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Meu nome é Ramon Mello. Sou petropolitano, advogado, pai do 

Pedro e marido da Teresinha. Além de minha graduação em Direito, sou 

professor, formado pelo Colégio Estadual Rui Barbosa. Meu primeiro 

emprego foi na feira de Piabetá, quando tinha 12 anos, e tive minha 

carteira de trabalho assinada aos 17, no comércio da Rua do Imperador, 

coração de Petrópolis. Fui metalúrgico e servidor público municipal, 

também na nossa Cidade de Pedro. Nos últimos anos, estive ao lado do 

deputado estadual Luiz Paulo, trabalhando como seu assessor jurídico, 

cargo que me permitiu estar à frente de importantes passos dados pelo 

Estado do Rio. Acredito no trabalho e na honestidade como pilares de 

qualquer administração. 

 Sou candidato à Prefeitura de Petrópolis pelo Avante, e tenho, ao 

meu lado, um time em que confio. Isto posso dizer, sem pestanejar. E não 

é pequeno feito. É enorme e produtivo. Uma equipe técnica, preparada e, 

principalmente, disposta a enfrentar o desafio que é trazer uma cidade 

como Petrópolis de volta para os trilhos - de onde nunca deveria ter saído. 

 Não tenho políticos na família e nunca tive mandato, mas, enquanto 

atuava com o deputado Luiz Paulo, pude fazer parte de projetos que 

ganharam grande destaque na mídia nacional e beneficiaram a população 

petropolitana e fluminense. 

 Este programa tem como objetivo apresentar como vou administrar 

nossa cidade a partir de 2021. A elaboração contou com a participação de 

técnicos, gestores, intelectuais e, em especial, de apaixonados por nossa 

Cidade Imperial.  

 Venho de família humilde, sou usuário dos sistemas públicos de 

saúde e educação e sou apaixonado por gente. Não vou governar por mim, 

e sim por todos os petropolitanos, e, por isso, escutei as demandas das 

comunidades ao elaborar este plano. A cidade precisa de prefeito que olhe 

no olho de cada cidadão, que trate as famílias das comunidades da mesma 

forma como trata as dos condomínios. O povo precisa de alguém em quem 

possa confiar. 
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 Ainda muito distante de um ponto de chegada, este programa é 

pontapé inicial de processo dinâmico, democrático, transparente e 

necessário para a história de Petrópolis. Este plano, em construção, deve 

ser o início de debate constante com a população, para que ele sempre 

possa ser aprimorado e para que, em minha administração, possa torná-lo 

a principal referência para o planejamento essencial ao nosso município. 

 Não quero enganar a população e fazer promessas que não são 

reais. Estou aqui para falar a verdade, mesmo quando for difícil. Minha 

gestão, compartilhada com a população, não vai ser sobre criar elefantes 

brancos com grandes inaugurações, e sim sobre colocar para funcionar o 

que existe, respeitar os servidores e conquistar a confiança de cada pessoa 

que mora em Petrópolis. Para esta construção, é preciso olho no olho, 

convicção e diálogo permanente. 

 Não acredito na velha nem na nova política, e, sim, na boa política, 

sem jogos de prometer cargos e dinheiro para conseguir apoio. Minha 

administração será estruturada com especialistas, pessoas que realmente 

estão prontas para atuar em prol do município, da mesma forma como 

estou preparado para governar nossa cidade, mas sempre ouvindo a voz 

da população através de muito diálogo. 

 

Ramon Mello 
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SAÚDE 
• Acelerar a informatização da Secretaria de Saúde com as 

implementações plenas do prontuário eletrônico, biometria em unidades 

de saúde e Cartão SUS, promovendo a integração de todas as unidades, 

inclusive, com rede de farmácias e drogarias; 

• Promover compartilhamento de dados e informações dos 

pacientes, melhorando a celeridade do sistema, facilitando a referência e 

contrarreferência entre unidades e evitando que exames sejam feitos 

mais de uma vez, sem necessidade, como acontece atualmente, 

encarecendo e sobrecarregando o sistema de Saúde, que carece de 

organização e planejamento; 

• Promover mudanças no atendimento aos pacientes nos Postos de 

Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde dos bairros, requalificando, 

respeitando e dialogando com nossos profissionais que atuam na linha de 

frente, que precisam sentir-se estimulados para atender aos pacientes da 

melhor maneira, sempre tendo como foco a dignidade do cidadão; 

• Analisar a situação real de todas as unidades de saúde e reformar, 

readequar, ampliar e reequipar aquelas que apresentem necessidades 

imediatas. Após o primeiro mapeamento, colocar os espaços para 

funcionar plenamente e otimizar os gastos; 

• Promover a hierarquização do atendimento descentralizado na 

saúde - do primário ao de maior complexidade - para desafogar as 

unidades principais e trazer estrutura ao atendimento nos bairros; 

• Ampliar o uso da Telemedicina no diagnóstico à distância de 

patologias e de orientação de procedimentos e tratamentos médicos, em 

especial no período pós-pandemia. Na mesma direção, fazer 

acompanhamento à distância de pacientes idosos, que possuam riscos de 

agravamento de saúde e impossibilitados de controle presencial pela 

família ou cuidadores; 

• Aprimorar a atenção materno-infantil, estimulando o pré-natal nas 

maternidades para reduzir a mortalidade materna e fetal no parto, 

antecipar o diagnóstico da sífilis neonatal, da zika e de outras patologias 

que expõem o feto a riscos irreparáveis, o que também irá diminuir os 
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gastos com pediatria no município e garantir qualidade de vida aos recém-

nascidos; 

• Ampliar a prevenção da gravidez em grupos vulneráveis, com 

implante de longa permanência, vacinação para o HPV na população fértil 

até 25 anos, rastreamento de câncer de mama e do colo de útero com 

pesquisas de HPV, ações de conscientização para o público jovem; 

• Implementar e fortalecer os programas para reduzir o tempo de 

atendimento e o início do tratamento de patologias como o acidente 

vascular cerebral, AVC e infarto agudo do miocárdio; 

• Reformular programas de atendimento aos usuários e dependentes 

de drogas, buscando integração e compartilhamento com projetos que já 

atuam no município; 

• Implantar sistema simplificado de informações, que ofereça ao 

usuário informações sobre procedimentos e serviços indicados, em locais 

mais próximos e qualificados para o atendimento de saúde pretendido ou 

necessário; 

 

EDUCAÇÃO 
• Promover o acolhimento dos alunos da nossa rede de educação, 

humanizando o ambiente escolar, especialmente, devido à pandemia, 

com atendimento psicológico;  

• Integrar a realidade petropolitana com os alunos de todos os 

distritos, estabelecendo relações e conhecimento da cultura 

predominante em cada local de Petrópolis; 

