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1. ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO 

 

a) Redução da máquina pública. 

O moderno modelo de estado, eficiente e de rápida resposta exige uma máquina 

pública enxuta, com menos gastos e maior capacidade de investimento. Hoje a 

máquina pública de Petrópolis se encontra sobrecarregada de cargos e agregados 

políticos ineficazes e que só trazem encargos e gastos. A Redução de cargos 

comissionados e RPAs torna-se imprescindível. O Aproveitamento de servidores 

concursados é uma forma eficaz disso acontecer. A demanda da sociedade por 

serviços públicos é uma crescente e a capacidade de geração de receita do 

município é limitada, por este motivo é necessário enxugar a máquina, fazendo 

um ajuste fiscal. 

Para resolver este problema é preciso atenção na qualidade do gasto público, 

priorizando a eficiência e a eficácia das políticas públicas, ou seja, fazer mais com 

menos recursos e da melhor forma possível.  

Para que esse ajuste fiscal não pese somente nos serviços básicos oferecidos a 

população, é fundamental que seja feito uma reforma administrativa, cortando 

cargos comissionados, usados historicamente para inchaço da máquina pública e 

para manutenção da prática do “toma lá, dá cá” que é um grande catalizador de 

práticas de corrupção. 

b) Revitalização da Rua Tereza. 

Outrora um dos maiores polos impulsionadores de renda da cidade, a Rua Teresa 

hoje encontra-se a beira da falência, por conta da inoperância do poder público e 

falta de informação dos próprios empresários locais. Com base nessa realidade a 

coligação Petrópolis direta, em ordem e unida se reuniu e desenvolveu pontos 

chave para o seguimento de rua tão importante. A padronização das barracas de 

lanches localizadas ao longo da rua deve ser observada e tomar como base a 

identidade da cidade. Barracas Padronizadas dão ar de organização e 

ordenamento. Outro ponto a ser implantado é a possibilidade da criação de uma 

rua 24 horas com iluminação eficiente e implantação de um polo de degustação 

permanente de cervejarias artesanais da cidade. 
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c) Combate severo a corrupção. 

Estima-se que cerca de 30% do orçamento das cidades se esvai em corrupção e 

má gestão, pensando nisso a Coligação Petrópolis direta, em ordem e unida 

elaborou um severo plano de combate a corrupção, que engloba a criação de uma 

corregedoria municipal e um grupo de ação denominado Lava Serra, que vai 

apurar possíveis desvios e corrupção em todas gestões anteriores.  

 

d) Criação de um ambiente propício para negócios. 

O Ano de 2021 será um ano de recriação e investimentos escassos, a cidade deve 

ter um ambiente para negócios propício e que não gere desconfiança a quem já 

está com pouco ânimo para empreender. Esse Ambiente inclui Base ordenada de 

imóveis aptos a receber os negócios desejados, desburocratização total de 

licenças e alvarás, o alvará será digital e emitido na internet.  

 

e) Selo de qualidade “Feito em Petrópolis”. 

A qualidade dos produtos produzidos na cidade é reconhecida em vários cantos 

do Brasil, a criação do Selo de Qualidade “Feito em Petrópolis” vai ser o unificador 

e a mola propulsora da indústria da cidade. Só receberão o SELO, empresas que 

se adequem às mais altas inspeções de qualidade nos níveis de Europa e EUA. O 

Selo será propagandeado por todo território nacional e gerará demanda por 

profissionais qualificados em todas as áreas. O Selo terá identificação pelo site da 

prefeitura evitando fraudes e pirataria. 

 

2. INFRAESTRUTURA 

 

A cidade de Petrópolis não tem obras de infraestrutura há mais de 35 anos, as 

últimas de grande porte foram a duplicação da Barão do Rio Branco e Rua Bingen. 

Há necessidade premente de construção de pontes e acessos para melhoria de 
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mobilidade de trafegabilidade. Obras de Contenção foram praticamente 

abandonadas nos últimos anos.  

a) Recuperação da usina de asfalto.  

Gerando asfalto suficiente para pavimentar as principais vias da cidade e 

viabilizando diversas melhorias para geração de empregos e mais qualidade de 

vida. 

b) Recuperação do maquinário e veículos. 

A situação atual da secretaria de obras é de penúria. Carros, caminhões e 

máquinas pesadas sendo sucateadas e canibalizadas. A recuperação destes 

veículos com ajuda da equipe técnica da Comdep fará a frota da secretaria de 

obras novamente operante, o que facilitará a execução das obras e 

pavimentações da cidade. 

 

3. SAÚDE 

 

a) Construção da Clínica de Imagens. 

