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Introdução 

 

A cidade de Belford Roxo tem aproximadamente 508.624 habitantes 

distribuídos em uma área de 72,6 Km2. As contradições sociais e econômicas 

marcaram a história da cidade desde a sua emancipação, em 1990. Belford 

Roxo é uma cidade com um orçamento acima da média dos demais municípios 

do estado do Rio de Janeiro. Durante o próximo mandato do executivo 

municipal, Belford Roxo chegará a um orçamento próximo de 1 bilhão de reais. 

Portanto, a perspectiva desse plano de governo não é para uma cidade pobre, 

mas desigual. Isso também não significa que a arrecadação municipal também 

não precise de medidas que possam incrementar o orçamento. A gestão 

municipal do PSOL Belford Roxo busca um avanço no processo de 

planejamento, arrecadação, execução e transparência de recursos, programas 

e projetos voltados para qualificar a vida da população, diminuir as 

desigualdades sociais, provocar um integração municipal e aplicação de um 

programa de educação e cultura que seja capaz de transformar a realidade e 

apontar um olhar mais justo para o futuro da cidade. 

O plano de governo do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) para a cidade 

de Belford Roxo estabelece metas e diretrizes para tratar das demandas e 

carências vividas pela cidade durante todo o seu tempo de existência, 

buscando contemplar: o desenvolvimento humano, o desenvolvimento e 

inclusão social e desenvolvimento econômico; a transparência e lisura dos 

processos públicos e maior participação popular; desenvolvimento urbano; 

saúde ambiental e sustentabilidade; infraestrutura e mobilidade urbana; 

qualidade de vida; Saúde; Educação; Cultura e Esporte e Lazer.  

 

Nosso plano visa convergir as ideias e expectativas dos mandatos do 

legislativo e o executivo, pois acreditamos que uma política sólida e para o bem 

estar social se constrói com todos os envolvidos de forma direta e indireta.  

Esse plano de governo visa estabelece metas e diretrizes para a cidade, que 

serão as bases norteadoras da nossa gestão, que tem como princípio a 

participação popular em todas as tomadas de decisão, e preestabelece o 

desenvolvimento em todas as áreas da nossa cidade para os próximos anos. 



Assim, trata-se de uma proposta de política pública na qual se vislumbra um 

amplo desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em todos os setores 

ideias inovadoras que tem como eixo central a articulação interinstitucional, 

conforme organograma anexado a este documento, e a busca de parcerias 

com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito municipal tanto na 

esfera pública como na privada, de forma que estas instituições passem a 

exercitar a máxima da responsabilidade social. Neste período, o candidato, 

implementará um novo Modelo de Gestão na administração municipal, 

propondo e executando projetos estruturantes em serviços críticos para a 

população, com resultados altamente positivos nas diversas áreas de atuação 

do Governo. 

Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a 

valores como trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência, 

criatividade e, acima de tudo planejamento. Esses são os princípios que 

deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente comprometida 

com os anseios da população, marca da nossa trajetória política. 

Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou 

imposta, mas apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas, 

estando aberto a outras contribuições que possam vir a surgir ao longo da 

campanha eleitoral e no decorrer da gestão quando a administração se abrirá à 

participação da comunidade. O Modelo de Gestão a ser implantado, com foco 

em instrumentos de planejamento e rigoroso acompanhamento de metas, e 

igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de execução e meritocracia, 

também possibilitará a coleta e análise de informações preciosas para a 

concepção de novas soluções para a cidade no médio e longo prazos, 

soluções que levarão a cidade a atingir um posicionamento compatível com a 

sua importância para a região. O Plano de Governo aqui delineado representa 

um modelo de gestão de alto desempenho com participação cidadã e reflete 

simultaneamente o pragmatismo e o idealismo do candidato. As propostas 

contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e complexidade 

que demandarão uma administração extremamente dedicada e competente, 

muito próxima e conhecedora das necessidades da população da cidade. 

Governar para toda população, principalmente para as áreas periféricas, 

jovens, mulheres e trabalhadores e trabalhadoras.  



Metas e Diretrizes para Belford Roxo 
 
 
Assistência social 
  

• Organizar o Plano Municipal de Assistência Social para oferecer 
diretrizes para a Política de Assistência Social, de forma que seja 
possível estabelecer um planejamento que organize, regule e norteia a 
execução da Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do 
Sistema Único de Assistência Social. 

