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“COLIGAÇÃO POPULAR E TRABALHISTA” 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 
Este documento é o resultado de reflexões tendo como tema central a nossa cidade de Rio 
das Ostras - suas potencialidades, avanços e negligências. Assim é que formou-se o 
Programa  da "COLIGAÇÃO POPULAR E TRABALHISTA” (PDT, REDE 
SUSTENTABILIDADE e PCdoB), como uma proposta a ser executada no exercício da 
gestão do executivo municipal, capaz de aglutinar cidadãos que desejam apostar numa 
renovação efetiva em nossa cidade. É um programa que indica caminhos viáveis, possíveis 
de serem realizados nesta próxima gestão do executivo municipal de Rio das ostras a partir 
de 2021. É uma proposta simples, enxuta e exequível.  
 

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA 
Uma das principais diretrizes de um governo popular e participativo está na administração 
democrática e transparente, por isto é que este programa pretende: Otimizar a estrutura e 
trâmites de fóruns democráticos como o Orçamento Participativo e outros Conselhos 
Municipais; Tornar claro e primar por uma divulgação eficiente aos investimentos do poder 
público; estabelecer uma relação respeitosa com o servidor público, objetivando sua 
qualificação e carreira, bem como as boas condições de trabalho; primar pela qualidade do 
serviço público municipal prestado à população, com vistas as boas práticas da gestão 
pública; aperfeiçoar os mecanismos de transparência da gestão pública; Otimiar a 
distribuição espacial dos setores do serviço público - vizando a fluidez do trabalho nos 
setores e o atendimento da população. 

 

EDUCAÇÃO 
Atualmente Rio das Ostras possui um sistema educacional que conta com 48 escolas 
municipais, sendo 4 creches. Neste cenário, como plano de governo destacamos: 
Consolidar uma educação municipal articulada com a cultura, esportes e segurança pública; 
priorizar a merenda escolar com produtos da agricultura familiar regional; implantar a 
votação nas escolas para a direção escolar; Focar na meta de efetivar políticas públicas em 
educação que gere uma taxa de alfabetização próxima a 100% de nossa população; 
reafirmar os pressupostos de Darcy Ribeiro, no desenvolvimento de uma educação integral, 
embasada na democracia, desenvolvimento da qualidade social, sustentabilidade e na 
inclusão; desenvolver a educação, em locais formais e não formais de educação, levando 
em consideração a construção da cidadania no aluno. 
 

SAÚDE 
A saúde é um direito fundamental das pessoas e um fator de desenvolvimento social e 
econômico. Portanto, deve ser um objetivo primordial dos governos e isto significa investir 
na qualidade de vida das pessoas, assegurando a oferta de ações e serviços em saúde 
conforme as peculiaridades regionais. Pretendemos salientar o papel dos trabalhos em 
saúde preventiva, ajustando o sistema de saúde ao número de munícipes na demarcação 
da territorialidade das equipes de “Estratégia da família”; planejar, gerir e fiscalizar de forma 
transparente e democrática as aplicações de recursos destinados à saúde; investir no 
COGA (Coordenadoria de gestão, avaliação e auditorias) que deve, necessariamente, 
avançar na avaliação dos serviços públicos em saúde de nossa cidade; Deve-se também 
aprimorar a rede de urgência e emergência com a adequação de unidades de saúde e de 



serviços; promover o estabelecimento da “Casa das PICs” para termos uma central das 
práticas integrativas e complementares em saúde no município. 

 

SEGURANÇA  PÚBLICA 
A segurança pública é um dos temas mais compolexos e mais prementes a serem 
enfrentados nos municípios, uma vêz que o Brasil ainda não tem constituído nenhum 
sistema e mesmo politica pública específica de segurança pública. Pretende-se realizar 
pesquisa de vitimização para estabelecer um diagnóstico do quadro da 
violência/criminalidade na cidade; intensificar a formação e qualificação continuada para o 
trabalhador da segurança pública; criar o sistema municipal de vídeo-monitoramento; 
instalar nos 15 setores do município de Rio das Ostras com um grupo de guardas 
devidamente equipados em cada um destes territórios no município com a finalidade 
primeira de aproximar a guarda municipal do cidadão riostrense de forma mais efetiva. 
 

