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PLANO DE GOVERNO 

 
 
 

Demonstramos aqui o PLANO DE GOVERNO da futura administraçãodo 
Partido Progressista. ADMINISTRANDO PARA TODOS COM HONESTIDADE E 
COMPROMISSO. 
 

Imbuídos de uma consciência firme e responsável, ainda mais quando 
temos a experiência de vida pública com vários mandatos junto à Câmara 
Municipal em nosso Município, somos sabedores de que os planos e 
projetos para o crescimento sustentado de uma comunidade não pode ser um 
amontoado de propostas de fachada que venham a tentar iludir os cidadãos 
Aperibeenses  e menosprezar a capacidade crítica de todos. 
 

Com o visivel crescimento e desenvolvimento de nosso Município, o PP - 
Partido Progressista, ataravés da Coligação “ Honestidade e Compromisso”,tendo 
como candidatos para o Pleito Suplementar 2018/2020, Virley Figueira – Prefeito e 
Alexandre Sardinha – Vice Prefeito, tornar público através desse Plano de Governo, 
baseados e regida por idéias que proporcionam e impulsionam o constante 
desevolvimento de cada cidadão e consequentemente nosso Município, onde vemos 
a cada dia mais vemos o papel dos governantes definindo rumos sustentáveis , a 
médio e longo prazos para atender às necessidades coletivas , buscando caminhos 
para guiar o gestor em suas escolhas estratégicas que vão levar às melhorias dos 
serviços públicos, garantindo sempre uma melhor qualidade de vida do cidadão 
Aperibeense e consequentemente a continuidade do desenvolvimento e crescimento 
do nosso Município. 
 

Considerando a oportunidade de continuarmos o crescimento e o 
desenvolvimento de nosso Município, através da concretização de metas e objetivos 
que nos levarão à ações administrativas e políticas públicas necessárias para tornar 
nossa “Aperibé com Honestidade e Compromisso”. 
   

Outro ponto que queremos destacar foi a preocupação de elaborarmos 

um projeto que, como já dissemos anteriormente, venha contemplar os anseios do 

cidadão Aperibeense. Por isso é que este Plano de Governo é fruto de um estudo de 

experiencias já vividas nas duas admistrações 

anteriores, pois contemplam propostas que são passíveis de serem executadas através 

de nossa nova realidade econômica e politica atual que vive o país. 

 
Com base em tudo que acabamos de afirmar é que buscamos 

cidadãos de alta capacidade administrativa para conduzir os desejos dest
a comunidade e, para tanto, apresentamos como candidato 
Prefeito, o competente e experiente, Virley Gonçalves Figueira, 
homem simples, produtor rural, um currículo invejável na vida publica legislativa 
e administrativa de nosso município, 
onde fez uma administração simples, honesta e sempre para todos e, como 
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candidato a vice- prefeito, Alexandre 
Sardinha, pessoa de renomada capacidade e experienca 
administrativa e como suporte e apoio de toda a comunidade de Aperibé. 
Para tanto e, na certeza de contemplar o desejo de todos, é que 
apresentamos e propomos o seguinte PLANO DE GOVERNO. 
 
 
AGRICULTURA E PECUÁRIA 
  

Setores de importância à economia municipal que, além de gerador de  
recursos, o seu desenvolvimento é fator determinante para afixação do homem no  
campo e, assim, ser estanque ao êxodo rural.  

Com base no que já foi desenvolvido na agricultura e pecuária em  
nosso município, propomos o seguinte:  

1 – Fortalecer a Secretaria de Agricultura – procurar dotar a secretaria  
de mais infraestrutura capaz de, alcançar ao meio rural, uma atuação mais eficaz na  
busca de solução aos problemas com política integrada de desenvolvimento  
sustentável e de preservação do maio-ambiente;  

2 – Reestruturação e ampliação das Patrulhas Agrícolas adquirindo  
maquinas e implementos adequados a realidade das propriedades rurais do  
município;  

3 – Investir em assistência técnica especializada para atender aos  
pequenos produtores do município nas diversas áreas de cultivo com políticas de  
orientação preventiva, inclusive na busca de parcerias com órgãos especializados;  