Hoje a demanda por exames de média e alta complexidade é grande e nem 

sempre está disponível na rede SUS Petrópolis, deixando pacientes esperando por 

mais de anos na fila. A Clínica de Imagens vai zerar as filas de exames do SUS na 

cidade, elevando o nível do tratamento e eficácia na cura dos pacientes. A PMP 

vai entregar o projeto diretamente ao Governo federal via Ministério da Saúde. 

b) Informatização total do Sistema. 

Hoje o sistema de saúde é parcialmente informatizado, gerando confusão e 

inoperância. A informatização será gratuita via sistemas do SUS, deixando de 

gastar com sistemas pagos. A prefeitura hoje não se beneficiou do sistema 

informatiza APS do SUS nem o e-Sus para privilegiar sistemas pagos. 
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c) Vouchers em consultórios particulares e clínicas. 

As maiores demandas da população de Petrópolis no tocante a saúde é em 

consultas e exames de baixa complexidade, o sistema da cidade não consegue 

suprir essa demanda face a falta de pessoal e equipamentos na rede municipal de 

saúde. Como também a rede particular tem profissionais e clínicas ociosas em 

certos horários, os vouchers da saúde serão utilizados para zerar demandas de 

consultas e exames de baixa complexidade. 

 

d) Foco total nos Postos de Saúde da família e medicina preventiva. 

Prevenir é melhor que remediar, já diz o ditado. A Saúde de Petrópolis segue o 

molde Hospitalar e não prioriza a Atenção básica. Hoje o foco está em Upas e 

pronto socorros em detrimentos aos Postos de Saúde da família, que atendem a 

prevenção. 

 

4. EDUCAÇÃO 

 

a) Implantação de escolas cívico militares 

Com o aparelhamento ideológico e a desmoralização de professores nas salas de 

aula, as escolas militares e cívico militares se tornaram locais onde prevalece a 

hierarquia, a ordem e a disciplina. Disputadas por alunos e pais de alunos por 

oferecerem ensino diferenciado e educação mais rígida. Em Petrópolis a coligação 

“Petrópolis direita, em ordem e unida” pretende implantar as escolas cívico 

militares para população. 

b) Criação do programa Escolas com Cristo 

Este programa tem o objetivo de levar a experiência das escolas paroquiais para 

todas as instituições religiosas da cidade independente de religião. 
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c) Reconduzir o programa Petrópolis Recicla com as escolas 

municipais. 

Programa hoje descontinuado desde 2014, inclusive por seu criador, o Programa 

que visa estimular nas crianças da rede pública de ensino da Prefeitura, será 

reestabelecido e ampliado, contemplando todas escolas da rede municipal, em 

ação conjunta da secretária de Educação e COMDEP. 

d) Manter o programa de bolsas nos cursos superiores para alunos 

oriundos de escolas públicas municipais. 

 

Compromisso com o programa que visa oferecer bolsas para alunos da rede 

pública em universidades particulares conveniadas. 

 

5. SERVIDOR PÚBLICO 

 

É necessário a REAL valorização do funcionalismo público. O loteamento de 

secretarias, a falta de técnicos e distribuição de cargos de chefia para 

comissionados sem nenhum critério de avaliação gera um grave quadro de baixo 

engajamento, motivação e pouco alinhamento com os propósitos do governo. 

a) Prioridade ao servidor. 

Os servidores terão prioridade na ocupação dos cargos de chefia, obedecendo 

sempre o mérito e a capacidade técnica de cada cargo. A prefeitura vai adotar o 

modelo de cargos e competências para realizar a gestão no funcionalismo público, 

fornecendo aprimoramento funcional através de cursos diversos. 

b) Criação da EPAP - Escola Petropolitana de Administração Pública. 

O objetivo da EPAP será formular, promover e coordenar a política de formação, 

capacitação, desenvolvimento e atualização constante dos servidores públicos de 

Petrópolis, dando a eles conhecimento que possam garantir e ampliar a 

capacidade de execução de seus respectivos serviços com foco no cidadão-

usuário, gerando ganho de eficiência da máquina pública além de motivar os 

servidores com as melhores práticas da gestão. 
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c) Repactuação de aumento prometido e não cumprido na gestão de 

2013-2016. 

Trabalhar pela recomposição do aumento dado por gestão passada e não 

cumprida pelo gestor atual, chegando num patamar que não prejudique o caixa e 

também não prejudique o servidor.  

d) Concursos em diversas áreas em 2022. 

Recompor o quadro da Prefeitura através de concurso ao invés de priorizar a 

forma ilegal de RPAs. Concursos na área da Saúde, Educação Administração geral 

e COMDEP serão prioridade. 

 

6. CULTURA 

 

Medidas de reestruturação da administração pública cultural de Petrópolis, 

incluindo a máquina e as políticas culturais que serão adotadas pela nova gestão. 