• Promover políticas públicas que visem a inclusão social dos habitantes 
em situação rua, situação de risco, vulnerabilidade e pobreza, 
garantindo o acesso de todos os moradores aos serviços e 
equipamentos públicos municipais de assistência social.  

• Organizar um Sistema Municipal de Assistências Social integrando 
todos do CRAS (Centro de Referências de Assistências Social) 
instalados no município, de forma que seja possível articular e fortalecer 
a rede de Proteção Social Básica, além de prevenir as situações de 
risco no território, de forma que seja possível fortalecer os vínculos 
comunitários. 

• Elaborar um plano comunitário com a participação de todos os setores 
da sociedade civil voltados para a garantira de direitos humanos, isto é, 
os direitos e liberdades básicas que devem gozar toso os seres 
humanos pressupondo o acesso às condições elementares para o gozo 
de uma vida digna, além de garantir a liberdade de pensamento e de 
expressão e a igualdade perante a lei. 

• Elaborar um plano municipal de segurança aos direitos da criança e do 
adolescente, oferecendo suporte para que a Educação, a Cultura e o 
Bem Estar Social seja acessível para todos as crianças do município, 
sem qualquer distinção. 

• Debater um plano municipal e sua aplicabilidade para atender aos 
direitos das Pessoas com Deficiência (PCD), buscando uma identidade 
de “Belford Roxo: cidade da acessibilidade”, com o propósito de 
desenvolver projetos conjuntos com a Educação, Saúde, Urbanismo e 
Meio Ambiente. 

• Elaborar o Plano da Promoção da Igualdade Racial juntamente com 
outras áreas do governo e todos os cidadãos da cidade, de forma que 
seja possível combater a intolerância religiosa, fomentar uma política de 
saúde da população negra, etc. 

• Apoiar as iniciativas voltadas para prevenir ataques religiosos no 
município de Belford Roxo, de forma que seja possível garantir o direito 
constitucional da liberdade religiosa, independente do credo escolhido 
por cada cidadão. 



• Debater e apoiar uma política ao direito das mulheres, incluindo 
programas municipais de apoio e proteção às vítimas de violência 
doméstica. 

• Garantir a construção de políticas públicas de inclusão social e de 
combate às desigualdades para a população LGBTs.  

 
Cultura  
 

• Elaborar, em diálogo com o Conselho Municipal de Cultura, o Plano 
Municipal de Cultura, de forma que seja possível um acompanhamento 
da sociedade civil das políticas e programas culturais para a cidade. 

• Organizar, fomentar e aplicar as verbas do Fundo Municipal de Cultura. 

• Garantir fomento municipal da cultura através de editais públicos e 
financiamentos selecionados por verbas próprias. 

• Mapear artistas, instituições e grupos culturais da cidade, de forma que 
seja possível elaborar um plano de desenvolvimento cultural a partir das 
ações e tradições culturais já existentes no município. 

• Elaborar o plano de política patrimonial da cidade de Belford Roxo, 
visando preservar e difundir a memória, a cultura, a história e o 
patrimônio da cidade. 

• Construir Centros de Referências Culturais no Município de Belford 
Roxo, com teatro, cinema, bibliotecas e arquivos históricos, centro de 
acesso cibernético com espações de apresentação e formação para que 
todos os cidadãos da cidade tenham acesso a cultura. 

• Criar um programa de Cultura Cibernética com ênfase em Robótica, 
visando o desenvolvimento das novas gerações às tecnologias mais 
avançadas. 

• Fazer o repasse de verbas para todas as casas, centros e locais 
cadastrados na prefeitura que promovam e disseminem cultura pela 
cidade e reformar e melhor aparelhar o centro cultural da cidade, 
conhecida como casa da, símbolo e referência da cidade. 

• Incentivar e garantir o acesso a todo tipo de literaturas (didáticas e 
paradidáticas) na cidade, sendo os seus maiores núcleos as escolas 
municipais e buscar parcerias e recursos para a construção da biblioteca 
municipal.  

• Desenvolver com as entidades públicas e privadas uma agenda para 
promover eventos culturais gratuitos nos espaços públicos e por meio de 
programas culturais o incentivo fiscal às pequenas companhias teatrais, 
dança, cinema e música de bairros e vilas e entre os alunos das escolas 
públicas no município.  



