de bueiros, poda de árvores, pintura de guias, sinalização, 

desratização e iluminação, garantindo uma cidade limpa e bem cuidada. 

- Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e orientar sua adequada conservação. 

- Promover Plano Diretor, buscando compatibilizar a ocupação do solo urbano com diretrizes que 

assegurem o desenvolvimento sustentável e providenciar a legislação complementar, visando sua 

simplificação. 

- Incentivar à população a preservar e manter pintadas as fachadas e muros de seus imóveis e limpar 

seus terrenos e calçadas, através de concursos da rua mais limpa, do bairro mais organizado, premiando 

com descontos no IPTU a ser autorizado pela Câmara Municipal. 

- Refazer asfaltos e calçamentos que ficaram danificados com obra realizada anteriormente, em parceria 

com os Governos do Estado e Federal. 



- Realizar urbanização completa nos bairros Caetano, Ferreira da Luz, Fagundes, Serrinha e Caboclo. 

- Fiscalizar os serviços de água e esgoto. 

- Atuar para garantir a melhoria da água. 

- Articular ações visando à execução de obras e outros serviços que viabilizem o tratamento dos esgotos 

pela criação de Estações de Tratamento de Esgotos, revisando todo o sistema existente, objetivando 

adequar o sistema para aquele que proporcione o esgotamento de forma segura. 

- Garantir o cumprimento dos cronogramas de manutenção, limpeza de margens e desassoreamento de 

córregos e beira rio, bem como a limpeza de ruas, praças, espaços públicos em geral. 

- Combater enchentes, executando obras de drenagem, desenvolvendo projetos de recuperação das 

Matas Ciliares e definindo padrões de ocupação do solo que permitam aumentar sua permeabilidade. 

- Manter a gestão junto ao governo do Estado, buscando a implantação de sistemas que minimizem os 

problemas de inundação do município. 

Administração Pública 

- Realizar 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. 

- Criar a Comissão da Transparência, uma comissão permanente junto à sociedade aperibeense para 

fiscalizar todas as ações como convênios e licitações. 

-Valorização do funcionalismo público. 

- Reestruturar o funcionamento da prefeitura com atendimento eficiente e transparente, sem ônus para os 

munícipes. 

- Revisar os Códigos de Postura, de Obras e IPTU, sendo analisados por especialistas das áreas. 

- Exigir, sob pena de encerramento de contrato, a assinatura da carteira de trabalho de todos os 

funcionários contratados da Prefeitura, das empresas contratadas para este serviço. 

- Efetivar o plano de Cargos e Salários para os funcionários concursados. 

- Rever a estrutura física da prefeitura com consertos, renovações para dar mais conforto a quem 

trabalha e à população a ser atendida. 

- Implantar um sistema de atendimento ao cidadão via telefone e internet, garantindo o acompanhamento 

adequado da solicitação do munícipe e com prazos pré-definidos para a execução do serviço. 

- Modernizar os processos de trabalho, com a implantação de sistemas tecnológicos capazes de agilizar 

o fluxo de informações e a qualidade das ações desenvolvidas. 

- Criar programa de formação continuada para os servidores públicos, promovendo uma dinâmica 

organizacional baseada na promoção da qualificação e no desenvolvimento das pessoas, na perspectiva 

de constituição de um quadro permanente de gestores públicos. 

- Implantar o planejamento estratégico que norteie todas as ações do governo, onde cada secretaria 

incorpore esta ferramenta de gestão. 

- Instituir política de recursos humanos que valorize, respeite e reconheça os servidores, com 

investimento em capacitação e na qualificação profissional, sempre com vistas à melhoria da qualidade 

do serviço prestado. 

- Criar nova estrutura organizacional que dê conta das especificidades do Programa de Governo e que 

diminua os níveis hierárquicos, garantindo que as decisões fluam mais rapidamente dentro da máquina 

administrativa. 

- Implantar um processo de mudança organizacional, visando romper com as posturas e procedimentos 

burocráticos e estimular novas atitudes do servidor, com ênfase na reflexão sobre o trabalho de 

integração das diferentes áreas da Prefeitura e na capacitação para as ações transversais que articulem 

essas áreas. 

- Revitalização do prédio do antigo Colégio Oliveiros para organização dos vários departamentos a serem 

criados. 

Aperibe-RJ, 14 de agosto de 2018. 

Vandelar Dias da Silva 


