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PLANO DE GOVERNO 
 
As propostas que serão apresentadas no corpo desse documento, se baseiam nos 
princípios e valores da família, da moral e da ética. Pensadas e elaboradas visando o 
desenvolvimento de Cabo Frio, pautado nesses valores.  
Com base no rígido combate a corrupção, marca registrada do pleiteante a Prefeito Rodrigo 
Gurgel, a primeira medida adotada será a realização de uma auditoria em todas as contas 
da Prefeitura, com o objetivo de expõe e punir, dentro do que rege a lei, qualquer tipo de 
irregularidade cometida pelo governo atual, ou passado. Além da implantação de um 
sistema de ponto por digital e com câmeras de vigilância, objetivando acabar com uma 
prática comum em Cabo Frio, que é a contratação de funcionários fantasmas. Outra medida 
será a modernização da comunicação entre população e Prefeitura, através da criação de 
um Aplicativo de celular, que integrará todas as Secretarias. O App contará com 
informações e serviços, facilitando a vida do cidadão. Será a Prefeitura, na palma da mão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAÇÃO – O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS  
 
Investir em educação, é investir em pessoas. A elaboração do Plano educacional municipal 
é essencial para organizar a educação que queremos para o futuro de nossas crianças. E só 
é possível traçar planos para o futuro, sabendo exatamente onde estamos hoje. 
Entendendo isso, levantamos os dados necessários para a construção de um plano 
consistente e plenamente executável, tanto no 1º quanto no 2º Distrito, concernente com 
nossas necessidades e dentro de nossa realidade, sem distinção entre os distritos, coisa 
que infelizmente vem acontecendo até hoje.  
 
CULTURA 
 
Uma das missões do nosso plano de governo, é a implementação de uma educação não 
formal por meio da cultura, esporte e lazer. Por isso, desenvolvemos projetos que 
envolvam o teatro, a música, o ballet, a zumba, street dance, capoeira, skate, futebol, 
voleibol, e demais esportes, dentro do 1º e 2º Distrito.  
 
TURISMO 
 
O turismo é um fenômeno econômico e social que registra altos índices de crescimento ao 
redor do mundo. Um setor capaz de gerar emprego e renda, com potencial de contribuir 
significantemente com o desenvolvimento econômico de um município.  
Dentro de Cabo Frio, é possível traçar um planejamento, que, neste contexto, ofereça 
resultados significativos, por meio de ações coordenadas. É interessante salientar que não 
existe apenas um tipo de turismo e sim vários segmentos dessa atividade que, poderia estar 
sendo muito melhor explorada, dentro de Cabo Frio.  
 
Turismo Ambiental: este segmento que utiliza, de forma sustentável o patrimônio natural, 
incentiva a conservação e a busca de uma consciência ambientalista e de preservação, 
atraindo pessoas dentro dessa lógica. Observando todo esse cenário e potencial a ser 
explorado, iremos implementar dentro da Secretaria de Turismo um departamento 
especializado em turismo ambiental, que irá, em parceria com empresas peritas nesse 
ramo, desenvolver um trabalho eficiente nessa área. Arrecadando recursos, gerando 
emprego e renda e promovendo a manutenção dessas áreas.  
 
Turismo de Aventura: compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de 
atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo. Tendo isso em vista, iremos 
promover ações abaixo em parceria com a rede hoteleira.  
 
Turismo Cultural: compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto 
de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural local e de eventos culturais, 
valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. 

Turismo de Belezas Naturais, Sol e Praia: constitui-se das atividades turísticas relacionadas 
à recreação, entretenimento ou descanso em praias, em função da presença conjunta de 
água, sol e calor. Posto isso, observamos a necessidade da implantação de quiosques de 
informação ao turista, com mapas, rotas, referências, indicações, que também prestigiem 
e deem visibilidade a todos nossos pontos e não apenas a Praia do Forte.  



Turismo Esportivo: compreende as atividades turísticas decorrentes da prática, 
envolvimento ou observação de modalidades esportivas. Uma categoria de turismo que 
tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil e no mundo. Pensando nisso este 
planejamento compreende um amplo incentivo da prefeitura, em parceria com empresas 
privadas, em trazer para Cabo Frio eventos esportivos nacionais e internacionais. 

Turismo Náutico: caracteriza-se pela utilização de embarcações náuticas como finalidade 
da movimentação turística. Pensando nesse segmento e avaliando nossa potencialidade, a 
proposta é facilitar o acesso aos empresários do ramo náutico (donos de empresas 
náuticas, de grandes ou pequenas embarcações), que desejem se instalar em Cabo Frio, e 
oferecer incentivos aos que já atuam no município.  

Criação de um polo de esportes náuticos, em parceria público-privada, na lagoa das 
palmeiras. 
 
