
Programa de Governo do Pré Candidato Dirlei Pereira a Prefeitura de Cabo Frio 

– Rj   

 

Nós do PTC (Partido Trabalhista Cristão), vimos apresentar as principais diretrizes 

que irão nortear as políticas e ações  de governo do pré candidato Dirlei Pereira 

,para do Município de Cabo Frio – RJ.  

 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico : 

 

- Preparar Cabo Frio para a retomada do crescimento ao reorganizar e estimular a 

economia, de forma coordenada, racional e responsável, bem como mobilizar 

todos os recursos e energia para tornar a cidade um exemplo na Região dos 

Lagos, Identificando  e potencializando a geração de trabalho, emprego e renda 

no município; 

   - Apoiar e ampliar mecanismos de fomento à micro, pequena, média  empresa      

      do município;     

    - Diversificar e fortalecer a economia local, atendendo às exigências e aos 

padrões legais de proteção ambiental; 

 

Trabalho e Renda :             

 

- Desenvolver políticas públicas de trabalho e renda que promovam a 

inclusão social, reduzindo as desigualdades que atingem segmentos da 

população. - Priorizar políticas públicas sustentáveis e fomentar a inclusão 

da pessoa com deficiência no mercado de trabalho; 

- Manter e investir em  um Centro de Qualificação Profissional para 

qualificar a mão de obra local e disseminar conhecimento de acordo com 



as necessidades locais do mercado de trabalho; 

 - Criar um programa/ aplicativo, além de uma central de atendimento ao 

trabalho, para auxiliar na orientação ao trabalhador e facilitar o 

recrutamento para as empresas do Município de Cabo Frio, este trabalho 

será realizado em parceria com as Universidades da região ;  

 

Turismo  : 

- Reconhecemos os diversos segmentos do turismo como de relevante 

interesse público para o fortalecimento da economia local, para a geração, 

ampliação e consolidação de postos de trabalho, para a disseminação de 

oportunidades de desenvolvimento socioeconômico; 

- Ampliar e aperfeiçoar a participação comunitária na gestão do turismo, 

através da reativação e implementação do Conselho Municipal de 

Turismo; 

- Desenvolver ações de governo  para  consolidação do município como 

pólo  regional de turismo; 

-  Rever e consolidar a política municipal de turismo através de um Plano 

de Desenvolvimento de Turismo, revisado periodicamente e aprovado 

pelo Conselho Municipal de Turismo e também com o Convention Bureau 

e outras entidades ligadas ao segmento,e em consonância com o Plano 

Estadual de Turismo; 

 

Direitos Sociais – humanos : 

- Fortalecer as OSC ( Associações da Sociedade Civil)  que atuam no 

município, desde que objetivem o desenvolvimento do ser humano, a 

inclusão social e a redução da vulnerabilidade; 



- Nesta mesma linha deveremos fortalecer e nos aproximarmos de OSC 

que objetivem o desenvolvimento sustentável do meio ambiente; 

- Estimular o turismo adaptado (esporte, saúde e lazer); 

- Trabalhar em estreita parceria com os Conselhos da Criança e do 

Adolescente e também dos idosos. 

 

 

Educação : 

– Ampliar, até 2024, a oferta de vagas na pré-escola, como também 

aumentar o número de vagas nas creches, visando o desenvolvimento 

integral da criança e também, dar suporte aos pais que atuam no mercado 

de trabalho. 

– Expandir o acesso ao ensino fundamental Municipal às crianças de 6 

(seis) a 14 (quatorze) anos, evitando a exclusão social. 

– Garantir a inclusão dos alunos com necessidades especiais, 

oferecendo-lhes oportunidades para o exercício da cidadania e 

participação efetiva na sociedade. 

 – Estender o número de vagas do EJA- Educação de Jovens e Adultos 

nas escolas no período noturno, nos bairros que se fizerem 

necessários; 

– Minimizar o analfabetismo no Município e reintegrar jovens e 

adultos na sociedade, buscando a erradicação e permitindo-lhes 

acesso à vida cultural e profissional. 