• Priorizar que as novas creches sejam conveniadas, diminuindo a 

estrutura da prefeitura e gastos desnecessários, especialmente com 

modelos como a Creche Santo Antônio, em Nogueira, e São Judas Tadeu, 

na Mosela;  

• Manter foco no currículo e nas aprendizagens esperadas, 

respeitando a nova Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

implantada pelo Ministério da Educação; 
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• Todas as diretrizes, programas e ações administrativas devem ser 

tratadas como prioridade, com planejamento e acompanhamento 

constante por parte da Secretaria de Educação; 

• Estabelecer processos e parâmetros para acompanhamento e 

avaliação das aprendizagens, de forma que os diretores, coordenadores, 

professores e todas as equipes escolares, além da sociedade civil, tenham 

a liberdade de realizar escolhas que favoreçam e ampliem o 

conhecimento, atribuindo a cada unidade escolar autonomia para definir a 

ação corretiva; 

• Reunir os setores da sociedade para implementação, 

acompanhamento e avaliação da oferta de vagas para as crianças de 0 a 3 

anos nas unidades do município; 

• Ampliar as ações de alfabetização de jovens e adultos, mapeando os 

pontos da cidade que mais carecem deste tipo de ensino, para que a 

oferta seja proporcional, otimizando o atendimento à população; 

• Criar programas de desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais para os alunos da rede municipal de ensino; 

• Expandir a oferta da educação integral; 

• Aperfeiçoar a política de valorização contínua de professores e 

demais servidores da Educação, além de diálogo constante com o 

Sindicato dos Professores de Petrópolis e Região para compreender a 

demanda da classe; 

• Mobilizar, capacitar e apoiar a construção de propostas e soluções 

voltadas para a melhoria da aprendizagem, utilizando a estrutura do Frei 

Memória para este objetivo; 

• Investir nas unidades escolares com mais problemas de 

aprendizagem entre os alunos, após levantamento geral, promovendo 

estratégias próprias para gerar soluções, além de compartilhar com as 

unidades escolares a fundamentação e o contexto dos projetos que serão 

implantados; 

• Diversificar as ações educacionais considerando a singularidade das 

regiões, territórios e características de cada unidade escolar dentro do 

município, compreendo as demandas específicas de cada comunidade; 
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• Ampliar a programação da Casa da Educação, com parcerias com 

músicos e artistas da cidade em aulas voluntárias para estudantes da rede 

pública; 

• Levar mais tecnologia aos professores e alunos nas escolas públicas 

municipais e capacitar os estudantes para uso correto da tecnologia para 

o avanço do conhecimento. 

 

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 
• Coordenar plano estratégico de segurança, sob a liderança do 

prefeito, reunindo, mas respeitando as competências, não só a Secretaria 

de Segurança e Ordem Pública, mas as delegacias de Polícia Civil 105 e 

106, o 26º Batalhão de Polícia Militar, o 32º Batalhão de Infantaria 

Motorizada e o Conselho Comunitário de Segurança;  

• Adotar, na Guarda Civil Municipal (GCM), o policiamento orientado 

para problemas existentes, com o objetivo de alterar as condições que 

dão origem às questões criminais e de desordem, contribuindo para 

diminuir as ocorrências por meio do policiamento e de ações preventivas; 

• Fazer mapeamento dos locais que mais possuem demandas nos fins 

de semana, como a Rua 13 de Maio no último ano, para que haja 

patrulhamento e fiscalização nos locais, para que a população possa ter 

opções de lazer, mas com segurança; 

• Intensificar as ações realizadas pela Ronda Escolar, mapeando quais 

escolas possuem maior incidência de faltas e ocorrências envolvendo 

alunos, para intensificar a fiscalizaçãonessas regiões, garantir que os 

estudantes compareçam à escola e que a ordem seja mantida dentro de 

todas as unidades. 

 

DEFESA CIVIL 
• Coordenar plano estratégico de Defesa Civil, com o objetivo de 

diminuir o número de atingidos pelos deslizamentos e enchentes, 

principalmente no verão, e de prevenção às queimadas, nos períodos de 

seca prolongada, e a interação entre tais eventos extremos. O Prefeito 

liderará tal plano reunindo o Sistema de Defesa Civil do Município, do 
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Estado, Guarnições dos Corpos de Bombeiros, Secretaria de Segurança e 

Ordem Pública, Guarda Municipal e, também, Secretarias de Urbanismo e 

de Meio Ambiente, Ministérios Públicos, Defensorias, concessionária de 

água, esgoto e de energia e representantes da sociedade; 

.   Promover atualização e confecção de mapa de riscos do Município para 

orientar as ações; 

. Promover ações de combate ao desmatamento e ações de 

reflorestamento; 

• Encaminhar à Câmara Municipal legislação como a existente no 

Estado do Rio de Janeiro, que estabeleceu o DEUA – Documento de 

Enquadramento Urbanístico e Ambiental, determinando que a 

Concessionária Águas do Imperador, Concessionária de Energia Enel e 

outros serviços somente sejam instalados com a devida licença da obra;  

• Fiscalizar, em parceria com as Associações de Moradores, 

semanalmente, funcionamento de sirenes nas comunidades em casos de 

desastres naturais; 

• Promover treinamentos de emergência nas comunidades, para 

garantir que os moradores saberão como agir em caso de desastre; 

• Mapear, também junto às Associações de Moradores, moradores 

com problemas de mobilidade, como idosos e deficientes físicos, para que 

seja feito planejamento de socorro a estes moradores em situações 

emergenciais; 

• Fortalecer a colaboração e participação de entidades privadas e da 

sociedade, envolvendo a temática da defesa civil de forma transversal, 

proporcionando maior eficiência nas ações; 

• Ampliar as ações da Defesa Civil dentro das escolas públicas e 

privadas do município; 

• Otimizar a preparação para desastres, com o intuito de providenciar 

resposta eficaz às ocorrências, promovendo a resiliência de 

infraestruturas básicas, incluindo instituições de ensino e unidades de 

saúde, para garantir que as mesmas permaneçam seguras, eficazes e 

operacionais durante e após catástrofes, a fim de fornecer serviços 

essenciais e de salvamento de vidas, além do uso para possíveis abrigos; 
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• Promover melhorias no Túnel Extravasor, que é motivo de 

preocupação há décadas. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
• Estabelecer parcerias com ongs e igrejas, que já realizam trabalhos 

de excelência com moradores de ruas, para o resgate dos petropolitanos 

que precisam de acolhimento;  

• Criar rede de atendimento para os que sofreram violação de 

direitos, propiciando acolhimento por equipe multidisciplinar que definirá 

o encaminhamento para a família e serviços de retaguarda, caso seja 

necessário; 