Entende-se que a cultura deve ser administrada por um gestor capacitado 

tecnicamente para o cargo, capaz de gerir os recursos escassos devido à 

pandemia, além de promover uma auditoria que levante as dezenas de 

irregularidades e denuncias que recaem sobre essa pasta na gestão de 2017 a 

2020. 

a) Fomento da cultura petropolitana. 

A gestão de cultura pública municipal deve priorizar o fomento da cultura local. 

Capacitação de seus agentes culturais através de cursos, fóruns e oficinas. 

Formação acadêmica em parceria com projetos sociais e instituições já existentes 

para o surgimento de novos artistas mais bem preparados para o mercado 

profissional. 

Formação de plateia através de shows, concertos, exposições entre outras 

opções, de forma didática, levando as crianças para dentro do teatro e galerias, 

elevando o interesse dos pais. 
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b) Prioridade aos petropolitanos em eventos. 

Toda e qualquer contratação deve ser feita dando prioridade total aos 

fornecedores de Petrópolis, como equipes de sonorização e iluminação, 

montagem de palcos e estruturas como arquibancada e palanques, empresas de 

produção e cerimoniais, entre outros fornecedores necessários para a realização 

de eventos, com exceção aos casos onde haja necessidades não disponíveis no 

mercado local. 

Priorizar na agenda cultural dos eventos, a contratação de artistas petropolitanos, 

assim como produtores e gestores culturais, se fazendo cumprir as Leis Municipais 

7.807 e 7.560 (Lei Prata da Casa), que determina a contratação de artistas 

petropolitanos para todos os eventos organizados ou apoiados pela PMP. 

c) Custo benefício de grandes eventos. 

Só faz sentido realizar um grande evento se ele se pagar, como, por exemplo, a 

organização de um show de grande porte no parque de exposições em Itaipava. 

Utilizar o erário público para pagar grandes cachês de artistas globais não somam 

em nada na cultura da cidade, assim como vemos há anos. 

d)  Descentralização de eventos. 

Descentralizar os eventos, utilizando, através de parcerias público privadas, os 

clubes de Petrópolis. Flexibilizando e revendo o código de postura do município 

que hoje impede que os clubes se legalizem de forma viável. 

e) Ampliação e viabilização de espaços culturais. 

Petrópolis hoje não possui espaços disponíveis para vários tipos de expressões 

culturais, como por exemplo, o estado precário do Centro de Cultura Raul de 

Leoni, indisponível por necessitar de obras estruturais de baixo custo. O Teatro 

Municipal é um teatro de médio porte, e o único espaço municipal para receber 

espetáculos de Dança, Teatro e Música, tanto de artistas de Petrópolis como de 

espetáculos vindos de fora. Não possui um espaço de Grande Porte para 

apresentação de Orquestras, Musicais ou Grandes Shows. Não possui espaço de 

pequeno porte, importantíssimo para pequenos artistas petropolitanos, vindos de 

escolas de música ou academias.  
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f) Parcerias com os clubes de Petrópolis. 

Uma maneira de abrir novos espaços culturais e incentivar os Clubes de 

Petrópolis, tão esquecidos nos últimos anos, é levar aos clubes a realização de 

exposições de artes como pintura, arquitetura, artesanato, assim como realização 

de Fóruns e Oficinas voltados para o aprimoramento dos segmentos culturais. 

Realizar eventos didáticos nos clubes é uma maneira simples e interessante para 

ambas as partes, pois ativa o espaço, normalmente parado durante a semana, e 

leva as famílias para dentro dos clubes. Além de reduzir o custo e a logística, tendo 

em vista o clube estar nos bairros, contribuindo também para a descentralização 

dos eventos. 

g) Parcerias com espaços privados. 

É fundamental aproximar a secretaria de cultura dos espaços culturais privados, 

como por exemplo a Escola de Música Santa Cecília e o Teatro Mecanizado do 

Sesc Quitandinha, levando espetáculos para esses espaços através de parcerias 

público/privado. 

h) Eventos itinerantes. 

Viabilizar eventos culturais em espaços públicos, mas não apenas shows ou 

apresentações como projetos anteriores, e sim utilizando artesanato, pintura, 

áudio visual entre outros segmentos que se utilizam de exposições. Locais como 

as Praças (do centro e dos bairros), Rua Teresa, Rua 16 de Março, Pontos 

turísticos. 

i) “Lonas culturais” 

Buscar parcerias privadas para a implantação de pequenos auditórios com 

estrutura armada por treliça e lona, a exemplo do projeto “Lonas Culturais” que 

foi um sucesso há alguns anos na cidade do Rio de Janeiro. Em Locais fora do 

centro histórico como Praças, Estacionamentos, Terrenos ou Espaços não 

utilizados. Os auditórios serão de estrutura fixa, com garantia de permanência 

durante todo o ano, e poderão receber shows, exposições, oficinas, ou qualquer 

outro evento cultural, ficando a disposição da Secretaria de Cultura e da empresa 

parceira. 
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j) Aproximação com projetos sociais. 