4 – Programas de inseminação artificial, não somente para o gado  
leiteiro, mas também para o gado de corte – medida que irá aumentar a  
produtividade na qualificação do rebanho e, consequentemente, melhoria da renda  
na propriedade;  

5 – Programa de piscicultura – continuar a incentivar mas com  
objetivos mais específicos de procurar mercados ou formas de comercialização da  
produção anual e, sendo possível, aumentar a variedade das espécies com a  
implantação de tanques e açudes. Esta atividade deverá ser um projeto integrado ao  
programa de turismo;  

6 – Implantar um programa de incentivo para a habitação no meio rural;  
7 – Melhoria de abastecimento de água no meio rural, para as já  

existentes, com a ampliação, e as não atendidas, implantação;  
8 – Incentivar a implantação da feira do produtor e, inclusive, divulgar e ampliar 
os produtores participantes;  
9 – Manter um programa especifico para a fruticultura com ações  

diretas de ampliar as áreas de pomares e consequente aumento da oferta, fator que  
vira atrair os compradores;  

10 – Manter a bacia leiteira no município com sêmem de qualidade  
genética superior, e consequentemente obter uma produtividade maior. 
  11 – Continuar a constante manutenção das estradas vicinais com regular 
encaibramento para o escoamento e melhor negócio da produção agrícola e rural. 
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EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

Área importantíssima e especial em nosso Município, além de ser  
vista como uma área de irá moldar nossos futuros cidadãos Aperibeenses, com melhor 
qualidade da formação educacional, intelectual e profissional. É através  
do setor educacional que conseguiremos elevar o índice cultural dos nossos jovens  
e, dessa forma, torna-los cidadãos com capacidade critica apurada e, muito  
importante dar-lhes condições de crescimento profissional com os conhecimentos e  
habilidades adquiridas. Nos dias atuais, graças aos programas educacionais que  
tiveram inicio na nossa administração, o índice de cidadão com curso superior  
teve um acréscimo importantíssimo, e isso lhes proporcionou a elevação de renda  
pessoal e familiar e, assim, melhoria na qualidade de vida do cidadão.  

Para tanto, nesta área citamos o seguinte:  
1 – Reavaliar a estrutura pedagógica e filosófica dos projetos  

educacionais, visando qualificar o ensino ao educando e, assim, atingir uma melhor  
qualidade de vida individual, familiar e comunitária e, ainda, alcançar um futuro  
promissor;  

2 – Reorganizar e reestruturar a Secretaria Municipal de Educação  
para buscar resultados melhores na formação de educandos com cidadania;  

3 – Criar um programa de formação continuada para os profissionais  
da educação – bons educadores formam bons cidadãos – situação que deve ser  
alcançada a toda área educacional;  

4 – Implementar mudanças na estrutura da educação infantil visando  
proporcionar aos pequenos cidadãos, já nos seus primeiros anos de vida, uma  
integração social bastante significativa para a formação do seu caráter  
conjuntamente com a família, célula base de um município que pretende mantê-los  
com perspectivas de cidadania elevada.  

5 – Incentivar a criação de cursos profissionalizantes pós-médio, e  
assim, possibilitar ao jovem qualificar-se melhor para enfrentar o mercado de  
trabalho;  

6 – Manter gratuitamente, transporte aos estudantes que frequentam  
curso superior e também aos que frequentam cursos profissionalizantes não  
existentes no município, especificadamente nos municípios de Campos dos 
Goytacazes, Cordeiro, Itaperuna e Santo Antônio de Pádua, proporcionando a muitos 
a condição de alcançar o curso superior.  

7 – Manter o atendimento as crianças necessitadas de educação  
especial – com profissionais especializados;  

8 – Reestruturar e reorganizar o programa de transporte escolar  
objetivando a atender a todos e com segurança os usuários. Esta reestruturação e  
reorganização deverá comtemplar aos estudantes residentes na sede do município e 
toda zona rural;  

9 – Criar o programa de Assistência ao Estudante alcançando-lhes  
exames de verificação de deficiência visual, auditiva e de postura, bem como na  
busca de aparelhos corretivos de tais deficiências: óculos, aparelhos de surdez,  
ortopédicos e congêneres;  

10 – Buscar formas de resgatar a cultura das diversas expressões existentes  
no Brasil e em nosso município;  

