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Nunca se deu tanta importância aos instrumentos públicos de saúde como neste momento de pandemia causada pelo 
Novo Coronavírus. Mas desde que assumiu a Prefeitura de Belford Roxo, em 2017, a saúde já foi um dos focos de atenção de 
Waguinho, que assumia um grande desafio. Na época, UPAS estavam fechadas na cidade e unidades de saúde deterioradas. 
Faltavam equipamentos e profissionais para o atendimento.

Desde então, a Prefeitura construiu novas unidades de saúde, incluindo o Novo Complexo Regulador, facilitando 
a marcação de exames, dos mais simples aos mais complexos. Também houve investimento em unidades que foram 
totalmente reformadas, em ambulâncias, equipamentos e na ampliação da equipe de atendimento.

Após um ano de sua reinauguração, o Hospital Municipal de Belford Roxo tornou-se uma das unidades de referência 
em saúde na Baixada Fluminense, com 130 mil atendimentos em 12 meses, incluindo pessoas de outros municípios. 
Entre os equipamentos adquiridos está um tomógrafo, com capacidade para realizar 80 exames por dia, oferecendo imagens 
de alta resolução e auxiliando no diagnóstico mais preciso, especialmente para as áreas de ortopedia, cardiologia e vascular. 
Com a chegada da Covid-19, mais uma vez Waguinho aceitou o desafio e, em tempo recorde, construiu o Centro Avançado 
de Tratamento (CAT). 

Na educação não houve menos empenho. Mais de 40 unidades escolares foram reformadas nos últimos anos, 
oferecendo aos nossos alunos um ambiente favorável ao aprendizado e mais agradável para todos. Tanto que em 2020 houve 
um acréscimo de 42% em relação a 2017, no número de matrículas na rede, com 16 mil novos alunos.

O número de crianças atendidas pelas creches do município também teve um salto. De 2.519 em 2017 para 7.857 em 2020. 
Nesse período 7 novas creches foram construídas e outras reformadas. 

Mas as conquistas não param por aí. Hoje Belford Roxo já é a cidade com o maior número de CRAS entre os 10 
municípios da Baixada Fluminense. Ao todo, são 13 Centros de Referências da Assistência Social auxiliando mais de 90 mil 
famílias referenciadas. 

Pelas ruas, o trabalho é visto nas 70 mil toneladas de asfalto novo que a cidade recebeu, em mais de 25 bairros, 
incluindo acessos importantes como as avenidas Doutor Carvalhaes, Benjamin Pinto Dias e Avenida Coelho da Rocha, que 
cortam a cidade. Novas praças, dão mais opções de lazer ao cidadão, que agora também pode frequentar a Pista de 
Caminhada da Vila, que estava fechada antes de Waguinho assumir a prefeitura.

Tudo isso foi conquistado em pouco tempo, como resultado de muita dedicação, responsabilidade e 
comprometimento. E é para dar continuidade a esse trabalho que Waguinho vem novamente pedir o voto de cada 
cidadão de Belford Roxo. 
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES  
DA ADMINISTRAÇÃO 2017/2020

SAÚDE 
• Em 2017 encontramos a cidade com as quatro unidades de pronto atendimento fechadas e outras unidades de saúde bem 

deterioradas.
• Em julho, reinauguramos o Hospital Fluminense com capacidade para 14 mil atendimentos por mês, 180 leitos (80 pediatria, 

40 clínica médica, 30 para CTI adulto, 30 covid semi-intensiva), sendo 166 em operação e 14 de retaguarda. 
• Em agosto, foi reinaugurada a UPA Bom Pastor com capacidade para mais de quatro mil atendimentos por mês, com 17 leitos 

disponíveis. 
• Em abril de 2018, foi a vez do Hospital Municipal com 62 leitos e capacidade para atender cerca de 600 pessoas por dia.
• A UPA Lote XV foi reinaugurada em julho, com 18 leitos e capacidade de atendimento continua de cerca de 600 pessoas por mês.