Uma ASSESSORIA ESPECIALIZADA dentro da secretaria de cultura se faz muito 

importante, encaminhando os projetos nos caminhos já existentes para buscar 

recursos, seja da iniciativa privada ou verbas estaduais e federais. 

k) Parceria PMP/projetos. 

A descentralização dos eventos culturais para os bairros será feita de forma 

responsável, reativando espaços como clubes, utilizando espaços públicos, e 

levando o artista petropolitano para dentro da comunidade. Porém não se tem 

sucesso apenas abrindo os espaços, é preciso fomentar o acesso. Levar as crianças 

das escolas. Aguçar o interesse dos pais. Quando você faz um concerto didático, 

por exemplo, explicando o papel de cada instrumento na orquestra, você 

desperta a aptidão natural da criança, que irá procurar nos projetos perto da sua 

casa uma forma de aprender aquele instrumento, levando essa arte para dentro 

de casa. No futuro os pais estarão no teatro assistindo o filho se apresentar, 

criando uma nova plateia e fomentando a cultura dentro da família. Da mesma 

forma acontece com a dança, com a pintura, com o teatro, com o cinema, e com 

todas as atividades culturais. 

Por isso é fundamental a proximidade com todos os projetos sociais, para que 

todas essas ações se convertam em novos praticantes através dos projetos, 

fomentando a cultura com um baixíssimo custo e ainda ampliando os projetos. 

 

 

 

7. TURISMO 
 

 

a) Turismo de eventos – negócios. 

 

Parceria com a iniciativa privada para finalização do projeto do centro de 

convenções em Itaipava. 
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b) Turismo Rural. 

 

Fomentar o turismo Rural criando condições para que empreendedores se 

beneficiem de nossas potencialidades nas áreas Rurais da cidade e locais de 

trilhas, cachoeiras etc. 

 

c) Cadastro Guias oficiais no site da Prefeitura. 

 

Antes de chegar a cidade, o turista pode agendar e buscar um guia cadastrado e 

oficial da cidade. Evitando surpresas desagradáveis e dando oportunidades aos 

guias oficiais e com credencial. 

 

d) Elaboração do site em 4 idiomas. 

Petrópolis é destino turístico internacional, por este motivo se faz necessário que 

o site seja elaborado nos 4 principais idiomas para que as informações sobre a 

cidade sejam amigáveis aos turistas estrangeiros. 

e) Reestruturação da Bauernfest. 

Com o inchamento desmesurado da Bauernfest, perdeu-se o charme e a ligação 

mais estreita com a verdadeira cultura alemã. Faz-se necessário rever essa 

história. Revisão da qualidade dos alimentos e fomento das receitas tradicionais 

alemãs em detrimento da industrialização. Música ambiente em toda festa em 

consonância com as apresentações do palco. Premiações aos grupos folclóricos 

mais tradicionais. Espaço para novas cervejarias artesanais. Ordem e disciplina no 

trânsito. Premiação para o estabelecimento mais enfeitado durante a festa. 

f) Foco em transparência total. 

Face as malversações de recursos oriundos dessa pasta, o site de turismo e 

cultura será com prestações de contas on line e em tempo real. 

 

g) Natal Imperial deslumbrante e sem corrupção. 

Nada mais bonito que a época do Natal, remete-nos à família, a caridade e a 

gentileza. O Natal Imperial não deve ser lembrado por escândalos e desvios de 
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verba pública e sim pela beleza e fé. premiações às casas mais enfeitadas, 

personagens vestidos andando pelas ruas do centro e bairros, autos de Natal e 

na noite de Natal, carruagens com papai noel andando pelos bairros mais 

carentes para transmitir a esperança. Grande presépio oficial da cidade a ser 

montado em local central. Iluminação com luzes de Natal em maior número e 

qualidade, além de apresentações de corais da cidade. 

 

8. DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE 
 

a) Fiscalização severa das obras. 

 

Depois de décadas de descaso e fingindo não existir problema, os governos 

anteriores são cúmplices de tragédias e crimes ambientais. Não orientar e não dar 

chance da população, especialmente as de baixa renda, de ter um projeto e 

aconselhamento de um engenheiro é criminoso e desumano. 

A Fiscalização deve ser severa para que cada vez menos petropolitanos não 

ponham suas vidas em risco em épocas de chuva. 

 

b) Revisão do mapeamento das áreas de risco. 

Verificar se o atual estudo das áreas de risco condiz com a realidade, para busca 

de recursos para obras de infraestrutura e contenção via governo Federal. 

c) Criação do Gabinete de crises permanente e ampliação da Defesa 

Civil. 