SANEAMENTO BÁSICO 
O saneamento básico quatro setores: 1. Abastecimento de água; 2. Esgotamento sanitário; 
3. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas; 4. Limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos. Rio das Ostras apresenta um grande déficit nos quatro itens citados acima, 
transformando-se em entraves no desenvolvimento e na urbaniação do município. Assim é 
que pretende-se efetivar a consolidação e o gerenciamento de um Plano Municipal de 
saneamento básico de Rio das Ostras; implantar a coleta seletiva de lixo no município e uma 
usina de reciclagem de resíduos em Rio das Ostras; Realizar limpezas e desassoreamentos 
de rios e canais no município; manutenção e vistoriamento no sistema de microdrenagem e 
macrodrenagem do município; primar pela qualidade da água fornecida à população de Rio 
das Ostras; otimizar o atendimento e a ampliar o atendimento da população riostrense com 
o sistema de esgotamento sanitário no município. 
 

ESPORTE 
Rio das Ostras é um município onde a atividade esportiva é pungente e conta com vários 
grupos compostos por desportistas devendo-se intensificar as políticas públicas em 
esportes, visto que estas práticas trazem para a população benefícios sociais, educativos e 
de saúde para seus participantes. Por estas questões pretende-se otimizar a realização de 
eventos esportivos; estimular a participação de nossos atletas em eventos (municipais e 
interminicipais); garantir a logística dos atletas nos eventos; atuar na recuperação e 
ampliação de espaços destinados às práticas esportivas no município; estabelecer um 
centro paradesportivo de excelência em nosso município e assegurar a participação das 
pessoas com deficiência nas práticas paradesportivas. 
 

MEIO AMBIENTE 
Rio das Ostras é uma cidade litorânea caracteriada pela formação natural de dois biomas 
(Restinga e Mata Atlântida), com acentuada atividade petrolífera ao ponto de obter royaltie. 
Neste cenário pretende-se alicerçar políticas de ação conservacionista e de sustentabilidade 
do meio ambiente como uma ferramenta conciliatória possível entre a sociedade, o 
crescimento econômico e a preservação da natureza. Para tanto, pretende-se a expansão 
dos programas de educação ambiental de forma integrada as secretarias municipais nos 
mais variados temas; intensificar a fiscalização e os trabalhos da guarda municipal como 
medidas educativas, protetivas e de segurança ambiental; efetivar um plano de uso e 
conservação de nossos Parques e áreas similares, ampliando medidas educativas e 
protetivas; otimizar o espaço de tratamento e acolhimento de animais silvestres e 
domésticos de forma articulada com entidades da nossa sociedade civil organiazada. 
 
 
 



 CULTURA 
Devemos atuar na promoção do acesso à cultura e na valorização de nossos artistas, pois a 
cultura é um polo estratégico que dinamiza, de forma interligada, aspectos referentes a 
dimensão social, econômica e humana, contribuindo na melhor qualidade de vida das 
pessoas, minimizando desigualdades e promovendo a cidadania e a inclusão social. 
Destaca-se que a cultura, nas suas múltiplas linguagens, faz-se necessária na promoção da 
paz social, da convivência democrática e do respeito entre os cidadãos. Assim é que 
demarcaremos uma política que vai além de eventos. Atuaremos intensamente na garantia 
do acesso à cultura, enquanto direito do cidadão, com ações que promovam a identidade do 
nosso povo; trabalharemos em políticas para se descentralizar as ações culturais para os 
bairros e as promover nas diversas linguagens culturais, viabilizando espaços em locais 
estratégicos da cidade como praças e parques; efetivar ações para termos Centros de 
Memória no município; apoiar iniciativas de cultura popular em nossa cidade.  
 

TURISMO 
É sabido que a vocação de Rio das Ostras está no turismo, principalmente pela sua 
localização e cenário formardo com mar, rio, restinga e mata Atlântica. Esta atividade é 
estratégica na economia do município, com grande capacidade na criação de empregos e 
de movimentar nossa cidade, trazendo uma perspectiva real na história, uma vez que Rio 
das ostras experimentou timidamente os empreendimentos turísticos até o momento. Para 
tanto, é preciso alicerçarmos esta demanda reprimida no município, levando em 
consideração os princípios do turismo sustentável capaz de integrar os visitantes e a 
população em geral com a natureza e com a cultura local. O turismo sustentável deve ser 
pensado como estratégico na consolidação do nosso município como destino turístico real, 
pretendendo-se: Criar um Plano Municipal de Turismo, incluindo as mais diversas áreas do 
setor como o turismo cultural, aquático, rural, ambiental, histórico e o de negócios, bem 
como implementar a capacitação de guias turísticos; desenvolver um Centro de Convenções 
como um espaço multiuso, voltado às demandas dos diversos setores. 
 