HOUVE REDUÇÃO NA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL JÁ NO PRIMEIRO ANO DO WAGUINHO

• 2016: 16,63 mortes por mil nascidos vivos.
• 2017: 12,96 mortes por mil nascidos vivos.

DESDE 2017 JÁ FORAM:

• 17 unidades de saúde inauguradas e reinauguradas.
• 7 unidades de saúde construídas.
• 10 unidades de saúde totalmente reformadas.
• Construção do Novo Complexo Regulador.
• Novas instalações da SAMU.
• 22 novas viaturas e 6 ambulâncias.

TOTAL DE EXAMES REALIZADOS 2017-2020:

• Densitometria Óssea: 4.998.
• Cintilografia de Miocárdio: 23.
• Ecodoppler de Carotidas/Vértebras: 28.
• Ecodoppler de MMII - arterial e venoso: 1.178.
• Ecocardiograma Transtoracico: 3.810.
• Eletrocardiograma: 22.234.
• Eletroencefalograma quantitativo C mapeamento EEG: 1.807.
• Mamografia Bilateral para Rastreamento: 12.691.
• Radiografias: 49.299.
• Ressonância Magnética: 4.156.
• Tomografia computadorizada: 20.898.
• Ultra-Sonografias: 42.238.
• Procedimentos Laboratoriais - Sangue: 538.651
• Parasitológico de Fezes: 35.179.
• EAS - Sumário de Urina: 50.177.
• PSA Livre: 14.102.
O exame de Ressonância passou a ser realizado na atual gestão. 
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COMBATE AO CORONAVÍRUS

A prefeitura de Belford Roxo preparou a cidade para atender a população no combate ao coronavírus, desde a prevenção até 
o tratamento da covid-19. Em uma ponta a Secretaria Municipal de Saúde está realizando ações de sanitização, distribuindo 
máscaras de tecido reutilizáveis e informativos para que todos possam se proteger. Na outra, disponibilizou quatro unidades 
de pronto atendimento equipadas, três tomógrafos, testes rápidos para detectar a doença, e um novo Centro Avançado de 
Tratamento (CAT), construído em tempo recorde.

- Centro Avançado de Tratamento:
• Unidade de Saúde 100% dedicada a tratamento de pacientes com covid-19.
• 49 leitos.
• 62 profissionais.

- Hospital Municipal, UPA Bom Pastor, Hospital Fluminense e UPA do Lote XV
• Mais de 1,8 mil internações.

- Belford Roxo
• 247 pacientes curados.
• 400 mil máscaras entregues.
• 14 mil tomografias realizadas.
• 1 mil kits de remédios.
• 50 mil testes realizados (dados de 02/09).

EDUCAÇÃO
• 8 novas unidades de ensino.
• 7 novas creches.
• 1 nova escola.
• 2 escolas reinauguradas.
• 46 unidades escolares reformadas.
• 42 mil kits escolares distribuídos.
• 200 mil refeições diárias.

ATUALMENTE, SÃO 90 UNIDADES CONTANDO COM AS CRECHES CONVENIADAS.  

• 16 mil novas matrículas escolares.
• Em 2017, eram 38 mil alunos matriculados na rede. Em 2020, o número chegou a 54 mil, sendo 10 mil da educação infantil e 

44 mil do ensino fundamental.
• Um crescimento de 42% no número de alunos frequentando sala de aula.

Evolução do número de creches e de crianças matriculadas nas creches

2017 2018 2019 2020

Creches: 18 Creches: 19 Creches: 21 Creches: 25

Crianças: 2519 Crianças: 3009 Crianças: 3549 Crianças: 7857

• 7 novas creches.
• 5.338 crianças a mais nas creches, em relação a 2017.
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IDEB

O Ideb das escolas municipais de Belford Roxo melhorou da última gestão da prefeitura para atual, mas está abaixo da meta 
estabelecida pelo MEC, como pode ser constatado nas duas tabelas seguintes:

Ideb Escolas Municipais de Belford Roxo

4ª e 5ª séries do Ensino Fundamental 8ª e 9ª séries do Ensino Fundamental

2015 4.1 3.2

2017 4.3 3.4

2019 4,7 3,7

PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS
Depois de anos de abandono e sem nenhuma opção de lazer, a população de Belford Roxo finalmente está desfrutando seu 
tempo livre no conforto das 29 praças espalhadas pela cidade.