 

Sempre que nossa cidade passa por períodos de chuva, ficamos expostos a vários 

tipos de emergências em termos de deslizamentos de terra, alagamentos, risco 

de desabamentos de imóveis em áreas de risco e descolamento de rochas das 

montanhas. Por este motivo é necessário a criação do Gabinete de crise, unindo 

todas as secretarias envolvidas, Guarda Civil, COMDEP e CPTRANS para comandar 

de forma conjunta as ações de enfrentamento e controle. Este Gabinete dará a 

segurança que a população espera, fornecerá dados precisos e unificados e será 

chefiado pelo Prefeito. 
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d) Políticas públicas eficientes para o meio ambiente. 

Incentivar a atração de investimentos e atividades que contemplem meios 

produtivos sustentáveis e/ou mecanismos eficazes de mitigação dos impactos 

negativos ao meio ambiente do Município;  

Cooperar, no âmbito de competência Municipal, com todas as ações, iniciativas e 

determinações do Governo do Estado do Rio de Janeiro para o processo de 

despoluição do rio Paraíba do Sul;  

Preservar os Parques Municipais existentes em seu território por meio de 

Convênios e/ou Acordos celebrados com a União e/ou Estado do Rio de Janeiro 

que visem a melhor forma de acesso, uso e conservação dos mesmos pela 

sociedade civil e meios acadêmicos;  

Celebração de Parcerias Público-Privadas (PPPs) que visem à aquisição de bens, 

serviços, equipamentos e tecnologias mais limpas e sustentáveis, além da 

melhoria da qualidade ambiental do Município nas áreas de gestão de resíduos 

sólidos e de captação e uso/reuso da água; 

Atualização do Sistema Municipal de Meio Ambiente, através da revisão do 

regimento interno e modernização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SMADS);  

Busca de maior celeridade dos processos de Licenciamento Ambiental, em geral, 

através da informatização dos processos, com priorização dos investimentos e 

atividades que se utilizem e gerem energias renováveis;  

Gestão transparente do Fundo Municipal de Meio Ambiente, com efetiva 

participação das partes interessadas, nos processos de prestação de contas e de 

decisão para a alocação de recursos;  

Incentivar projetos que visem o gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos urbanos e dos resíduos de serviços de saúde, com vistas à 

recuperação energética e minimização dos impactos ambientais, por meio de 

usinas específicas a serem construídas e geridas de maneira privada ou por PPPs; 
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Incentivar Projetos que visem a utilização de “água de reuso” nas diferentes áreas 

da atividade econômica que não envolvam o consumo humano; Incentivo a Ações 

e Programas voltados ao Turismo Ecológico na Municipalidade; 

Incentivo a Ações e Programas que visem a proteção e conservação da Área de 

Proteção Ambiental da Região Serrana de Petrópolis (APA Petrópolis) e demais 

Unidades de Conservação com limites territoriais abrangidos pela 

Municipalidade; 

Controle e Fiscalização de Projetos de Reflorestamento e de Recuperação de 

Áreas Degradadas em curso na Municipalidade; 

Incentivar Projetos que visem a recomposição de áreas de Mata Atlântica, bem 

como a preservação ambiental, a proteção de corpos hídricos o estímulo ao 

retorno da fauna local na Municipalidade; 

Incentivar Projetos de Educação Ambiental que envolvam a utilização de 

equipamentos e espaços públicos;  

Assegurar os encontros do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA 

conforme cronograma a ser estabelecido pelo executivo municipal, ora 

responsável pela elaboração, coordenação e fiscalização da política ambiental do 

Município, nos termos como ora instituído pela Lei n.6.362 de 02 de Junho de 

2006;  

Viabilizar a estruturação e implementação de projetos que resultem no 

incremento de arrecadação do ICMS Ecológico (Lei Estadual n° 5.100), 

assegurando a arrecadação crescente de recursos para a cidade; 

Estruturar a coleta seletiva de resíduos, incluindo, a criação de Pontos de Entrega 

Voluntária de recicláveis (PEV), instituído pela Lei Estadual n° 8151, de 1° de 

novembro de 2018, com efetiva participação de cooperativas, associações de 

resíduos e empreendedores privados do segmento de resíduos;  

Estimular a sustentabilidade em equipamentos públicos, principalmente, nas 

escolas municipais, com vistas à utilização de energia renovável, captação de água 

da chuva para reuso, além da segregação do maior percentual de resíduos sólidos, 

inclusive, com a instalação de sistemas de compostagem dos resíduos orgânicos;  
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Estruturar programa de educação ambiental empresarial, junto ao CODEMA, 

voltado para pequenos e médios empresários, com vistas ao esclarecimento para 

o atendimento dos requisitos de licenciamento e proteção ambiental, dos 

empreendimentos localizados, ou aqueles com expectativa de instalação futura 

no município;  

Estimular a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

nos projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SMADS). 