• Atuar na prevenção, tratamento, recuperação, reinserção social, 

acesso à justiça e cidadania, com intensificação de estratégias de 

prevenção contra uso das drogas lícitas e ilícitas e de reinserção social dos 

usuários nos contextos familiar e comunitário; 

• Promover humanização e resgate da cidadania, com emprego de 

equipes multidisciplinares de agentes da Assistência Social presentes nas 

ruas, ofertando alternativas qualificadas para o perfil e necessidade de 

cada indivíduo - profissionalização, atendimento médico, psicológico, 

resgate de vínculos familiares e outros;promover cuidado integral, na 

acolhida e na proteção, buscando recuperação da autoestima e 

estimulando desenvolvimento de portas de saída - qualificação 

profissional, valores pessoais, fomento à escolarização -, com o apoio de 

bases móveis com profissionais das áreas da saúde, social, trabalho e 

cultura; 

• Orientar o encaminhamento para o Centro Pop do município nas 

ações com pessoas em situação de rua, cadastrando e encaminhando cada 

caso para reinserir aquela pessoa no mercado de trabalho e tirá-la das 

ruas; 

• Ampliar a oferta de refeições oferecidas no Restaurante Popular do 

Centro Histórico, priorizando serviço de “take-out”, mesmo após a 

pandemia, para cortar gastos com o espaço e evitar aglomerações; 
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• Atualizar anualmente os cadastros do CadÚnico, para garantir que 

todos estão dentro das diretrizes e recebem seus benefícios 

corretamente; 

• Ampliar o atendimento a mulheres em situação de violência 

doméstica, em trabalho conjunto com o Núcleo de Atendimento à Mulher 

da 105ª Delegacia, para garantir segurança e dignidade das vítimas; 

• Atuar com a Polícia Civil no encaminhamento à Sala Lilás, que fica 

em sala anexa ao Instituto Médico Legal do município e é usada no 

atendimento a vítimas de violência física ou sexual. 

 

IDOSOS 
• Incentivar o conceito do envelhecimento ativo, promovendo ações 

coletivas em espaços públicos, como parques e academias da saúde, com 

foco na terceira idade; 

• Mapear as academias da saúde e outros espaços públicos para 

exercício físico e apontar quais precisam de manutenção ou 

acessibilidade, garantindo segurança dos idosos e uso pleno dos 

equipamentos; 

• Expandir e requalificar serviços de proteção social aos idosos;  

• Promover a educação gerontológica da população, principalmente 

dos profissionais que lidam com o público idoso e com quem vive com 

idosos; 

• Ampliar as unidades de referência à saúde do idoso integradas às 

Unidades Básicas de Saúde, inserir profissionais gestores especializados 

em todos os serviços de atenção ao idoso; 

• Promover a importância do cuidado com a saúde mental entre os 

idosos. 

 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
• Promover educação inclusiva desde a pré-escola, visando a reverter 

o percurso da exclusão da pessoa com deficiência do ambiente escolar, 

criando condições, estruturas e espaços para diversidade de educandos e 
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educadores, transformando não apenas a rede física, mas a postura, 

atitudes e mentalidade da comunidade escolar para aprender a lidar com 

o heterogêneo e a conviver naturalmente com as diferenças; 

• Articular serviços de atenção básica com as redes de Saúde, 

incluindo o atendimento especializado às pessoas com deficiência, 

observando plena acessibilidade atitudinal e arquitetônica na oferta dos 

serviços; 

• Estimular iniciativas de empreendedorismo e ofertas de emprego 

para pessoas com deficiência; 

• Promover acessibilidade na produção cultural, garantindo que seja 

acessível a todos os usuários, inclusive os com deficiências; 

• Promover iniciativas desportivas para atingir o desenvolvimento 

total do indivíduo, por meio da interação social entre seus praticantes e a 

promoção de bem-estar, saúde e qualidade de vida; 

• Promover políticas de mobilidade urbana que permitam ao 

deficiente circular e acessar os serviços, qualificando agentes públicos 

para atendimento efetivo desse público; 

• Reformar passeios públicos e fiscalizar a manutenção devida pelos 

proprietários de imóveis em frente às calçadas, tornando-as acessíveis e 

garantindo plena mobilidade aos cidadãos com e sem deficiência; 

• Implantar, nos pontos turísticos de administração pública, como a 

Encantada e o Palácio de Cristal, visitas guiadas para deficientes visuais ou 

auditivos. 

 

COMUNIDADE NEGRA 
• Garantir representatividade e diversidade étnica no governo, na 

comunicação e nas propagandas governamentais, fortalecendo difusão de 

valores característicos da cultura negra; 

• Ampliar apoio psicológico, social e jurídico às vítimas de racismo e 

intolerância religiosa, em parceria com a Polícia Civil, para 

encaminhamento à Assistência Social; 
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• Promover a liberdade religiosa, combatendo manifestações de 

intolerância. Ao lado das comunidades, estudar, analisar e propor ações 

de enfrentamento e combate à intolerância religiosa; 

• Incluir objetivos e metas para garantir políticas de igualdade racial 

nos planos setoriais e planos plurianuais das diversas áreas do governo. 

 

DIVERSIDADE 
• Criar, na Assistência Social, Núcleo para atendimento LGBT, para 

vítimas de violência por orientação sexual e identidade de gênero, 

prestando apoio jurídico, psicológico e de serviço social, em parceria com  

equipes presentes na rede do município, como o CRAM; 

• Aprimorar atendimento para jovens vítimas de violência doméstica, 

em parceria com o Conselho Tutelar; 

• Aprimorar protocolos de atendimento dos segmentos mais 

vulneráveis e treinar profissionais da Guarda Civil Municipal e de outras 

áreas da Segurança para o atendimento; 

• Promover campanhas de respeito ao próximo e liberdades 

individuais em todos os instrumentos públicos. 

 

MULHERES 
• Organizar a prestação dos serviços voltados para a mulher de 

maneira integrada e articulada, entre os órgãos municipais responsáveis 

pelas ações, assim como com instituições estaduais, federais e não 

governamentais; 

• Valorizar entidades da sociedade civil com trabalho reconhecido na 

área como forma de ampliar o atendimento às vítimas e prover ações 

contra violência de gênero; 

• Ampliar atendimento no Centro de Referência em Atendimento à 

Mulher -CRAM, em parceria com o Núcleo de Atendimento à Mulher - 

NUAM, da 105ª Delegacia, e com a Sala Lilás, em Corrêas, ambas de 

responsabilidade da Polícia Civil do Rio de Janeiro; 
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• Ampliar ações de conscientização com o Ônibus Lilás, que 

atualmente fica parado em pátios da Prefeitura; 

• Fazer, em parceria com a Secretaria de Saúde, ações de prevenção 

contra doenças que atingem o público feminino utilizando salas do Ônibus 

Lilás. 