As áreas de lazer foram construídas sempre no mesmo padrão, com tudo o que tem direito: parquinhos, academia para a 
terceira idade ao ar livre, pistas de caminhadas, quadras poliesportivas, árvores de basquete, mesas de pingue-pongue, mesa 
para jogos, pergolado, quiosques, e muito mais. Além disso, pensando no meio ambiente e economia, cada praça possui 
bancos feitos de fibra ecológica e iluminação em Led. O bem-estar da população é uma das preocupações do Governo.

São 29 novas praças, novas ou totalmente revitalizadas, espalhadas por toda cidade. 18 bairros atendidos: Heliópolis, São 
Vicente, Xavantes, Morro do Amor, Centro, Jardim das Acácias, Prata, Parque Floresta, Lote XV, Bairro das Graças, Piam, Sargento 
Roncalli, São Bernardo, Areia Branca, São Leopoldo, Castelar, Wona, Vilar Novo.

• Praça de Heliópolis;
• Praça de São Vicente;
• Praça do Xavantes;
• Praça Dalvarina Nascimento (Dona Dalva - Morro do Amor);
• Praça do Carecão (Centro);
• Praça da Filosofia (Jardim das Acácias);
• Praça do Comércio (Prata).
• Praça Vitorina Gomes D’Nóbrega (Parque Floresta)
• Praça Parque Afonso (Lote XV)
• Nossa Senhora das Graças (Bairro das Graças)
• Praça Eliaquim Batista (Centro) 
• Praça Getúlio Vargas (Centro)
• Praça PR. Antônio Quintela (Piam)
• Praça José Borges de Araújo (Lote XV)
• Praça Jairo Musser (Sargento Roncalli)
• Praça Roberto Lage - Barreirinha (Prata)
• Praça José Pimenta (São Bernardo)
• Praça Assistente Social Sueli Souza (São Bernardo)
• Praça Cleonice Vieira (São Bernardo)
• Praça Profª Adalcy Martins Fernandes (São Bernardo)
• Praça Pedro Oscar Gall (São Bernardo)
• Praça do Cantão (Heliópolis)
• Praça Sargento Roncalli (Sargento Roncalli)
• Praça Eurides Barcelos da Silva (Areia Branca)
• Praça Vasco Aranha (Centro)
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• Praça Fonte da Rosa (São Leopoldo)
• Praça do Castelar (Castelar)
• Praça do Wona (Wona)
• Praça do Vilar Novo (Vilar Novo)

1.115 VIAS ASFALTADAS
62 MIL METROS DE VIAS CONCRETADAS

NOVO ASFALTO EM 25 BAIRROS

O conforto e a qualidade de vida são essenciais. Por isso, a prefeitura de Belford Roxo arregaçou as mangas e está realizando 
obras de pavimentação pela cidade. São 70 mil toneladas de novo asfalto em 25 bairros, que deram adeus à lama e à 
poeira. A intenção é de que esse número triplique. Aos poucos, a dignidade está sendo devolvida à população, que agora pode 
andar tranquila pelas ruas da cidade sem medo de se sujar.

• A prefeitura pavimentou mais de 164 Km. 
• Concretou 40.297,98 m³.
• Implantação de luminárias de led: 2.555 unidades.
• Troca de lâmpadas de sódio: 82.334 unidades. 