 

9. AGRICULTURA E PRODUÇÃO RURAL 
 

a) Melhorias das estradas vicinais. 

As estradas vicinais são de extrema importância para o desenvolvimento do 

município, sendo responsável pelos acessos a várias regiões rurais e precisam 

receber melhorias, como por exemplo região de Secretário, Pedro do Rio, Brejal e 

etc... 

Pavimentação da estrada ligando o Brejal a Teresópolis, para mais escoamento e 

criação de empregos nessa região. 

b) Criação de um entreposto para o produtor rural. 

A criação de um entreposto se faz necessário para estimular toda cadeia 

produtiva, permitindo que os pequenos agricultores e produtores rurais tenham 

oportunidade de negociar sua produção direto no mercado, fortalecendo, 

valorizando e priorizando todos os produtores agrícolas de Petrópolis. Entreposto 

esse margeando a BR-040. 

c) Priorização das compras pela Prefeitura de Petrópolis. 

A compra da produção dos pequenos agricultores permite que alimentos “in 

natura” cheguem as escolas do município, gerando renda para os produtores e 

alimentação de qualidade para rede municipal de ensino. 
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d) Criação da feira permanente para o produtor rural 

 

Assim como grandes cidades turísticas, Petrópolis precisa de uma feira 

permanente, o que facilita a operação, logística e maior frequência de 

funcionamento. Além disso o espaço pode acolher outras atividades, como 

produtos artesanais da cidade. Esse projeto fomenta a economia local e cria um 

ambiente de visitação para população e  turistas. 

 

 

 

10. SEGURANÇA PÚBLICA 

 

a) Propostas para segurança: 

Parceria com as polícias através do centro de monitoramento. 

Investimento na ampliação e na manutenção do sistema de monitoramento de 

câmeras, garantindo que funcionem, visto que hoje este sistema é precário e 

ineficiente. 

Ampliação da Ronda Escolar, garantindo a tranquilidade e segurança no entorno 

das escolas do município. 

Melhoria e reestilização do uniforme da guarda civil, dando dignidade a esses 

profissionais. 

 

11. HABITAÇÃO 

 

a) Implantação de Petrópolis no novo programa do Governo 

Federal, “casa verde e amarela”. 

Com a cidade nesse novo programa, mais habitações populares com taxas de 

juros mais baixas serão entregues a população. 
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b) Programa Engenheiro de família: 

 

A prefeitura colocará a disposição um engenheiro para orientar a construção de 

casas, programa orientado a família que comprovem não ter renda para contratar 

um profissional. 

 

c) Programa Se Essa Rua Fosse Minha 

 

Esse programa tem como objetivo de cuidar das comunidades através do 

incentivo ao mutirão, com a prefeitura fornecendo o material e a comunidade a 

mão de obra.  

 

d) Regularização Fundiária em áreas públicas 

 

A regularização das casas em áreas públicas onde estão instaladas comunidades 

há muitos anos é uma demanda antiga da população. Esta política é fundamental 

para que a posse definitiva seja concedida aos proprietários.  

 

 

12. TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 

 

a) Analisar, programar e executar soluções diversas de engenharia 

de tráfego e operação do trânsito, a fim de promover a fluidez e 

segurança, adotando o sistema de trânsito inteligente, além disso 

se fazem necessárias as seguintes ações: 

Mudança no sistema de estacionamento de rua, criando um cartão diário de valor 

fixo e atraente. Para os turistas o valor de meia diária, facilitando e fomentando 

a visitação e permanência na cidade. 

Criação das áreas estratégicas de Mobilidade. 

Buscar a eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 
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Fiscalização efetiva nas vias publica. Principalmente para coibir as lotadas piratas 

que prejudicam os taxistas e motoristas de aplicativos formais. 

Adequar e melhorar a sinalização horizontal e vertical em toda a cidade. 

Criar parcerias com iniciativa privada para implantação da sinalização de 

identificação (pousadas, hotéis etc). 

Realizar palestras e campanhas educacionais de trânsito, visando à mudança 

comportamental, condutor e pedestre. 

Coibir com fiscalização áreas de estacionamento proibido em todas as vias da 

cidade. 

Fiscalizar a circulação de veículos de carga no centro histórico da cidade, 

fiscalizando e melhorando as áreas de carga e descargas. 

Analise e revisão do contrato da subconcessionária do serviço público de gestão 

e exploração das aéreas de estacionamentos. 

Fiscalização da subconssecionária do serviço de exploração das áreas de 

estacionamento.  

Priorizar o transporte público coletivo. 

Fiscalização do transporte coletivo urbano, criando padrões de qualidade para o 

serviço. 

Realizar estudo no transporte coletivo urbano, visando a melhorias dos horários, 

itinerários, linha, terminais, tipo de frota, numero de viagens, passageiro por 

quilômetro rodado, bilhetagem. 