 

JUVENTUDE 
• Criação de setor, no Parque de Exposições, em Itaipava, onde será 

possível assistir a filmes ou a outros tipos de apresentações artísticas, 

incentivando acesso democrático à cultura, de maneira simples e barata; 

• Incentivar prática de esportes, por meio de políticas públicas e 

manutenção dos equipamentos que o município possui, que, atualmente, 

estão sucateados; 

• Investir em fiscalização dos eventos que acontecem no município, 

para garantir, ao mesmo tempo, lazer e segurança dos jovens, sem que 

estabelecimentos precisem ser prejudicados com horários de 

funcionamento reduzidos; 

• Em parceria com Associações de Moradores, cuidar das quadras 

localizadas nas comunidades, garantindo iluminação pública e capina onde 

for necessário; 

• Disponibilizar aos jovens, nas unidades escolares  nos finais de 

semana ou nos CEUs, aulas de  educação financeira e vida prática, 

tornando os estudantes, desde cedo, mais aptos para tarefas  cotidianas 

e independentes, que não exijam supervisão de adulto, ensinando os 

jovens a controlar suas receitas e despesas, poupando, sempre que 

possível, promovendo atividades sobre conhecimento geral sobre tributos 

e suas funções, incluindo o Imposto de Renda, ou aulas sobre o sistema da 

Previdência Social, além de entender a questão dos juros de empréstimos; 

• Criar parcerias com livrarias, para que alunos que se destaquem em 

suas turmas ganhem livros de presente ao fim do ano letivo, incentivando 

o estudo; 

• Promover olimpíadas municipais em disciplinas específicas, como 

Matemática, Ciências e História, e oferecer visitas guiadas aos estudantes 
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em importantes espaços como prêmio, dependendo da área de cada 

olimpíada, em parceria com a administração dos espaços - como o LNCC e 

o Museu Imperial; 

• Recuperar a pista de skate localizada na Praça Duque de Caxias, no 

Centro, que já foi espaço muito importante para os jovens e hoje é 

tomada por pessoas em situação de rua; 

• Promover eventos variados no Parque de Exposições de Itaipava, 

otimizando uso do espaço disponível no local; 

• Implantar, em parceria com empresas da cidade, bibliotecas para 

aluguéis temporários no município, como nas grandes capitais. 

 

CULTURA 
• Revisar todos os contratos realizados no Instituto Municipal de 

Cultura e Esportes, ao longo das últimas administrações, incluindo a época 

em que ainda era Fundação de Cultura, para garantir a transparência nas 

ações a partir de nossa posse; 

• Estabelecer que a Prefeitura seja indutora e não promotora dos 

eventos culturais; 

• Centralizar, num único órgão municipal, obtenção de licenças para 

funcionamento dos eventos culturais, mesmo licenças oriundas do Estado 

do Rio de Janeiro e da União;   

• Valorizar pequenos empresários e artistas locais na hora de 

contratações eventuais para eventos do município, com o objetivo de 

fomentar a economia da cidade; 

• Incentivar eventos musicais em espaços públicos, de organização 

municipal ou privada, desde que estejam dentro de todas as 

especificações exigidas pelos órgãos responsáveis; 

• Ampliar espaço para artistas locais em eventos de grande porte que 

aconteçam na cidade; 

• Potencializar ações de incentivo à leitura na rede municipal de 

bibliotecas, com promoção de leituras dramáticas, alfabetização digital, 

informação ao cidadão, criação de brinquedotecas pedagógicas, 
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implantação de bibliotecas infantis, nas zonas periféricas, e parcerias com 

livrarias da cidade, para que os estudantes possam conhecer ambientes e 

participar de experiências diferentes; 

• Realizar, nos parques municipais, ampla programação de difusão 

cultural, promovendo vetores artísticos regionais, integrando atividades 

da agenda cultural da cidade e valorizando artistas locais, tanto no setor 

musical quanto em artes cênicas e visuais; 

• Acompanhar de perto demandas do Conselho Municipal de Cultura, 

para andar lado a lado com a classe cultural do município. 

 

ESPORTE E LAZER 
• Fazer do Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes e Parque Cremeri 

Parceria Público-Privada, acabando com cabides de emprego e dando 

dignidade ao cidadão petropolitano, que utilizará esses espaços, que 

serão, sempre, gratuitos, mas com dignidade, já que a administração 

municipal não tem condições de administrar todos os espaços sozinha; 

• Estabelecer parcerias com clubes da cidade, para que acolham 

jovens ociosos das comunidades; 

• Ampliar e melhorar esporte nas escolas públicas municipais, 

otimizando uso de recursos humanos e materiais disponíveis para prática 

poliesportiva como componente curricular; 

• Ampliar obras de infraestrutura, contemplar convênios com Clubes 

da Comunidade, em especial nos distritos, e outros equipamentos 

municipais, como parques, Academias da Saúde e áreas de lazer em 

praças; 

• Ampliar oferta esportiva no contraturno escolar e no período de 

férias escolares, com atividades no modelo de Colônia de Férias; 

• Ampliar acesso à atividade física e esportiva gratuita e monitorada 

para a população, com atividades em espaços públicos, como dança e 

exercícios físicos variados;  

• Promover atividades com foco em públicos específicos, como 

idosos, em horários que atendam a estes públicos, especificamente, e com 

profissionais capacitados para este atendimento; 
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• Garantir segurança aos usuários do Circuito de Lazer da Barão do 

Rio Branco, abandonado pelo setor público,que apresenta sérios riscos a 

corredores, pedestres e ciclistas; 

• Estimular auto-gestão por associações de moradores de praças e 

parques, visando a desburocratizar e promover uso responsável e 

fiscalização por parte da própria população, de forma a auxiliar o poder 

público; 

• Organizar calendário municipal de eventos esportivos, de forma que 

todos os esportes estejam incluídos, dialogando com todas as categorias e 

criando frentes de divulgação destes eventos, além de transporte dos 

alunos participantes de possíveis jogos em ônibus da Secretaria de 

Educação; 

• Garantir o funcionamento pleno de todos os espaços esportivos do 

município, como quadras poliesportivas, pistas de voo livre, Academias da 

Saúde, parques públicos, circuitos de lazer, entre outros, com manutenção 

por parte da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis; 

• Realizar pinturas, capinas e manutenções necessárias nos 

equipamentos voltados ao esporte do município. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
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INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 
• Retomar o programa Crédito Cidadão – linhas de crédito diretas ao 

profissional autônomo, pequeno e micro empresários estimulando todas 

as atividades; 

• Promover infraestrutura necessária no Distrito da Posse, 

aproveitando redução de ICMS daquela região, por ser o único local que 

detém esta vantagem para o empresariado; 

• Participar ativamente das discussões da Região Metropolitana, 

tendo em vista que essa conquista, realizada por este candidato junto ao 

deputado estadual Luiz Paulo, não é explorada pela atual administração; 

• Desburocratizar e informatizar a administração municipal, acabando 

com favores e jeitinhos para liberação de documentos.  