25 bairros atendidos
São Leopoldo, Shangrilá, Santa Amélia, Centro, Farrula, Parque Fluminense, Andrade Araújo, Parque Suécia, Parque São José, 
Vilar Novo, Areia Branca, Lote XV, Castelar, Wona, Santa Amélia, Parque Esperança, Itaipu, Xavantes, Nova Aurora, Palmeirinha, 
Malhapão, Vila Pauline, Jardim das Acácias, Vila Era, Morro da Farinha.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

-13 Centros de Referências da Assistência Social (CRAS). 
-  Belford Roxo já é a cidade com o maior número de CRAS entre  

os 10 municípios da Baixada Fluminense:
• 13 CRAS – Belford Roxo
• 11 CRAS - Duque de Caxias
• 10 CRAS - Nova Iguaçu
• 08 CRAS - Queimados
• 08 CRAS - Magé
• 06 CRAS - Nilópolis
• 05 CRAS - Japeri
• 05 CRAS – Mesquita
• 04 CRAS - São João do Meriti
• 03 CRAS - Guapimirim

-1 Centro POP;
-3 Centros de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS).
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A PROTEÇÃO BÁSICA POSSUI (DADOS DE AGOSTO/2020):

• 96.850 famílias referenciadas nos Cras;
• 1.710 famílias atendidas no PAIF;
• 6.247 atendimentos administrativos.

A PROTEÇÃO ESPECIALIZADA POSSUI (DADOS DE JUNHO/2020)

• 1907 atendimentos dos CREAS;

CENTRO POP

• Entre 2017 e 2020 foram 2.596 atendimentos no Centro POP.

INAUGURAÇÕES E REINAUGURAÇÕES

5 Inaugurações:
• Espaço Parceiro SCFV Irmã Celina – Shangrilá;
• Cras XIII – Santa Tereza;
• Cras X – Centro;
• Estação da Cidadania;
• Centro Pop (Centro);

8 reinaugurações:
• CREAS III – Parque Amorim;
• CREAS II – Santa Amélia;
• CRAS V – Shangrilá;
• CRAS IX – Jardim do Ipê;
• CRAS II – Santa Marta;
• CRAS IX – Wona.
• CREAS I e Espaço Família Acolhedora;
• CRAS VII – Sargento Roncalli e Polo SCFV Marcos Jorge Pontes Medeiros;

SEIS NOVOS PROGRAMAS SOCIAIS FORAM IMPLANTADOS PELO WAGUINHO:

-Programa Família Acolhedora; (Parceria com o Gov. Federal)
Não existia em Belford Roxo, foi implantado pelo governo do Waguinho

-Programa Criança Feliz; (Parceria com o Gov. Federal)
Não existia em Belford Roxo, é um programa novo, do Governo Michel Temer, que também foi implantado pelo governo do 
Waguinho.

-Programa Viver; (Parceria com o Gov. Federal)
Não existia em Belford Roxo, que inclusive foi a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a receber o programa, também foi 
implantado pelo governo do Waguinho.

- São 16 idosos inscritos no Cras Centro e 20 na Guarda Municipal. O programa está parado devido a pandemia.
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MAIS PROJETOS IMPLANTADOS PELO WAGUINHO, POR MEIO DE PARCERIAS

-Projeto Cidadania em Ação;
• (Parceria com a Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo - Funbel)
• Projeto foi implantado pelo governo do Waginho em setembro de 2017, e até o fim de 2018, já havia percorrido todos os 

bairros da cidade. Entre 2017 e 2020  um total de 102.773 atendimentos realizados.

- Jovem Alerta;
• (Parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE-RJ)
• Projeto foi implantado pelo governo Waguinho, em janeiro de 2019. 

- Café cidadão;
• Projeto foi implantado pelo governo do Waguinho, em março de 2019.

- Novo Tempo em Ação
• (Parceria com outras secretarias do município)
• O “Novo Tempo em Ação” foi implantado pela Prefeitura de Belford Roxo em maio de 2017. Foram realizadas entre 2017 e 

2018 um total de 37.080 atendimentos.

- Espaço Cidadão; (Parceria com o Instituto da Criança)
• O Projeto foi implantado em 2016, no governo anterior ao do Waguinho. Portanto, a continuidade dos projetos que são 

importantes para Belford Roxo também é uma marca da atual administração da prefeitura.