Promover o uso de tecnológica no serviço de transporte coletivo urbano. 

Viabilizar e executar a câmara de compensação tarifaria no transporte coletivo 

urbano.  

Requalificação e restruturação dos pontos de embarque e desembarque (pontos 

de ônibus) do transporte público coletivo em toda cidade. 

Requalificar, melhorar e criar infraestrutura nos terminais de transporte coletivo 

urbanos existentes. 
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Fiscalizar o transporte publico privado (taxi e aplicativo), melhorando sua a 

eficiência, eficácia e efetividade na prestação do serviço. 

Estudo de viabilidade e implementação de ciclo faixas operacionais temporárias, 

com parceria pública e privada para funcionamento, aos domingos e feriados. 

Estudo e analise para execução de obras viárias em pontos críticos, tipo rotatória 

para fluidez de trafego. 

Estudo, procedimentos e viabilidade de implantação de lombadas eletrônicas 

para reduzir o numero e gravidade dos acidentes em áreas urbanas de grande 

circulação. 

Obtenção de recursos de fontes estaduais e federais para custeio de obras de 

infraestrutura de mobilidade urbana. 

Cadastrar e fazer selo para reboques na cidade, devidamente documentados. 

 

13. PROTEÇÃO SOCIAL 

 

Diretriz principal: políticas públicas que promovam a diminuição das 

desigualdades pela inserção social e garantia da universalidade dos direitos, 

permitindo o acesso de todos ao pleno exercício da cidadania e melhoria da 

qualidade de vida, com ações efetivas e direcionadas à: 

a) Clínica de resgate para dependentes químicos. 

A tragédia de um dependente químico não é exclusiva de uma camada social, 

desde os mais ricos aos mais pobres podem sofrer com esse mal. Aos que tem 

condições financeiras a situação fica mais fácil, podem pagar clínicas particulares 

para cuidar de seus parentes queridos, e aos mais necessitados? A Clínica visa 

sanar esse problema, dando ao usuário do SUS a dignidade pertinente. 
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b) Melhorias no cartão imperial. 

 

O programa Cartão Imperial será mantido e além disso, será atualizado de acordo 

com a inflação para recomposição do valor para manutenção do poder de compra. 

Será encaminhado projeto de lei para que se torne permanente esta atualização 

de acordo com a inflação, garantindo a proteção social da população 

independente de governos futuros. 

 

 

c) Restaurante popular dos distritos. 

 

O restaurante popular tem como objetivo atender a população socialmente 

fragilizada. Essa população não consegue se locomover dos distritos para o centro 

da cidade para ter acesso as refeições fornecidas. Por este motivo, é de muita 

importância dar atenção a população dos distritos que passam por necessidade 

de ter alimentação digna.  

 

d) Criança e adolescente 

 

Garantir o Direito da Criança e do Adolescente e o cumprimento do ECA (Estatuto 
da Criança e do Adolescente); 
 
Programa de prevenção e combate as Drogas nas escolas do município; 
 
Desenvolver ações integradas entre as áreas de Assistência Social e as demais 
Secretarias Municipais voltadas à prevenção e atenção à Família. 
 
Criar Programa de Convivência Familiar e Comunitária voltado para as crianças e 
adolescentes em situação vulnerabilidade social; 
 
Fomentar Projetos que contemplem ações educativas, assistenciais e culturais 
para as crianças residentes nas comunidades do Município;  
 
Promover ações de prevenção às drogas em Projetos envolvendo às áreas de 
assistência social, cultural, educação, esporte, lazer e saúde;  
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Trabalhar em parceria com o Governo Federal e Estadual em Programas de 
Transferência de Renda que possam abranger e/ou tangenciar demais programas 
orientados à Criança e ao Adolescente;  
 
Fomentar e ampliar a capacidade de atendimento dos Programas de Prevenção e 
Combate ao abandono, abuso, maus tratos, exploração sexual e crueldade em 
face de crianças e/ou adolescentes.  
 
Desenvolver Projetos Socioeducativos visando a diminuição do nível de evasão 
escolar para crianças e adolescentes;  
 
Desenvolver Projeto de Propagação de Ações Juvenis nos diversos bairros e 
espaços públicos, em parceria com o terceiro setor;  
 
Criar e fomentar a capacitação dos jovens do Município por Cursos 
Profissionalizantes;  
 
Estabelecer parceria com o setor privado para a criação de Projeto do tipo 
“Primeiro Emprego”, oferecendo qualificação sócio profissional a jovens de 16 a 
24 anos;  
 
Realização de Campanhas Educativas relacionadas aos temas de Sexualidade e 
Drogas nos diversos bairros do município. 
 