ESPORTE 
 
Muito se fala sobre os benefícios que o esporte trás para a saúde nas mais diversas faixas 

etárias, principalmente através da perspectiva da redução dos riscos de doenças ao longo 

do tempo e na melhoria da qualidade de vida. Esses benefícios são, obviamente, inegáveis 

e, se tratando de uma cidade como Cabo Frio, é possível desenvolver todo um cenário 

propício a essa prática, apenas com planejamento e boa vontade política.   

 
LAZER 
 
O lazer e a recreação são de fundamentais na manutenção de qualidade de vida, e, estão 

diretamente ligados à saúde física e mental. Tendo em vista que o lazer e as manifestações 

culturais caminham juntos. 

 
SAÚDE  
 
O Plano Municipal de Saúde de Cabo Frio, apresenta o direcionamento da política pública 
de saúde com enfoque em áreas que exigem ações imediatas do poder público e da 
sociedade. Atentando-se às necessidades reais da população de Cabo Frio, devido à má 
gestão dos recursos públicos e à instabilidade da saúde municipal, nosso planejamento 
integra um processo de construção do Modelo de Atenção Básica à Saúde, para garantir o 
acesso às unidades de saúde no 1º e 2º Distrito. 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 
A política social abrange elementos voltados ao alívio da pobreza e outros voltados à 
transformação da capacidade produtiva das pessoas. Avançar na formulação de políticas 
sociais consiste em integrar esses componentes. Nesse caminho, o presente plano de 
governo terá como um de seus principais objetivos, garantir esse atendimento à toda Cabo 
Frio, 1º e 2º Distrito.  
 
 



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 
Focar no desenvolvimento social, e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos 
cabofrienses, certamente trará vantagens econômicas. Mas é importante ter um 
planejamento urbano e estratégico bem direcionado principalmente com a visão de 
sustentabilidade de recursos, para que a cidade não pare. Sabendo gerir os recursos que 
temos à nossa disposição, é possível promover o desenvolvimento econômico de Cabo 
Frio, em ambos os Distritos.  
 
INFRAESTRUTURA  
 
Cabo Frio convive diariamente com sérios problemas de infraestrutura básica, 
principalmente o 2º Distrito, Jardim Esperança e áreas rurais, arruinando o 
desenvolvimento da cidade e roubando a dignidade do cidadão de bem que paga seus 
impostos. Ruas com esgoto à céu aberto e entulho por todos os lados, o que acaba 
causando enchentes e prejudicando a população em todos níveis.  
 
PROTEÇÃO ANIMAL  
 
A proteção animal tem ganhado cada vez mais importância e espaço no âmbito social, e 
deve abranger muito mais do que apenas o resgate do animal abandonado. A atuação do 
poder público não pode ficar de fora e tampouco se isentar da responsabilidade para com 
os animais de rua. Tal responsabilidade compreende desde apoio a Ongs e Projetos na 
preparação e encaminhamento de cães e gatos para adoção, até a conscientização sobre 
um acolhimento responsável, por meio de eventos e palestras, além da mobilização em 
busca de recursos e criação de políticas públicas para o setor, como a participação em 
sessões e reuniões com representantes da política local.  
 
SEGURANÇA PÚBLICA  
 
A segurança pública é o que garante a proteção individual de cada cidadão, fazendo com 
que ele possa exercer seus direitos e sua cidadania sentindo-se protegido. No seu trajeto 
até o trabalho, por exemplo, ou em momentos de lazer e convivência em sociedade. Em 
Cabo Frio, é cada vez mais comum e marcante no cotidiano do cabofriense a sensação de 
insegurança. Pior do que a sensação é o risco real que a população tem corrido, com o 
aumento diário da criminalidade em nosso município. Por este motivo a Segurança Pública 
tem papel fundamental nesse plano de governo.  

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, é importante dizer que a implementação dessas políticas públicas e a entrega efetiva de 

tudo que foi dito até aqui, é um compromisso que assumimos com a população cabofriense, mas 

que, de forma alguma este documento representa um plano fechado e sem espaço para a sugestão 

e intervenção popular. Nossa maior proposta sempre foi e sempre será ouvir a população e manter 

aberto ao diálogo, pois só assim é possível fazer uma política, não nova, como muitos dizem ser, 

mas diferente, de tudo que já vimos nessa cidade. E esse é o nosso objetivo.  

Em outras palavras, somente a partir de um real processo participativo por parte da população e 

de uma gestão capaz de entregar resultados, e não apenas promessas, alcançaremos o projeto de 

cidade que tanto almejamos. Por isso, estamos juntos nessa luta. Para mostrar que, Sim, é possível 

mudar a história de Cabo Frio.  