 – Fomentar a qualidade da educação básica em toda a rede, visando a 

melhoria do desenvolvimento e da aprendizagem, de modo a atingir as 



médias municipais projetadas pelo IDEB – Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica. 

 

Saneamento : 

Revisão  do contrato da ProLagos conforme legislação que foi sancionado 

pelo Presidente da República lei no. 14.026 de 15/07/2020,  tais como :  

I - padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e 
na operação dos sistemas de saneamento básico; 

II - regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico, 
com vistas a promover a prestação adequada, o uso racional de recursos 
naturais, o equilíbrio econômico-financeiro e a universalização do acesso 
ao saneamento básico; 

III - padronização dos instrumentos negociais de prestação de 
serviços públicos de saneamento básico firmados entre o titular do serviço 
público e o delegatário, os quais contemplarão metas de qualidade, 
eficiência e ampliação da cobertura dos serviços, bem como especificação 
da matriz de riscos e dos mecanismos de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro das atividades; 

IV - metas de universalização dos serviços públicos de saneamento 
básico para concessões que considerem, entre outras condições, o nível 
de cobertura de serviço existente, a viabilidade econômico-financeira da 
expansão da prestação do serviço e o número de Municípios atendidos; 

V - critérios para a contabilidade regulatória; 

VI - redução progressiva e controle da perda de água; 

 

Gestão de Resíduos /Consercaf : 

 - Fazer um benchmarck sobre funcionamento de empresas congêneres 

(Comlurb , Abrelp e etc ... ) para traçarmos um planejamento para 



melhoria dos serviços prestados pela CONSERCAF ;  

 

Saúde  

- Reestruturar todas as unidades de saúde do município , efetuando o 

mais breve possível manutenções preditivas e preventivas para que todas 

as unidades de saúde do município possam atender o cidadão com 

qualidade e presteza ; 

- Dar ênfase aos programas de atenção básica da saúde ; 

- Rever todos os contratos mantidos pela secretaria de saúde com 

empresas privadas ; 

Segurança Guarda Municipal :  

- Patrulhamento ostensivo da guarda municipal em pontos turísticos para 

inibição de crimes contra nossos moradores e turistas. 

- Equipar viaturas e guardas com câmeras com transmissão em tempo real 

para central de monitoramento. 

- Monitorar as escolas municipais no interior e ao entorno para inibir o 

tráfico de drogas e colaborar com as autoridades para identificar os 

traficantes.   

- Fortalecer a presença da guarda municipal no segundo distrito, 

principalmente nas escolas, hospitais e trânsito. 

 

Meio Ambiente : 

 

Trabalhar para que a preservação do meio ambiente gere mais benefícios 

econômicos do que a sua destruição; 



Apoiar ou criar o CODEMA (CONSELHO DE MEIO AMBIENTE), objetivando 

a partipação de técnicos e pessoas ligadas a área para junto com a 

academia e órgãos ambientais melhorar a qualidade de vida do munícipe; 

 

Aprimoramento do licenciamento ambiental, de modo a combinar as 

necessidades de investimento e a preservação ambiental (DIGITALIZAR O 

SISTEMA); 

Mobilidade : 

- Reestudar com  o governo do Estado redução dos valores de transporte 

entre os municípios de Cabo Frio e Macaé, que inviabilizam a absorção de 

mão de obra para trabalhar na industria do petróleo; 

- Rever os critérios das tarifas de transporte internas do município ; 

- Elaborar planos diretores de bairros usando o conceito DOTS 

(Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável), que prevê o 

estímulo à caminhada, o uso da bicicleta, do transporte público, a 

diversificação do uso do solo e aumento da densidade nos locais onde já 

existe infraestrutura; 

 

Fazenda : 

 

Discutir sobre a melhoria da fiscalização tanto de 

IPTU como alvará de funcionamento tanto no primeiro como em Tamoios; 

 

KPIs / Indicadores:  

 - Discutir em grupo e criar indicadores de desempenho e de objetivos 

para os diversos órgãos de governo; 

 - Realizar uma grande discussão sobre plano estratégico e tático para o 

período de governo , com as entidades representativas da sociedade civil;  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