• Por meio de entidades organizadas da sociedade civil, ter foco em 

encontrar vocações e executar ações práticas que contribuam para o 

desenvolvimento de cada região do município, entendendo potencial e 

possíveis deficiências presentes dentro de cada contexto; 

• Desburocratizar e informatizar emissão de alvarás no município, de 

forma a ajudar empresários no processo, para que todo o processo 

funcione de maneira rápida e eficiente; 

• Simplificar procedimentos para formalização de empresas, linhas de 

crédito, formação e capacitação de gestores; 

• Reavaliar, aprimorar, uniformizar e monitorar incentivos fiscais para 

torná-los operacionais e eficazes; 

• Rever projetos de indústrias que foram criados por empresários da 

cidade e colocá-los em prática para que a geração de empregos aumente 

no município; 

• Aproveitar espaços ociosos da cidade, como a antiga Fábrica Dona 

Isabel, e buscar novos modelos de negócios que podem ser aplicados à 

arquitetura destes locais; 
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• Dialogar com empresários dos polos de moda do Bingen, da Rua 

Teresa e empresários da Feirinha de Itaipava, para fomentar o segmento e 

trazer a cidade de volta à rota de comerciantes de todo o país, 

especialmente, com a retomada da produção local; 

 

DIGITALIZAÇÃO 
• Implementar sistema de identificação única do cidadão como 

paciente, através da adoção efetiva do cartão SUS nos atendimentos e 

ocorrências de saúde, em todos os níveis, garantindo que a ficha do 

paciente possa ser levantada em todas as unidades do município, 

otimizando atendimento e evitando repetição de exames e gasto 

desnecessário. Como alternativa ao cartão físico, para evitar perdas e 

cortar os gastos com impressões, essa identificação será possível pelo 

celular ou por meio biométrico, preservando a singularidade de cada 

paciente; 

• Utilizar, de maneira eficaz, o sistema de monitoramento disponível 

no município, com uso planejado e organizado de todos os equipamentos 

e otimização do tempo utilizado para perceber necessidade de ação; 

• Atuar, com os órgãos de socorro, no acionamento a partir do 

monitoramento realizado pela Guarda Civil Municipal; 

• Implementar, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e 

Médio, soluções Web Pedagógicas e disponibilizá-las através de sinal Wi-Fi 

aos equipamentos dos alunos; 

• Garantir uso pleno dos serviços disponibilizados pelas empresas de 

ônibus do município, como aplicativos que apresentam localização dos 

coletivos em tempo real; 

 

ECONOMIA CRIATIVA 
• Criar plataforma de comunicação multicanal colaborativa, 

disponibilizada online e para aplicativos de dispositivos móveis e todas as 

plataformas de mídias sociais, tornando a gestão municipal mais 

conectada com seus habitantes; 
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• Criar observatório receptor de ideias na página da Prefeitura para 

atrair talentos e empreendedores da cidade e divulgar seus materiais nas 

plataformas da administração; 

• Criar, em parceria com a iniciativa privada, cursos de capacitação e 

pré-formação para segmentos do audiovisual, abrangendo animação e 

publicidade, além da promoção de workshops; preparar interessados para 

inserção no mercado de trabalho e na indústria cinematográfica; 

• Incentivar espaços criativos e turísticos como pontos de encontro, 

de troca, de aprendizado, de atração e fomento, com foco no 

desenvolvimento do empreendedorismo criativo; 

• Incentivar participação de Food Trucks nos eventos da cidade, 

dando oportunidade e orientação para que pequenos empreendedores 

possam organizar-se e aprimorar seus pontos de venda, além de 

incentivar a participação de músicos em ruas de lazer e outros espaços 

públicos; 

• Ampliar Feiras de Artesanato do município, dando espaço aos 

artistas do segmento e abrindo portas de equipamentos turísticos da 

cidade durante feriados, datas importantes e alta temporada, para 

incentivar a produção local. 

 

TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 
• Apoiar criação de novas empresas e criar linhas de crédito para 

estabelecimentos locais afetados pela pandemia do novo coronavírus; 

• Ampliar atendimento no Espaço Empreendedor, para que todos os 

empresários tenham voz e possam ser auxiliados de forma a impulsionar 

seus negócios; 

• Fortalecer vocações econômicas de cada região do município, como 

zonas rurais e de moda, construindo relação coordenada entre 

empresários locais, sociedade civil, universidades, escolas e entidades do 

comércio e da indústria para possibilitar o melhor aproveitamento dos 

moradores de cada localidade, fomentando atividades e capacitando 

novos empreendedores com programas de crédito e isenções fiscais a 

microempreendedores individuais; 
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• Simplificar e modernizar processos burocráticos de abertura, 

funcionamento e fechamento de atividades empreendedoras, gerando 

maior agilidade e transparência; 

• Reduzir o tempo para se abrir empresas de baixa complexidade 

para dois dias úteis; 

• Promover políticas públicas que estimulem a participação

 popular ativa, incentivando empreendimentos individuais e

 coletivos; 

• Criar frentes de trabalho emergenciais, que aumentarão oferta de 

trabalho para cidadãos em situação de vulnerabilidade social para 

realização de tarefas em equipamentos e serviços públicos municipais; 

• Criar feiras de empregos em espaços públicos do Centro e dos 

distritos, para incentivar contratação de mão-de-obra local. 