 
Urbanização 
  

• Criar a coordenadoria municipal de arquitetura urbanística que visa 
destacar um corpo técnico para tratar das questões de reorganização e 
valorização dos bairros da cidade e cuidar da revitalização dos pontos 
turísticos existentes na cidade.  
 

• Criar um programa de acessibilidade para toda a cidade, iniciando pelos 
centros comerciais. 
 

• Implantar o programa “Cidade Verde”, com o replantio e reflorestamento 
de áreas ainda preservadas, bem como a inserção de árvores nos 
projetos urbanísticos da cidade. 
 

• Construir um sistema de ciclovias e ciclo faixas no município, 
observando a sinalização adequada. 
 

• Estabelecer um programa de iluminação pública eficiente, com a 
instalação e manutenção de postes, lâmpadas, rede e geradores. 
 

• Duplicar a Avenida Joaquim da Costa Lima em toda a sua extensão. 
 

• Manter programa de manutenção das vias secundárias de circulação do 
município, de forma que possa ser proporcionado a desafogamento do 
trânsito. 
 

• Implantar programa urbanístico de integração da cidade com os rios 
Botas e Sarapuí, de forma que proporcione um processo de recuperação 
das via fluviais da cidade.  
 

• Implementar um programa de construção de parques públicos nas áreas 
verdes da cidade, incluindo a previsão de visitas públicas e centros de 
pesquisas e recuperação da flora e da fauna originária da região. 

 
• Garantir infraestrutura para a criação de banheiros públicos nas feiras 

livres e nos centros comerciais dos bairros da cidade e também a 
criação dos agentes de conservação dos bairros que terão a tarefa de 
fiscalizar, manter e limpar as ruas e espaços públicos dos bairros da 
cidade. 
 

• Criar o Programa de Regularização de Propriedade, que visa 
reorganizar e regularizar os imóveis dentro da zona urbana do 
município. 
 



• Criar um plano eficiente de prevenção e gestão de crises e de desastres 
na cidade.  

 
 
Desenvolvimento econômico e social  
 

• Incentivar a promoção da economia solidária nos bairros, através de 

feiras publicas a a criação de políticas públicas de incentivo ao comercio 

local. 

• Mapear os produtores orgânicos e agricultores familiares da cidade. 

• Elaborar um programa de desenvolvimento da agricultura familiar e da 

produção orgânica no município, inclusive visando o fornecimento de 

alimentos para a merenda escolar e a alimentação hospitalar. 

• Construir uma Usina de Reaproveitamento de Resíduos Sólidos, de 

forma que a reciclagem possa minimizar os Impactos do Modelo de 

Aterro Sanitário. 

• Mapear o Empreendedorismo Individual no Município e criar um modelo 

de apoio através de formação, orientação e incentivo para a geração de 

renda e de empregos no município. 

• Mapear as pequenas iniciativas Industriais e criar um programa de 

fortalecimento, com a construção de pólos de produção e venda de 

mercadorias. 

• Implementar um programa de Economia Criativa buscando apoiar as 

iniciativas culturais para que também se torne um fator de geração de 

emprego. 

• Incentivar a criação de um programa de Farmácia Natural através do 

fortalecimento de cooperativas de cosméticos e remédios naturais do 

município de Duque de Caxias. 

• Fortalecer o funcionalismo público municipal. 



• Garantir que o desenvolvimento social e econômico esteja embasado 

nas políticas de desenvolvimento sustentável e de saúde ambiental. 

• Fomentar a cultura do empreendedorismo dentro das bases de 

desenvolvimento sustentável, social e ecológico. 

• Criar o centro municipal de apoio ao MEI. 

• Cria a empresa pública de limpeza urbana e um centro público de 

processamento e tratamento de resíduos recicláveis. 

• Promover incentivos para a contratação de mão de obra local. 
 

 
Educação  
 

• Estabelecer um Programa de Educação Transformadora, baseado em 
princípios democráticos, com ênfase no respeitos as identidades 
pessoais, comunitárias, religiosas e de gênero. 

• Fortalecer o Programa Municipal de Educação através de leituras de 
debates públicos com a participação de toda a comunidade. 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Educação. 

• Dar transparência aos recursos públicos do Fundo Nacional de 
Educação (FNDE) repassados para o município com regularidade. 