11 – Estudar a possiblidade do retorno do Festival Gruta em Canto ou,  
até mesmo, a sua reestruturação com a criação de outro festival;  

12 – Criar eventos musicais e culturais para valorizar os talentos da  
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terra, descobrir novos dons artísticos e, inclusive, oportunizar a apresentação de  
banda musicais para jovens;  

13 – Criar um programa de férias para os alunos orientado para  
conhecer a região, bem como a troca de informações e experiências com as mais  
diversas comunidades e realidades;  
14 – Adquirir um amplo e moderno laboratório de informática para a Escola Municipal 
Casemiro Moreira da Fonseca, onde os alunos possam alcançar aos conhecimento 
desta tecnologia que já está em todos os setores da nossa cidade;  
15 – Implantação do Centro Vocacional Tecnológico – CVT, oferecendo cursos de 
informática, corte e costura, torneiro mecânico e outros em parcerias com escolas 
técnicas e o SENAI; 

16 – Modernização o Museu Municipal – Casa da Cultura, divulga-lo  
melhor, bem como enriquecer o acervo histórico com informações digitais e visitas 
virtuais; 

17 – Reestruturar a Banda Municipal Daniel Bairral Rodrigues,  
possibilitando um melhor resgate da motivação cívico-patriótica aos nossos estudantes 
cidadãos;  

18 – Incentivar as atividades folclóricas e culturais no município, tais  
como: Festas Juninas, Folias de Reis, Festas Folclóricas (Capoeiras, Jongo, Mineiro 
pau e etc.);  

19 - Implantar um programa educacional que contemple orientações  
preventivas aos estudantes com relação aos problemas de drogas, doenças  
sexualmente transmissíveis, etc...; 
 
 
ESPORTE E LAZER 
 

A prática esportiva tem, na sua essência, além de salutar ao corpo e à  
mente, uma das melhores formas de relacionamento entre as pessoas, pois reforça  
laços de amizade e proporciona o lazer a todos os envolvidos. Em nossa 
administração esta área terá grande destaque, pois entendemos que nosso Município 
por ser de pequeno porte e interior necessita de grande apoio do executivo no fomento 
ao esporte, lazer e entretenimento em todas as faixas etárias e camadas da 
sociedade. 

Pensamos que devem ser atendidas com muita atenção as necessidades ainda 
existentes e, para tanto, propomos:  

1 – Estruturar a Cidade dos Esportes com profissionais em diversas 
modalidades esportivas e de saúde;  
2 – Propor ações na busca de melhorias na infraestrutura dos diversos  

locais já existentes ligados ao esporte e a prática esportiva, tais como:  
 a) Urbanizar as áreas esportivas junto à Cidade dos Esportes e o Colégio 

Municipal Casemiro Moreira da Fonseca, propondo parcerias com os governos Federal 
e estadual;  

b) Buscar parcerias junto aos Governos e entidades empresariais local para a 
melhoria, manutenção e ampliação do Estádio Municipal do Aperibeense;  

c) Construção de uma pista atlética junto ao Cidade dos Esportes para  
ampliar as modalidades de esportes a serem praticados;  

3 – Incentivar a prática esportiva de diversas modalidades, tanto  
masculina como feminina, como: futebol de campo, futebol de salão, futebol sete,  
vôlei, Basquete, Futvolei, Atletismo, e etc, objetivando atingir um numero maior de 
envolvidos e, assim, facilitar a descoberta de potencialidades individuais e coletivas;  
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4 – Realizar campeonatos municipais de futebol – campo, salão e sete  
e etc, tanto para homens como mulheres, objetivando atingir, além da  
integração entre as comunidades/bairros participantes, o descrito no item 3;  

5 – Continuar a realização de competições esportivas, como o futebol de 
campos, com Campeonato Municipal Amador (séries A,B e C), Futsal também nas 
diversas faixas etárias entre comunidade/bairros e empresas participantes para que 
haja uma motivação maior da pratica esportiva, principalmente como fator de 
integração social; 

6 – Incentivar a realização de participação em jogos intermunicipais  
que, além da integração entre outras cidades, objetivará a busca e troca de  
experiências nas diversas modalidades envolvidas, tanto na forma de amistosos  
como em torneios oficiais;  