 

e) Mulher 

Ampliar as Campanhas de Combate à Violência contra a Mulher e os respectivos 
Serviços de Atendimento às Vítimas, bem como as demais ações previstas na Lei 
Maria da Penha; 
 
Garantir o atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em 
situação de violência; 
 
Apoiar o desenvolvimento de Programas de Reestruturação das mulheres vítimas 
de violência; 
 
Criar no âmbito da Administração Municipal atividades destinadas à participação 
das mulheres nos serviços e equipamentos públicos municipais;  
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Manter Programas de Formação Permanente e Continuada dos Servidores 
Públicos Municipais para as questões relacionadas à diversidade de raça, cor e 
sexo, visando eliminar qualquer tipo de discriminação no âmbito interno da 
Municipalidade e no trato com os cidadãos do Município. 
 
Desenvolver Projeto para criação de Casa de Abrigo para mulheres vítimas de 
violência doméstica;  
 
Ampliar, consolidar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres vítimas 
de violência;  
 
Desenvolver Programa de Auxílio e Prevenção da Gravidez na Adolescência;  
Apoiar ações voltadas para a criação de “Clube de Mães” nos bairros de maior 
vulnerabilidade socioeconômica.  

 

f) Terceira Idade 

Criação da creche do Idoso; 
 
Melhorar as condições de acessibilidade dos espaços públicos, visando a 
valorização e inclusão dos idosos nas atividades socioeducativas, culturais e 
esportivas do Município;  
 
Potencializar políticas publicas direcionadas ao idoso, tais como Grupos de 
Convivência e ações de inclusão e produção voltadas às áreas sociocultural, 
artesanal, de turismo e de lazer;   
 
Desenvolver Projetos de Moradia Alternativa para pessoas idosas sem proteção 
familiar, em parceria com o Terceiro Setor, com a iniciativa privada e com a 
sociedade civil;  
 
Realizar Campanhas de Conscientização Familiar das necessidades e direitos do 
idoso;  
Desenvolver Projetos de Capacitação Voluntária de Cuidadores de Pessoas Idosas;  
 

g) Portadores de necessidades especiais  

Programa para atenção do portador de deficiência mental com Equoterapia e 

outros. 
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Garantir o cumprimento da legislação voltada às pessoas portadoras de 
deficiência e/ou necessidades especiais pela Administração Municipal;  
 
Garantir a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência e/ou necessidades 
especiais, promovendo a adaptação gradativa de calçadas, equipamentos e 
acessos a prédios públicos, bem como o transporte especial; 
 
Apoiar Programa de Reabilitação e Convivência para as pessoas portadoras de 
deficiência e/ou necessidades especiais ;  
 
Desenvolver políticas públicas atreladas a programas locais e intramunicipais para 
as pessoas portadoras de deficiência e/ou necessidades especiais ; 
Desenvolver parcerias e convênios entre o poder público, entidades privadas e 
com o terceiro setor para a potencialização das ações voltadas às pessoas 
portadoras de deficiência e/ou necessidades especiais ;  
 
 Desenvolver Programa de estímulo ao Trabalho Voluntário de assistência às 
pessoas portadoras de deficiência e/ou necessidades especiais ;  
 
 Apoiar Programas de Inclusão voltados para a prática esportiva de pessoas 
portadoras de deficiência e/ou necessidades especiais nas escolas do Município;  
 
Potencializar ações e campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com 
deficiência;  
 
Promover Programas de Capacitação de familiares para o auxílio na reabilitação 
das pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades especiais.   
 

 

14. COMDEP 

 

A COMDEP – Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis está 

completamente sucateada, mal administrada, com uma dívida superior a 

R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). Os mais de 900 funcionários não 

são valorizados e a prática de terceirização e contratação de pessoal sem limites 

estão literalmente destruindo a companhia por inteiro. 
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a) Reforma administrativa da COMDEP 

Auditoria nas contas e contratos da empresa 

Redução dos cargos comissionados 

Inventário de todo o ativo imobilizado  

Início da regularização das dívidas tributárias 

Concurso em 2022 para resolver o problema do desvio de função e eventual 

recomposição do quadro, com editais sendo elaborados no segundo semestre de 

2021. 

b) Fazer um verdadeiro saneamento na cidade 

Fiscalização rígida da empresa responsável pelo saneamento e fornecimento de 

água.  

Realimentação do lençol freático em marcha com poços comunicantes até os rios 

evitando maior transbordamento e captando alto volume de água. 

c) Pequenas Intervenções 

Contratar pequenos empreendedores locais das comunidades para obras de 

pequena monta, dando celeridade as demandas comunitárias e gerando renda 

para a própria comunidade.  

d) Destino final do Lixo da Cidade. 

Volta a COMDEP a ser a fiscalizadora efetiva do Lixo da Cidade. 

Início do projeto inovador de usina de alta tecnologia para recompostagem e 

destino final do lixo. Gerando energia e ganhos para prefeitura. 

 

 