- Cursos e capacitações

MEIO AMBIENTE
- Revitalização do Horto Municipal;
- Criação do IPTU verde;
- Estatuto dos Animais foi aprovado em 2019;
- O Programa de Educação Ambiental - PEA já alcançou 70% das unidades escolares;
• 44.174 mil alunos matriculados na rede de ensino.
• São 90 unidades incluindo as creches conveniadas.
• PEA em casa (alunos das escolas municipais): foram 30 alunos participando dos 17 vídeos sobre as ODS no facebook da 

Secretaria de Meio Ambiente com 11.588 visualizações de públicos diferentes. 
• PEA Online (cursos livres): 546 alunos concluintes de 17 estados brasileiros. 

- O Castramóvel já castrou cerca de 1000 cães e gatos no município; 
- Mais de 30 Ecopontos espalhados pela cidade.
• Mais de 40 mil litros de óleo coletados

ESPORTE E LAZER
VILA OLÍMPICA REFORMADA E MUITO BEM FREQUENTADA

Pista de Caminhada da Vila
• Antes do Waguinho: pista fechada.
• Depois do Waguinho: 1000 pessoas todos os dias.

Outros Esportes na Vila
• Antes do Waguinho - 400 atendimentos para outros esportes / mês
• Depois do Waguinho - 1500 atendimentos para outros esportes / mês

1500 atendimentos por mês para outros esportes.
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MUITO MAIS PROXIMIDADE COMO PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 
PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC

Havia um bloqueio judicial até 2019, que impedia a prefeitura e o povo de Belford Roxo de participar do PELC. Esse bloqueio 
resolvido pelo Waguinho.

Atualmente são 16 mil alunos no PELC
• 40 Núcleos espalhados pela cidade
• 283 empregos gerados
• 40 coordenadores de núcleo
• 240 agentes sociais
• 1 coordenador pedagógico
• 2 coordenadores setoriais

NOVO COMPLEXO DE AREIA

• Foi reconstruído e Reinaugurado pelo Waguinho - 13 de agosto de 2020
• 300 pessoas por dia em diversos esportes

Estrutura completa para esportes de areia
• 4 quadras de areia, 2 salas de ginástica, 2 vestiários, 2 banheiros, 10 chuveirões, Quiosques, Biblioteca.

OUTRAS INICIATIVAS DO GOVERNO WAGUINHO

• Nova Lei Municipal de Incentivo ao Esporte - Lei criada em 2019, no governo do Waguinho
• Programa Atleta do Futuro - Parceria com o América Football Club
• A cada 15 dias acontece um evento esportivo com diferentes modalidades
• Projeto Escolinhas
• Parceria com o Fluminense Football Club
• Projeto Karatê
• Parceria com o Club de Regatas Vasco da Gama
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PLANO DE GOVERNO - 2021/2024

EDUCAÇÃO
• Continuar a modernização da Rede Física, para o atendimento universalizado e com qualidade da educação infantil e do 

ensino fundamental;
• Continuar a ampliação do atendimento a Creches e Pré-escolas nas regiões ainda não atendidas; 
• Erradicar o analfabetismo, ampliando o nível de escolaridade da população e propiciando qualificação para o trabalho e a 

geração de renda;
• Promover e valorizar a qualificação dos professores para uma ação pedagógica eficiente;
• Valorização do Magistério, abrangendo processos de Qualificação, Certificação e Promoção e revisão dos Planos de Cargos e 

Salários, de acordo com o orçamento;
• Continuar o processo de Modernização das escolas com gradual implantação de centro de informática com banda larga;
• Instalação de ar condicionado em todas as salas de aula do município;
• Continuar o estímulo e fomentar a criação de cursos pré-vestibulares comunitários;
• Continuar em busca de firmar convênios com Universidades Públicas para oferta de estágio aos alunos de graduação e 

pós-graduação, principalmente em Licenciaturas, trazendo-os para dentro das salas de aula das escolas municipais de Belford 
Roxo;