 

TURISMO E EVENTOS 
• Organizar o setor turístico para que o turista seja seduzido a 

permanecer em Petrópolis, integrando os diversos pontos de atração; 

• Criar aplicativo “Minha Petrópolis”, para que o turista que aqui 

chegue e o próprio petropolitano possa entender, interagir e conhecer a 

cidade e todos os seus atrativos; 

• Mapear de quais cidades e estados do país vêm os turistas da 

cidade, visando a intensificar divulgação nestas regiões, avaliando quais as 

principais demandas de cada público e apresentar questionários a 

visitantes que cheguem à cidade para descobrir o que os motiva a 

conhecer o município; 

• Implementar política forte de divulgação da cidade junto aos 

principais países e regiões emissores de turistas, como Estados Unidos, 

Europa, Chile, Argentina e Colômbia, e junto a países que se apresentam 

como novos potenciais emissores, a exemplo da China, Índia, Rússia e 

demais países latino-americanos; 

• Ampliar a programação da Bauernfest, valorizando os distritos da 

cidade e incentivando eventos de iniciativa privada durante o evento, o 
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maior do município e o segundo maior, quando o assunto são tradições 

germânicas no país; 

• Divulgar amplamente ao Brasil e aos países da América Latina o 

calendário de eventos da cidade, para que o planejamento de viagens seja 

facilitado, além de estabelecer parcerias com operadores de turismo para 

ofertas pacotes especiais para o município, inclusive durante a baixa 

temporada, no verão; 

• Promover ações integradas de hospitalidade, motivando e 

educando alunos e professores nas escolas de primeiro e segundos graus, 

taxistas, motoristas de aplicativo, atendentes e outros profissionais para 

tratar o turista com cordialidade e atenção, estimulando-o a retornar em 

outras oportunidades; 

• Criar parcerias com escolas de línguas para capacitar profissionais 

que atuam no atendimento aos visitantes; 

• Divulgar atividades de turismo eco rural em locais como Brejal, 

Caxambu Bonfim, Secretário e Vale das Videiras, em parceria com 

agências de viagens e operadoras de turismo; 

• Facilitar abertura de restaurantes e estabelecimentos similares nos 

Polos Gastronômicos do Valparaíso e Itaipava, para ampliar ainda mais 

opções disponíveis na região, além de auxiliar na divulgação do destino 

para pessoas de fora; 

• Elaborar e aperfeiçoar os Roteiros Históricos, Temáticos, 

Arquitetônicos, Culturais e Gastronômicos de Turismo, bem como 

expandir e qualificar sinalização turística na cidade; 

• Realizar manutenção nas placas que identificam pontos turísticos do 

Centro Histórico e implantar novas placas nos distritos; 

• Desenvolver políticas de Ecoturismo nas Áreas de Proteção 

Ambiental (APA); 

• Estimular turismo rural e implantar, nas escolas da rede pública, 

programas de visitas a Áreas de Proteção Ambiental (APA), para 

conscientizar a população jovem quanto à importância da preservação; 

• Estimular realização de feiras, congressos e convenções na cidade. 
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ATIVIDADE RURAL 
• Propor e fomentar políticas que foquem a agricultura e preservação 

do meio ambiente com inclusão social produtiva em Áreas de Proteção 

Ambiental; 

• Promover melhorias nos acessos às zonas rurais da cidade, como 

Caxambu, Bonfim e Brejal, para que os produtores tenham melhores 

condições e menos gastos com manutenção de seus veículos; 

• Incentivar projetos e organizações que promovam consumo 

responsável e combate ao desperdício, para fortalecimento dessas 

atividades e do mercado formado pelos agricultores familiares, 

produtores de alimentos orgânicos e com base agroecológica ou de 

transição; 

• Aumentar fiscalização na área rural, visando a inibir 

desmatamentos, invasões e outras ações predatórias; 

• Desenvolver, em parceria com a comunidade, ações que visem a 

aumentar a segurança dos produtores rurais; 

• Prestar assessoria jurídica para apoiar a população nos processos de 

regularização fundiária de imóveis em área  rural, respeitando a 

preservação ambiental com questões fundiárias; 

• Desburocratizar parcerias, projetos e concessões para  

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, hortas comunitárias, 

fitoterápicas, plantio e cultivo de ervas e raízes medicinais e outros.                  
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DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 
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MEIO AMBIENTE 
• Criar canal digital para denúncia sobre crimes ambientais, 

principalmente ações de desmatamento e de queimadas; 

. Combater desmatamento e promover e incentivar ações de 

reflorestamento; 

• Otimizar gestão dos parques municipais, com destaque para 

ampliação das parcerias com o terceiro setor e empresas privadas, 

mediante convênios e concessões; 

• Realizar ações de educação ambiental no âmbito municipal, por 

meio da implantação de núcleos de educação, projetos de monitoria 

ambiental, programas de premiações, certificações, incentivos e estímulos 

para práticas sustentáveis; 

• Ampliar, em conjunto com o 15º Grupamento de Bombeiros Militar, 

o projeto Bombeiro mirim, para apresentar bom exemplo às crianças e 

orientá-los sobre prevenção contra incêndios e desastres naturais; 

• Desenvolver campanhas contínuas de conscientização da população 

sobre a importância da coleta seletiva e da reciclagem dos resíduos 

sólidos, como fatores de sustentabilidade e de melhoria da qualidade de 

vida da população; 

• Ampliar sistema de coleta seletiva e de triagem e processamento 

dos resíduos sólidos, priorizando parcerias com cooperativas de catadores 

e de reciclagem envolvidas nesse sistema e utilizando estrutura que o 

município possui para facilitar o trabalho das instituições; 

• Orientar a população sobre despejo irregular de lixo e entulhos, 

sobre queimadas de lixo e despejo de detritos em leitos de rios; 
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GESTÃO URBANA 
• Melhorar condições de acessibilidade e de circulação de pedestres 

em toda a cidade, disciplinando uso e ocupação das calçadas e praças, 

com padronização do calçamento, de modo a garantir qualidade estética, 

resistência, segurança e facilidade de manutenção, principalmente nos 

distritos, que carecem de passeios públicos minimamente acessíveis; 

• Resgatar o projeto “Pró-Centro Histórico”, de revitalização de toda a 

região; 

• Criar comissão integrada por representantes das diversas 

secretarias municipais com o objetivo de centralizar análise e instrução 

das solicitações, facilitando articulações necessárias; 

• Concretizar - em parceria com as demais esferas de governo, 

iniciativa privada e universidades - crescimento do Polo Tecnológico do 

Quitandinha, em especial o Laboratório Nacional de Computação 

Científica, que abriga o maior computador da América Latina. Promover, 

também, feiras científicas com escolas municipais, para fomentar o 

assunto entre  estudantes. 