7 – Construção e/ou instalação de áreas esportivas no Distrito de Porto das 
Barcas e nos Bairros, tais como Ponte Seca, Fagundes, Caetano, Deranes, Nova 
Cidade, Ferreira da Luz e etc;   
cidade para permitir que, com a proximidade do local com a residência do munícipe,  
seja fator facilitador da pratica do esporte;  

8 – Manter as Olimpíadas Estudantis e incentivar a criação das Olimpíadas 
Municipal, pois acreditamos que esta seja uma atividade que permite o  
congraçamento entre os diversos bairros e comunidades da cidade e Município; 

9 – Incentivar a formação profissional através do LDA – Liga de desportos de 
Aperibé, de uma Liga Municipal de Árbitros e alcançar-lhes a possiblidade da  
realização de cursos de atualização e aperfeiçoamento em várias modalidades 
esportivas. 
 
 
 
OBRAS PÚBLICAS 
 

Setor por onde são feitos os investimentos para a aquisição e manutenção de 
equipamentos para a conservação de sistema viário. Sistema de  
Esgotamento Sanitário, sistema de abastecimento de água potável, tanto na zona rural  
como na cidade, enfim uma relação bastante extensa de serviços, atividades e obras  
para a melhoria do município de forma conjuntural, todas visando bem estar dos  
cidadãos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados:  

Para tanto, propomos:  
1 – Manutenção e conservação de nossas vias públicas com a aquisição de 

maquinas e equipamentos novos para tanto;  
2 – Realizar a coleta de lixo não reciclável nas comunidades do interior  

como medida preventiva para evitar danos ao meio ambiente;  
3 – Buscar a solução, em definitivo, do problema de coleta de lixo e de  

resíduos industriais dos micro e pequenos empresários do setor metalúrigico,  
situação que agrava-se ano a ano;  

4 – Fazer um levantamento total das necessidades dos bueiros e  
pontilhões em todo o município, definir as prioridades e um cronograma para a  
solução de todos;  

5 – Manutenção e recuperação das estradas do interior, inclusive do  
acesso ate as sedes das propriedades;  

6 – Construção de uma nova ponte de acesso ao Distrito de Porto das Barcas, 
solucionando os constantes problemas de alagamentos e transtornos no local;   

7 – Perfuração, instalação e ampliação das redes de distribuição de  
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água potável nas comunidades do interior, ação esta já prevista na área de  
agricultura e pecuária;  

8 – Pavimentação de várias ruas do perímetro urbano, bem como nos bairros 
Caboclo, Ponte Seca, Nova Cidade, Caetano, Ferreira da Luz, Deranes, Fagundes, 
Serrinha, Porto das Barcas, e etc; 

9 – Serviço de manutenção e embelezamento das praças e vias  
públicas bem como a construção de novas praças, preferencialmente nos bairros 
Ferreira da Luz, Paixão, Fagundes, Pinheiros, Caetano e etc;  

10 – Construção do Centro Vocacional Tecnológico – CVT em pareceria com o 
Ministério de Ciência e Tecnologia, para cursos profissionalizantes;  

11 – Construção do Ginásio Poliesportivo junto à Cidade dos Esportes para 
atender toda a população em geral e ao Colégio Casemiro Moreira da Fonseca;  

12 – Asfaltamento de várias vias públicas no Centro e Bairros, além das 
Avenidas Noé da Silva Pontes e de Acesso à Ponte Seca pela RJ 116, através de 
parceria junto ao DER/SEOBRAS; 

13 – Ampliação do Sistema de Captação e Distribuição de Água Potável, com 
duplicação do Sistema existente; 

14 – Implantação de Sistema de Captação de águas pluviais nos Bairros 
Serrinha, Deranes, Caetano e etc; 

15 – Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário nos Bairros Caetano, 
Serrinha, Deranes, Fagundes, e etc; 

 
 