• Empoderar a administração escolar (verba para pequenas despesas e reparos que podem ser definidos pela própria 
administração da escola);

• Capacitação dos auxiliares de classe e capacitar funcionários públicos da educação;
• Envolver a família de alunos especiais no processo educacional;
• Promover políticas públicas de inclusão, estabelecer ou firmar parcerias;
• Aprimorar a realização da matrícula dos estudantes nas escolas públicas;
• Criar equipe técnica gestora com o objetivo de operacionalizar o projeto político para a educação;
• Criar atividades nas salas de leitura, laboratórios de informática, laboratórios de ciências, salas de recursos multifuncionais, 

centros de atendimento aos alunos, em variados e estratégicos polos regionais;
• Promover a formação continuada eficaz na jornada de trabalho a todos os profissionais da educação;
• Criar parcerias com instituições;
• Assegurar a acessibilidade dentro das normas técnicas.

PRIMEIRA INFÂNCIA
• Ampliar a oferta de creches para crianças de 0 a 3 anos; 
• Implementar programas de visitação familiar;
• Priorizar a criança no orçamento municipal;
• Garantir pré-escola a todas as crianças de 4 a 5 anos;
• Garantir a qualidade da oferta de educação infantil;
• Fortalecer a Estratégia Saúde da Família e garantir atenção às gestantes e crianças;
• Implementar ou ampliar programas de atendimento em grupo para famílias vulneráveis;
• Integrar as políticas de Saúde, Educação e Ass. Social voltadas às crianças de 0 a 6 anos;
• Elaborar e implementar o Plano Municipal pela Primeira Infância.
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SAÚDE
• Garantir atendimento preventivo de saúde a toda população que precisa, incluindo ações específicas para população 

masculina e idosa;
• Estabelecer o serviço itinerante da saúde às comunidades mais distantes e no atendimento a Rede Municipal de Ensino;
• Prover meios atualizados para o controle, armazenamento e dispensa do material de consumo, em uso e permanente;
• Informatização do sistema de saúde (prontuário único e regulação própria, com informatização de toda a rede);
• Marcação de consulta via aplicativo;
• Implantação do Hospital da mulher no lote XV;
• Implantação do Hospital infantil.
• Construção de Centros de Imagem e regulação nos bairros.

SEGURANÇA ALIMENTAR E CONSUMO CONSCIENTE
• Criar campanhas e ações de estimulo ao consumo consciente da população;
• Continuar o incentivo e o estímulo à expansão das feiras livres;
• Continuar o estímulo ao uso de produtos orgânicos na merenda escolar e em outros programas de abastecimento, buscando 

os fornecedores regionais mais próximos;
• Fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Alimentar.

MOBILIDADE URBANA
• Continuar atuando nos gargalos do trânsito de maneira a racionalizar caminhos, minimizar os tempos de deslocamento e 

criar conforto para os usuários;
• Continuar investindo em projetos como faixas, canaletas exclusivas e corredores, assim como gestão informatizada do uso do 

espaço viário, agora nos bairros;
• Buscar sempre a utilização das tecnologias disponíveis para programação e controle dos serviços, almejando ampliar a 

integração entre diferentes modais de transporte;
• Conclusão do Plano de Mobilidade Urbana;
• Instalação de novos semáforos em pontos estratégicos visando a organização de fluxo. Instalação de faixas de pedestres, 

placas de identificação de ruas e bairros.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
E GERAÇÃO DE EMPREGOS
• Continuar contribuindo para a criação e formalização de micro empresas;
• Conseguir que 100% dos alvarás e licenças concedidos pela Prefeitura sejam emitidos por meio eletrônico até 2020;
• Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como condição do desenvolvimento do município
• Estimular a implantação de novas empresas/o empreendedorismo através de cursos e parcerias;
• Implantação do Plano Diretor.