 

TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA 
• Atuar de forma republicana, com a ótica dos usuários, com 

empresas de transporte público, para que ofereçam serviço de qualidade, 

a preço justo e que satisfaça a população; 

• Adotar faixas exclusivas para ônibus em corredores importantes da 

cidade, em bairros como Bingen e Quitandinha, garantindo que as linhas 

cumpram os horários previstos; 

• Readequar a rede de ônibus para garantir maior eficiência 

operacional na prestação do serviço; 

• Acabar com vagas privativas existentes, principalmente no Centro, 

destinadas para funcionários da Câmara de Vereadores, membros de 

Poderes e auto escolas; 
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• Fiscalizar ativamente o estacionamento irregular, em especial nos 

bairros, para que o tráfego nas vias públicas possua fluidez e que as linhas 

de ônibus não sofram com tantos atrasos por conta deste tipo de infração; 

• Otimizar o serviço prestado no estacionamento rotativo do 

município, otimizando em especial a parte digital da atividade, já que 

muitos usuários denunciam problemas ao utilizar o serviço, em especial 

visitantes; 

• Acabar com a aplicação de multas por controladores de trânsito; 

• Ampliar o número de linhas para o serviço noturno nos finais de 

semana; 

• Investir em capacitação e requalificação dos profissionais atuantes 

no trânsito e no transporte público para reduzir acidentes entre os mais 

vulneráveis: idosos, crianças, pedestres e ciclistas; 

• Fiscalizar o respeito à ciclofaixa da Avenida Barão do Rio Branco, 

para evitar que aconteçam acidentes envolvendo bicicletas e veículos que 

trafegam na via; 

• Avaliar espaços de propriedade municipal sem uso e implantar  

depósito público, para que veículos rebocados ou apreendidos sejam 

armazenados, para que, assim, os petropolitanos não precisem mais ir até 

Duque de Caxias para fazer a recuperação; 

• Promover campanhas regulares de educação, orientação e 

prevenção de acidentes para motociclistas, os que mais morrem na cidade 

em ocorrências de trânsito, e desenvolver programas de segurança para 

mobilidade por motos; 

• Fazer parcerias com empresas privadas para implantação de 

serviços de compartilhamento de bicicletas no município, em especial em 

parques públicos, como o de Itaipava e o do Cremerie; 

• Estimular uso de aplicativos e redes colaborativas para oferecer à 

população informação de qualidade sobre acessibilidade em transporte, 

mobiliário urbano e serviços; 

• Adotar medidas para reduzir a poluição do ar e sonora e a poluição 

visual; 
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• Estimular operação de carga exclusivamente noturna nos grandes 

estabelecimentos comerciais; 

• Combater transporte pirata; 

• Viabilizar transporte público em locais que ainda não são servidos; 

• Utilizar vias alternativas de acesso à cidade e entre bairros; 

• Tratar a Concessionária que administra a BR040 com urbanidade, 

mas defendendo sempre os interesses do petropolitano até as últimas 

consequências. 

• Resolver a questão do acesso em Barra Mansa com a BR040; 

• Articular, com todos de boa-fé, governos, parlamentares e órgãos 

públicos, para implantar de uma vez por todas a ligação Bingen 

Quitandinha; 

• Afirmar sempre que a prioridade é o transporte coletivo de 

passageiros; 

• Participar e opinar no processo da nova concessão da BR040; 

• Experimentar ações de mudança no trânsito; 

• Orientar o petropolitano no trânsito, especialmente nas paradas de 

ônibus e, se necessário, repreender nos rigores da lei. 

•Agir no âmbito da União para que se dê urgência àlicitação da nova 

concessão da BR-040, com a conclusão da pista de subida e os acessos a 

Petrópolis. 

 

HABITAÇÃO 
• Agilizar implementação do modelo de Parceria Público Privada, 

atraindo investidor privado, principalmente na reurbanização e 

requalificação da área central e de praças e espaços públicos dos distritos; 

• Criar programa de aluguel social em imóveis que não estão 

cumprindo papel social da propriedade; 

• Ampliar significativamente regularização fundiária e reurbanização 

de assentamentos precários; 
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• Estimular produção de Habitação de Interesse Social pelo 

empreendedor, por meio de mecanismos como a cessão de certidão de 

potencial construtivo para utilização em outras regiões e como reembolso 

ao valor do terreno; 

• Ampliar parcerias com governos estadual e federal para aumentar e 

acelerar produção de Conjuntos Habitacionais; 

• Criar mecanismos mais ágeis para atendimento das demandas das 

organizações representativas da sociedade; 

• Estabelecer parceria com as Universidades que tenham faculdade 

de engenharia e arquitetura para auxiliar o munícipe na construção e 

reforma de suas habitações. 
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
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POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 
• Enviar, após estudos das receitas, para a Câmara de Vereadores, 

projeto de lei que remaneje o Imposto de Renda recolhido do servidor 

para o nosso Instituto de Previdência; 

• Desenvolver programa estruturado de evolução das carreiras 

públicas municipais com base na meritocracia; 

• Organizar matricialmente o apoio dos recursos humanos para áreas 

fins e criar banco de horas. 

 

POLÍTICA DE SUPRIMENTOS 
• Organizar as principais cadeias de suprimentos da prefeitura e 

estudar métodos de compras de materiais ou contratação de serviços de 

suprimentos que melhor atendam às áreas fins; 

• Descentralizar compras públicas, quando estudos mostrarem 

melhoria de performance, e concentrar contratação de serviços ou 

suprimentos, quando houver significativo ganho de escala; 

• Fortalecer mecanismos de compras públicas sustentáveis, 

valorizando aquisição de produtos reciclados e fomento a pequenos 

fornecedores, com ênfase em compras locais; 

 

GOVERNO ELETRÔNICO 
• Modernizar toda a estrutura de informática dos órgãos públicos, 

incluindo sistemas de comunicação e transmissão de dados; 

• Tornar eletrônicos os processos administrativos com mecanismos 

de controle, análise de performance, contadores de prazos, indicadores 

para análise da eficiência e outros procedimentos; 

• Incrementar e integrar todos os sistemas e protocolos eletrônicos 

com parâmetros de planejamento e controle estabelecidos pelo governo 

central; 
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• Dar padrão Poupatempo ao atendimento de demandas da 

população,  melhorando performance, retorno e efetividade das 

respostas; 

 

CONTROLE 
• Nomear Secretário de Controle Interno, concursado e preparado 

que seja, preferencialmente, por indicação do Ministério Público ou do 

Tribunal de Contas do Estado ou da Controladoria Geral do Estado; 

•  Melhoria na performance da execução das seguintes tarefas de 

controle interno: a) ouvidoria; b) correição; c) auditorias permanentes; d) 

orientação a agentes públicos; e) análises de necessidades para combate a 

desperdícios; f) políticas preventivas para controle de riscos e prejuízos; g) 

transparência; h) códigos de conduta; i) combate à corrupção; j) rapidez e 

qualidade na tramitação de  processos disciplinares; I) cooperação com 

órgãos de controle externo; m) implantação  de  sistemas  de  inteligência  

e investigação; n) acompanhamento da evolução patrimonial de 

funcionários e o) controle do absenteísmo. 

• Criar Infraestrutura Ética para difusão, por meio de Códigos de 

Conduta, da cultura de moralidade administrativa e orientação aos 

servidores,  gestores e fornecedores da administração nas questões de 

sua competência, orientados pelos princípios da prevenção e combate 

radical à impunidade. 