SAÚDE, SANEAMENTO E ASSISTENCA SOCIAL 
  

Estes setores sempre merecem especial atenção de uma administração 
voltada ao bem da população, sendo assim, vimos com este Plano, elencar um 
planejamento que visa a consecução de ações e metas administrativas para uma 
melhor qualidade de vida do cidadão Aperibeense e o consequente desenvolvimento 
dessas áreas como num todo em nosso Município. Sendo que as ações em saúde 
pública é sempre um grande desafio tanto a ser enfrentado e apenas conseguiremos 
bons resultados e as melhorias almejadas com muito trabalho e dedicação. Portanto 
visamos a reforma e ampliação do Hospital Municipal Agustinho Gesuald Blanc, bem 
como todo o seu aparelhamento e dependências e a ainda a oferta de recursos 
humanos especializados, para profissionais médicos e de enfermagem, e também para 
os setores de serviço para o atendimento da população que, até então, tinha que se 
deslocar aos outros municípios para o tratamento dos problemas em diversas 
patologias e tratamentos.  

Pensamos que estes benefícios deverão ser melhorados e ampliados, pois 
tendo por principio que uma boa saúde depende de boas condições de vida e viver bem 
depende de estar em perfeitas condições de equilíbrio com a sociedade e com o 
ambiente onde vivemos, e também, que a saúde deve ser uma atividade primeiramente 
preventiva, pois é importante que tenhamos ações para evitar doenças, sugerimos:  

1 – Estruturar a Estratégia de Saúde da Família para que a mesma tenha mais 
agilidade e coordenação própria nas suas atividades propostas, bem como uma 
independência na aplicação de regras para a busca de soluções e orientações a 
comunidade alvo;  

2 – Apoiar os serviços comunitários já existentes como: Pastoral da  
Criança, Pastoral da Saúde, Alcoólicos Anônimos entre outros....  

3 – Criar e manter as campanhas de assistência social para atendimento dos  
carentes tais como: Campanha do Agasalho, Natal da Criança Feliz, etc;  
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4 – Informatizar a Secretaria com o objetivo da criação de um banco de  
dados com vistas a obtenção de estatísticas confiáveis as reais necessidades dos 
munícipes; 

5 – Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde no Porto das Barcas; 
6 – Implantação do Posto de Saúde no Bairro Fagundes; 
7 – Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Agustinho Gesuald Blanc; 
8 – Construção da Casa de Força junto ao Hospital Municipal; 
9 – Construção do Centro de Fisioterapia; 
10 – Construção do Laboratório Municipal; 
11 – Construção do CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social – 

(Centro); 
12 – Implantação de Esgotamento Sanitário nos Bairros Serrinha, Caetano; 

Deranes e etc; 
13 – Implantação e manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário em toda 

a zona urbana do Município; 
 
 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO  
 

O setor industrial é a mola mestra de nossa economia. Nesta atividade  
é que são gerados o maior contingente de recursos a serem aplicados no 
desenvolvimento do município, onde teremos a implantação do Parque Industrial, 
fomentando assim o crescimento e o desenvolvimento de industrias em nosso 
Município, alavancando consequentemente nossa arrecadação e a geração de 
empregos. Sabemos que cabe ao setor publico ações que facilitem o crescimento das 
diversas empresas envolvidas pois quanto maiores, mais empregos, mais impostos, 
mais renda, mais consumo, mais riqueza, enfim, um ciclo contínuo que alimenta as 
atividades relacionadas, do comercio e de serviços. Não podemos esquecer a 
estruturação necessária as micros e pequenas empresas.  

Para o turismo há, em nosso município, um enorme potencial a ser  
desenvolvido que a indústria do turismo, pois encontramos grande hospitalidade no 
cidadão Aperibeense, fazendo com que nossos turistas e visitantes sintam-se 
verdadeiramente “em casa”. A natureza foi muito prodigiosa com a nossa terra, tendo 
na Serra da Bolívia, nossa grande área de preservação ambiental, o seu ponto alto, 
atentando um cuidado especial para aqueles praticantes de trilhas e caminhas, onde 
dos seus 400m de altura pode-se vislumbrar uma vista maravilhosa de toda a nossa 
região. Além da Serra, temos nossos Rios, com lugares impressionantes, nossa Zona 
Rural rica em histórias de nossa criação, o Museu e Casa da Cultura que atrai inúmeros 
turistas diariamente com visitas e exposições de artistas renomados de nossa terra e 
região e nossas festas que são grandes pontos de encontros de nossos cidadãos e 
visitantes.  Para atendermos esse setor, propomos:  