ESPORTES
• Aumentar a participação de crianças e adolescentes na prática esportiva;
• Desenvolver o esporte e o lazer em todas as suas dimensões, garantindo o acesso às pessoas com deficiência e idosos;
• Definir Calendário de Eventos Esportivos, em parceria com a Cultura e a Educação;
• Continuar estabelecendo novas parcerias com Federações e Ligas Esportivas para realizar eventos de grande porte dando 

visibilidade ao município;
• Disponibilização de internet nas praças.
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GESTÃO PÚBLICA
• Continuar valorizando os servidores públicos e aperfeiçoar os Planos de Cargos e Salários, de acordo com o orçamento;
• Publicizar e dar transparência aos contratos de serviços terceirizados;
• Continuar incentivando e praticando a integração metropolitana por meio de programas, projetos e consórcios;
• Buscar e estabelecer parcerias com outras esferas de governo e o setor privado, especialmente para investimentos em 

infraestrutura;
• Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento permanentes dos órgãos da administração 

pública municipal.

SECRETARIA DE FAZENDA
• Call Center: linha direta da Secretaria de Fazenda com o cidadão;
• Descentralização para emissão de guias, regularização de débitos, regularização cadastral e outros serviços.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
• Continuar ampliando o número de beneficiários em programas sociais facilitando a ampliação de escolaridade e a 

qualificação profissional;
• Continuar garantindo Atenção Integral a família, crianças e adolescentes com parcerias entre os diversos órgãos públicos e 

instituições;
• Manter a qualificação do pessoal que atua no atendimento às crianças, adolescentes e idosos;
• Buscar estabelecer com o governo federal parcerias com a finalidade de redução da desigualdade social e da pobreza;
• Ampliar o atendimento às pessoas necessitadas visando oportunidades de capacitação e empregabilidade;

SANEAMENTO BÁSICO
• Manter os parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública;
• Prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem 

como os procedimentos de sua atuação;
• Realizar através de informação, conscientização, atuação e fiscalização a melhoria das condições sanitárias das localidades não 

atendidas pelas concessionárias de serviços;
• Fiscalizar rigorosamente os contratos de coleta de lixo, fornecimento de água e captação e tratamento de esgoto;
• Conscientizar a população da importância de sua participação na preservação da estrutura e na coleta de lixo.

MEIO AMBIENTE
• Continuar reconhecendo a importância do plantio de árvores em praças, recuperando os espaços públicos perdidos e 

abrindo novas áreas nos bairros mais carentes da cidade;
• Revisar e atualizar a lei municipal do uso do solo;
• Continuar a implementação do IPTU Verde;
• Alcançar os 100% da rede pública de educação atendidos pelo Programa de Educação Ambiental (hoje são 70%);
• Conscientizar a população de que a preservação do Meio Ambiente é papel de todos, cada um dentro de suas habilidades e 

responsabilidades;
• Implementar efetiva fiscalização ambiental, de obras e de posturas.
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DEFESA CIVIL
• Oferecer à população uma Defesa Civil eficaz e efetiva, que promova ações de prevenção e dê respostas rápidas a todo  

o município.

HABITAÇÃO
• Definir a política habitacional e desenvolver em parceria com o Estado e o Governo Federal projetos e programas de 

habitação de caráter social.

CULTURA
• Fortalecer a cultura local, promovendo o diálogo entre os artistas, fundamental na construção da diversidade cultural;
• Articular e integrar em rede os equipamentos culturais;
• Estimular a difusão e o intercâmbio da cultura belforroxense em todas as áreas culturais: artes cênicas, artes visuais, música, 

audiovisual, memória, movimentos sociais, patrimônio, novas mídias, design, serviços criativos, humanidades, diversidade 
cultural, dentre outras expressões.

SEGURANÇA
• Continuar a qualificação e ampliação da Guarda Municipal para defesa do patrimônio público, do meio ambiente e do 

cidadão;
• Ampliar a implantação de um extenso programa de Videomonitoramento;
• Implantação de um Programa Municipal de Controle e Redução da Violência;
• Continuar a elaboração de programa voltado para o combate a violência juvenil com aulas nas escolas do ensino 

fundamental, mostrando principalmente os números alarmantes de vitimização juvenil em nossa cidade.