 

NEGÓCIOS JURÍDICOS 
• Desburocratizar e acelerar processos de regularização fundiária 

urbana; 

• Evoluir na construção dialogada de pareceres referenciais para 

casos análogos e/ou recorrentes; 

• Dar total transparência e organização ao pagamento de precatórios; 

• Incentivar a mediação como forma de se evitar judicialização de 

demandas contra a prefeitura; 
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
• Ampliar diálogo com países que possuem ligação direta com a 

cidade, como Alemanha, Portugal, Itália e Japão; 

• Incrementar atuação de Petrópolis nas diversas redes globais de 

cidades; 

• Estimular intercâmbio de profissionais para troca de experiências 

com outras cidades internacionais, assim como recepcionamento de 

eventos internacionais de caráter estratégico para a cidade, visto que o 

município tem papel importante no turismo nacional. 

 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
• Buscar, ativamente, participação da sociedade civil nos assuntos 

municipais; 

• Dialogar com moradores, veranistas e visitantes de Petrópolis que 

desejam contribuir com a cidade, mas que nunca sentiram segurança na 

administração municipal; 

• Atuar diretamente com associações de moradores, para melhorias e 

possíveis denúncias da população, bem como estabelecer eleição entre 

associações dos agentes regionais; 

• Melhorar a estrutura e operação de todos os conselhos municipais e 

a interlocução destes com a prefeitura, secretarias e demais camadas da 

administração municipal; 

• Manter diálogo respeitoso, profícuo e colaborativo com as 

organizações da sociedade; 

• Manter relação harmoniosa e absolutamente republicana com o 

Poder Legislativo municipal, apoiando o seu papel legislador e fiscalizador 

e demandante das questões da nossa sociedade; 

• Atuar de forma integrada com outras esferas de governo e outras 

cidades brasileiras, no marco do federalismo de cooperação; 

• Firmar relações com o Congresso Nacional, Alerj, Governo do 

Estado e Governo Federal, a fim que os interesses de Petrópolis e dos 

petropolitanos sejam sempre observados. 
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RESPEITO AO CIDADÃO 
• Criar formas de consulta popular e fortalecer meios de participação 

direta do cidadão nas questões do município; 

• Intensificar uso de novas tecnologias digitais para tornar mais 

acessíveis os canais de interlocução com a população petropolitana; 

• Criar formas de estímulo e premiações para comportamentos 

 exemplares de cidadania, solidariedade, atitudes colaborativas e 

outros, em especial dentro das escolas da rede pública municipal; 

• Ampliar plataformas de transparência do município, para que a 

população tenha pleno conhecimento de tudo o que acontece na cidade. 

 

FINANÇAS E ORÇAMENTO 
• Entender que a crise não é apenas de despesas, mas sim de 

receitas, para que utilizemos os meios mais criativos, para que aumente 

nossa arrecadação sem aumentar impostos; 

• Implementar, dentro da legalidade, o sistema de monitoramento do 

comércio, para que possamos mensurar o declarado com o que realmente 

foi arrecadado; 

• Ampliar parcerias com a iniciativa privada, nos moldes assegurados 

pela legislação, como desestatizações, parcerias público-privadas - como 

no Parque de Exposições de Itaipava, concessões e permissões, para 

possibilitar investimentos que melhorem e ampliem serviços prestados à 

população e obter recursos para investimentos em políticas sociais; 

• Avaliar a composição da dívida ativa do município, objetivando 

ampliar o Programa de Parcelamento Incentivado com novas modalidades 

de incentivos; 

• Rever gastos e cortar despesas desnecessárias, necessariamente 

cortando cargos comissionados e utilizando o servidor de carreira na 

administração; 
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• Implementar política de gestão do patrimônio imobiliário 

objetivando uso racional dos imóveis próprios da Prefeitura, catalogando 

e definindo a destinação adequada aos mesmos; 

• Rever contratos de aluguel firmados pelo município, analisando se 

há algum espaço, com as mesmas características essenciais, com preços 

inferiores;  

• Rever contratos de prestação de serviços ao município, com foco 

em comunicações, informática, transporte, limpeza e segurança, para 

obter redução de despesas e estimular a produtividade para aumentar a 

eficiência na gestão pública; 

• Aprimorar o programa relativo à nota fiscal, reforçando sua 

utilização por meio de campanhas de cidadania, premiação e outras 

formas de incentivo, para melhorar a arrecadação do ISS de serviços onde 

se verifica alta evasão fiscal. 

 

SUBPREFEITURA DOS DISTRITOS 
- Retomar a subprefeitura dos Distritos, estabelecendo um Centro 

administrativo para facilitar as demandas do cidadão; 

- Planejar, controlar e executar sistemas e serviços locais, obedecidas as 

políticas, diretrizes e programas fixados pela instância central da 

administração; 

- Coordenar o Plano Diretor Regional, de acordo com diretrizes 

estabelecidas pelo Plano Diretor Estratégico da Cidade; 

- Atuar como indutoras do desenvolvimento local, desburocratizando 

procedimentos e implementando políticas públicas, a partir das vocações 

regionais e dos interesses manifestos pela população; 

- Ampliar a oferta, agilizar e melhorar a qualidade dos serviços locais, a 

partir das diretrizes centrais; 

- Facilitar o acesso e imprimir transparência aos serviços públicos, 

tornando-os mais próximos dos cidadãos, lançando mão das tecnologias 

disponíveis; Zeladoria Urbana e Serviços 
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- Reduzir geração de Resíduos Sólidos, promovendo sensibilização para a 

cultura da Economia Circular, incentivando redes de parcerias que 

busquem a reutilização de materiais em elevado nível de aproveitamento, 

transformando os resíduos de uma cadeia produtiva em componentes e 

materiais para outra. 

 

INFRAESTRUTURA E OBRAS 
• Introduzir novas tecnologias para apontar demandas de zeladoria 

urbana, manutenção e recuperação dos ativos da Prefeitura; 

• Combater enchentes, acelerando obras contratadas e executar 

obras novas para manutenção do sistema; 

• Articular a gestão integrada da drenagem, mediante unidade 

gestora de drenagem urbana e controle de inundações; 

• Observar que todo empreendimento a ser implementado, antes de 

autorizado pela Prefeitura, deverá ter avaliado impactos ambientais, 

socioeconômicos e estruturais, observando a interferência na mobilidade 

urbana, no saneamento ambiental - água + esgoto + drenagem + lixo, no 

patrimônio histórico e cultural e no meio ambiente. 

 

PROJETOS ESPECIAIS 
- Implementação do Drive-in no Parque de Exposições de Itaipava, a partir 

de parceria com entidades privadas, para promover nova forma de lazer 

na cidade e garantindo a utilização plena de equipamento de grande 

importância no município. 
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