URBANISMO E MOBILIDADE 
Rio das Ostras é um município que cresceu muito rapidamente o que causou um grande 
desordenamento em seu urbanismo tendo-se áreas muito novas de ocupação o que faz com 
que as mesmas ainda não estejam contempladas urbanisticamente, nem mesmo com o 
mínimo necessário. Neste contexto, ressaltasse que a cidade não está abairroada até o 
momento. Dentre as atividades a serem desenvolvidas destaca-se: Efetivar a consolidação e 
o gerenciamento de um plano diretor no município; instituir um Programa Municipal de 
Acessibilidade; recuperar e ampliar as ciclovias e caminhos compartilhados; estruturar um 
circuito verde em Rio das Ostras, a exemplo do que acontece em inúmeras cidades 
comprometidas com o meio ambiente; criar zonas para atividades de lazer e cultura nos 
setores da cidade; interligar os setores e os bairros de nossa cidade; revitalizar a orla; 
implantar a rodoviária de forma harmônica ao urbanismo e mobilidade do município. 

 

TRANSPORTE 
O transporte é um serviço público fundamental que, em geral, os municípios optam por 
fazerem consessão. Neste serviço existe muitas pessoas envolvidas, ficando a cargo do 
município garantir condições razoáveis de qualidade e preço neste transporte. 
Trabalharemos para: Garantir a passagem com subsídio municipal para estudantes; 
implantar efetivamente atividades educacionais, visando melhorias no transporte que se tem 
nos diversos segmentos de nossa sociedade; pontuar gargalos na racionalização do 
trânsito, minimizando os tempos de deslocamento na malha viária; reorganizar o sistema de 
semáforos da cidade, objetivando maior harmonia e funcionabilidade. 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 



Nosso município, como grande parte dos municípios no Brasil, passa por um momento 
crítico quanto ao desenvolvimento econômico e social, marcado pelo encolhimento na 
economia o que se reflete na redução de empregos e de renda - entre outros problemas. 
Tem-se um grande contingente de pessoas socialmente vulneráveis, cabendo, fortemente, 
políticas de assistência social, como prevista na constituição e regulamentada pela Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS), se diferenciando, drasticamente, do 
assistencialismo - principalmente por priorizar o resgate da cidadania. Pretemde-se: Criar 
ações de qualificação profissional, fortalecendo parcerias com universidades, centros 
tecnológicos e escolas técnicas da região; organizar redes de empreendimentos econômicos 
solidários, expandir parceria com o SEBRAE e outros órgãos para assessoria a pequenos e 
microempreendedores; estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho; aumentar a expansão e otimização nos CRAS's; efetivar a ampliação do albergue 
popular do município. 

 

DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO 
Os setores produtivos em Rio das Ostras são diversificados, destacando-se sobretudo o 
comércio, responsável por 60% da arrecadação municipal, caracterizando-se por ser micro 
ou pequeno porte - em geral, estabelecimentos familiares. Neste cenário, deveremos: 
Estimular os setores econômicos, focando na geração de empregos, no aumento da 
produtividade e na qualificação profissional, objetivando, os ganhos sociais e ambientais 
para o município e região; apoiar as parcerias com órgãos estaduais e federais para otimizar 
as aplicações financeiras nos setores produtivos do município; Apoiar a criação e a 
permanência de empreendedores em cooperativas; incentivar a renda alternativa; incentivar 
a pesca; Incentivar a horticultura orgânica e familiar. 
 
 
A “COLIGAÇÃO POPULAR E TRABALHISTA” do PDT, PCdoB e Rede sustentabilidade, 
na figura de seus candidatos Professor Gilberto e Lui Antonio, se compromete com este 
programa de governo municipal salientando que, como toda a campanha e futura gestão, tal 
programa mantém-se aberto às críticas e contribuições de toda a sociedade riostrense. 
 

 
  