• Ampliar o número de creches municipais e creches conveniadas e 
estabelecendo o seu funcionamento em horário integral.  

• Estabelecer eleições diretas para a escola do diretor e vice diretor das 
escolas municipais. 

• Estabelecer o horário integral nas escolas municipais assim garantindo 
um ensino de qualidade e melhor aproveitamento. 

• Criar a Coordenadoria Municipal de Desenvolvimento de Projetos e 
Pesquisa.  

• Valorizar os profissionais da educação em todas as hierarquias, 
elaborando um melhor plano de cargos e salários para os funcionários 
da área.  

• Valorização dos professores, a fim de garantir que este profissional seja 
o mais preparado para promover o processo de ensino-aprendizado.  

• A criação da Escola Municipal de Música. 
 



• A criação de Escola de Educação Patrimonial. 
 

• A criação de Escola de Teatro. 
 

• A criação da Escola de Cinema. 
 

• A Criação de uma feira municipal de orientação profissional, que busque 
através de parcerias, ajudar os jovens na escolha de qual área 
profissional seguir. 
 

• Criar e implementar Programa de Educação Ambiental considerando os 
estudos do Meio Ambiente da cidade de Belford Roxo em todas as 
séries da Educação Fundamental. 
 

• Fortalecer o Programa de Educação Especial. 
 

• Criar e implementar Programa de Educação Sexual no Município de 
Belford Roxo. 
 

• Garantir a aplicabilidade das leis 10.639/03 e 11.645/08 que tornam 
obrigatório o ensino de História da África, da Cultura Afro Brasileira e do 
Povos Indígenas, com ênfase para o município de Belford Roxo. 
 

• Implementar Programa único de Alfabetização para a rede pública, 
considerando as especificidade de cada comunidade. 
 

• Fortalecer a Educação de Jovens e Adultos, considerando as 
especificidade do “aluno-trabalhador”. 
 

• Incluir Programa Obrigatório de Ensino da História e da Geografia de 
Belford Roxo em todas as escolas da rede municipal. 
 

• Implementar e dá transparência ao Programa de Transporte Escolar, 
incluindo a aplicabilidade de repasse de recursos federais. 

 
• Estabelecer Programa de Internet Livre nas Escolas e Espaços Públicos 

da cidade. 
 

• Elaborar e implementar um Programa de Acesso a Cultura Cibernética e 
de Robótica para os alunos da rede municipal e de outras redes. 



Gestão Pública  
 

• Planejar e discutir políticas públicas que preparem a cidade para o 
crescimento e desenvolvimento nas próximas décadas, através da 
criação do Fórum municipal de Desenvolvimento econômico e Social de 
Belford Roxo. 

• Elaborar o Programa de Desenvolvimento Social e Econômico da 
Cidade de Belford Roxo para a próxima década. 

• Garantir a transparência da administração pública através de 
manutenção e alimentação de dados no portal municipal da 
transparência. 

• Elaborar um Programa de Arrecadação Municipal com eficiência e sem 
burocracia. 

• Estabelecer uma Procuradoria Municipal que seja capaz de ouvir 
cidadãos, considerando as necessidades e anseios da população. 

• Organizar um Sistema Municipal da Administração Pública, de forma 
que seja possível ter acesso ao andamento de processos.  

• Rever e reestruturar processos e procedimentos na administração e 
todas as secretarias, eliminando desperdícios em todos os setores 
buscando melhorar e garantir maior eficiência na gestão municipal.  

• Efetivar o processo de gestão democrática contínua e descentralizada.  

• Garantir o direito à cidade com fortalecimento de políticas públicas e 
participativas.  

• Ampliar o poder dos conselhos populares para fiscalização da gestão 
pública.  

• Combater a farra dos cargos comissionados e garantir concursos para 
provimento de cargos.  

• Fortalecer o Funcionalismo Público. 

• Fortalecer a Previdência Municipal. 

• Tratar com respeito e dignidade aos aposentados, garantido seus 
direitos constitucionais. 

• Promover junto com outras esferas a auditoria das empresas 
prestadoras de serviços para o município.  

 
 



Habitação  
 

• Promover parcerias com o governo federal para a habitação, ampliar o 
PAC municipal. 
 

• Formar parcerias com o governo do estado, liberando áreas ociosas 
para ampliar os projetos do CDHU no município e garantir o 
assentamento de famílias que estão em áreas de risco. 