1 – Desenvolver uma rota turística dentro do município num projeto  
amplo onde envolverá as diversas atrações naturais existentes e, assim, atingir um  
grande número de propriedades;  

2 – Oferecer cursos técnicos profissionalizantes especificadamente  
para os setores de atividades econômica do município, através de convênios com o  
SEBRAE/FIRJAN e órgãos especializados; 
   3 – Dar continuidade à concessão de licenças ambientais para as indústrias 
de até médio potencial poluidor, fomentando assim a geração de empregos em nosso 
Município; 
   4 – Implementar e discutir ações de desenvolvimento do comércio local;  
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5 – Dentro dos projetos e atividades que já são previstas no calendário  
de eventos comunitários serão reestruturados e/ou mantidos os seguintes:  

a) O “reveillon” da Praça Francisco Blanc; 
b) Festa do Padroeiro da Cidade;  
c) O Carnaval na Avenida Serafim Bairral;  
c) Exposição Agropecuária e Industrial do Município;  
d) Festa Folclórica e etc; 

    6 – Buscaremos parceria para o retorno da FAMP – Festival Aperibeense 
de Música Popular; 
   7- Incentivo às Festas de Bairros, Distrito e Religiosas; 
    
 
 
 
SEGURANÇA PUBLICA  
 

Esta área não vinha merecendo uma atenção especial, mas temos 
visto nos últimos anos uma serie de ocorrências que causaram sérios prejuízos a 
alguns cidadãos, bem como o aumento da população e consequente aumento da 
área urbana. Tais situações requerem que este assunto tenha ações direcionadas 
para trazer tranquilidade a todos e, para isso, sugerimos:  

1 – Buscar parceria com o Governo do Estado para a construção e/ou 
ampliação do prédio para sede da Polícia Militar que venha atender as reais 
necessidades do efetivo existente, bem como já com a previsão de aumento do efetivo 
atual;  

2 – Estruturar a Guarda Civil Municipal dando condições para realizarem  
o apoio e o controle do transito nas ruas da cidade, com aparelhamento e 
aperfeiçoamento da GCM; 

3 – Gestionar junto ao Governo do Estado o aumento do efetivo da  
Polícia Militar em nosso Município, tendo em vista o aumento da área urbana, bem 
como o aumento da necessidade do policiamento em eventos, tanto na área urbana 
como na área rural;  

4 – Desenvolver políticas educacionais com vistas a orientações para o  
transito de veículos e pedestres. 
   5 – Buscar parceria com o Governo do Estado para a Implantação da 
Delegacia Legal em nosso Município, onde as estatísticas de ocorrências em nosso 
território ficam somadas às do Município de Santo Antônio de Pádua; 
   6 – Buscar a viabilização e instalação de uma Comarca em nosso 
Município para que nossos munícipes não precisem se locomover para o longínquo 
Fórum de Município de Santo Antônio de Pádua; 
   7 – Implantação de Posto do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil em nosso 
Município, para que nossos cidadãos sejam atendidos com mais rapidez nos socorros e 
situações de adversidades acidentais e naturais; 
  
 
 
CONCLUSÃO 
  

Pelas atividades, ações e propostas demonstradas neste Plano de  
Governo da futura administração do Partido Progressista. ADMINISTRANDO PARA  
TODOS COM HONESTIDADE E COMPROMISSO concluímos que aqui está  
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contemplado o anseio de grande maioria dos cidadãos Aperibeenses, pois  
este plano é fruto do trabalho de diversos segmentos profissionais e sociais de  
nosso município.  

É importante salientar que todos os pontos abordados são possíveis de  
serem executados e que poderão ser implementados no curso dos quatro anos de  
governo.  
Enfim este é o Plano de Governo que é o melhor para Aperibé e seus cidadãos e é por 
isso que em 28 de outubro de 2018, confirmaremos a vitória do progresso de Aperibé, 
através da Coligação Aperibé com honestidade compromisso. 
 
 

Aperibé, 11 de agosto de 2018. 
 
 
 

Virley Gonçalves Figueira 
Candidato de Prefeito 

 
 

Alexandre Sardinha 
Candidato a Vice Prefeit
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