 
• Criar políticas de incentivo a regularização de imóveis às pessoas de 

média e baixa renda.  
 
 
Meio Ambiente e recursos naturais  
 

• Implantar o programa de coleta seletiva de lixo e resíduos da cidade 
conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

• Garantir o processo de destino legal e ecologicamente correto do lixo 
residencial, industrial e hospitalar aperfeiçoando o Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.  

• Criar centros de cooperativas de catadores no município, gerando 
emprego formal e renda para a cidade.  

• Ampliar o programa de arborização dos ambientes públicos, canteiros 
viários e criação de áreas verdes, promovendo melhora na qualidade de 
vida dos munícipes.  

• Criar um centro de saúde animal junto ao controle de zoonoses para 
promover pequenos procedimentos veterinários, castração e vacinação 
em cães e gatos.  

.  
• Os serviços veterinários são especialmente criados para dar auxilio a 

cães e gatos que tem tutores com baixa renda comprovada.  
 

 
  
 
Saúde  
 

• Construir através de parceria como o Governo Federal um Hospital de 
Referência.  

• Implantar o programa “Médico em Casa” no qual os profissionais da 
saúde promovem visitas periódicas e itinerantes. A equipe médica vai 
acompanhar, medicar, realizar parecer de exames, fazer a entrega de 
medicamentos, entre outras ocorrências que podem ser realizadas no lar 



do paciente. As pessoas com baixa mobilidade, idosos e gestantes 
integrarão o projeto no início, sendo ampliado para os demais cidadãos 
em segunda fase.  

• Juntamente com o governo federal garantir a reforma e aparelhamento 
da UPA do Bom Pastor para garantir um melhor atendimento da 
população.  

• Reorganizar, reformar, aparelhar e fortalecer os postos de saúde do 
município, podendo transforma-los em centros de atendimento 
ambulatorial, assim buscando desafogar o atendimento do Hospital 
Municipal.  

• Informatizar a Saúde criando o centro de marcação digital para exames, 
consultas, tratamentos e cirurgias, assim visando dar maior celeridade e 
maior eficiência. 

• Valorizar os profissionais da saúde em todas as hierarquias, elaborando 
um melhor plano de cargos e salários a todos os funcionários da área.  

• Desenvolver programas de prevenção de doenças, planejamento 
familiar, saúde bucal e entre outras áreas relacionadas a saúde.  

• Realizar a compra de viaturas de resgate para pronto atendimento, 
ampliando a frota e aliviando os transportes de SAMU. 

 
Segurança  
 

• Aumentar o efetivo da guardar civil municipal em apoio às policias civil e 
militar, criar programas que aproximem, de forma social, a guarda 
municipal com os cidadãos da cidade.  

• Garantir a presença das rondas nos bairros e nas proximidades das 
escolas municipais como ação preventiva.  

• Gerência de maneira mais efetiva a iluminação pública da cidade, assim 
melhorando os aspectos da segurança pública; 

• Fomentar programas de conscientização e de aprendizado sobre o que 
é a segurança pública e qual o papel dos seus agentes. 

• Estabelecer um convênio com os Órgãos Estaduais e Federais de 
segurança pública de maneira a gerir e dar maior eficiência as políticas 
de segurança pública municipal.    

• Melhorar a distribuição da guardar civil metropolitana nos espaços 
públicos. Hoje encontramos a GCM espalhada na cidade de maneira 
desorganizada e sem efetividade.  



• Criar o Centro de Operações da Prefeitura, que busque através de 
parceria Público-Privada, instalar câmeras de monitoramento na praças 
e principais vias do município. 

 
 
Transporte, mobilidade urbana e acessibilidade.  

 
• Promover a regularização das calçadas, juntamente com os 

proprietários de imóveis, que estão irregulares ou são inexistentes e 
priorizar os recursos para obras que melhorem a vida das pessoas com 
baixa mobilidade, para aperfeiçoar o fluxo dos veículos de transporte 
público e de serviços.  

• Realizar auditorias nos contratos de concessão de serviços de 
transportes coletivos e buscar melhores condições de prestação de 
serviço; 

• Regularizar a profissão dos Moto-taxistas na cidade através de um 
debate público e amplo, vamos buscar regularizar essa profissão que é 
importante para a mobilidade municipal e que gera muitos empregos na 
cidade 

 
 


