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Durante os últimos anos conseguimos avançar com       

projetos e programas concretos para melhorar a vida        

do Petropolitano. Nesse Plano de Governo      

(2021-2024), apresentamos as propostas e ideias de       

Bernardo Rossi para avançarmos nesse processo de       

transformação.  
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APRESENTAÇÃO 

PETRÓPOLIS NO CAMINHO CERTO 

Sou Bernardo Rossi, Prefeito de Petrópolis, a cidade mais bonita do Brasil! Aqui             

nasci e fui criado. Sou formado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis,             

casado com a Sabrina, pai do Bernardinho e da Beatriz. Minha mãe dedicou sua vida               

como professora e meu pai durante muitos anos foi comerciante. 

Fui vereador por dois mandatos, presidente da Câmara Municipal, Deputado          

Estadual mais votado da história da cidade por duas vezes, Secretário de Habitação do              

Estado e atualmente sou Prefeito da cidade que amo! 

Desde que assumimos a gestão de Petrópolis, organizamos a máquina pública           

com um amplo projeto de austeridade, realizamos a maior reforma administrativa dos            

últimos 20 anos e reunimos nomes capacitados na formação do governo. Não foram             

tempos fáceis, trabalhamos muito, pagamos milhões de reais em dívidas das gestões            

anteriores, colocamos direitos dos servidores em dia, criamos eventos de repercussão           

nacional e internacional, como o Natal Imperial, resgatamos e ampliamos a Bauernfest,            

trouxemos novas empresas e indústrias e, junto com a população, estamos vencendo a             

maior pandemia da história. 

No enfrentamento a essa pandemia mundial, saímos na frente, antes até que            

muitos países, nas ações para salvar a vida dos petropolitanos e evitar a contaminação              

do Coronavírus. Cancelamos eventos, aulas das escolas, criamos hospitais e pontos de            

apoio especializados no atendimento a pessoas infectadas pela doença, criamos leitos           

clínicos e de UTIs em unidades hospitalares públicas e pactuamos leitos em hospitais             

particulares. Fizemos também controles sanitários nas entradas da cidade e proibimos a            

entrada de ônibus intermunicipais oriundos de municípios com casos confirmados da           

doença. Com o respaldo de especialistas e técnicos em Saúde, estamos seguindo na             

superação da pandemia trabalhando desde o início no intuito de salvar vidas.  

PETRÓPOLIS  
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 O Município de Petrópolis é considerado hoje um dos mais importantes           

municípios do Brasil, tendo em vista sua relevância histórica e cultural. Berço de             

inúmeros eventos, Petrópolis também se destaca pela gastronomia, seus polos, museus           

e riquezas naturais que atraem milhões de visitantes todos os anos.  

Estamos no caminho certo para o desenvolvimento econômico. Prova disso, é o            

reconhecimento de Petrópolis como uma das 100 melhores cidades do Brasil para fazer             

negócios. Figura ainda entre os municípios mais inteligentes e conectados do país. É             

também um dos destinos turísticos mais bem avaliados do mundo, com classificação A             

no Mapa do turismo nacional, sem falar que somos a cidade mais segura do estado. 

  DO PLANO DE GOVERNO 

 Durante o processo da elaboração deste Plano de Governo, organizamos as ideias            

colhidas de todos os segmentos de nossa cidade. Ouvimos durante todo esse primeiro             

mandato os Conselhos Municipais, os Presidentes das Associações, os Líderes          

Comunitários e a sociedade civil. Atentos às necessidades dos petropolitanos e           

pensando nas melhores ideias, projetos, programas e soluções para a população,           

apresentamos o Plano de Governo para o quadriênio 2021-2024. 

 

OS TÓPICOS DESTE PLANO 

     DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

 No decorrer dos últimos meses, nossa cidade passou por um de seus momentos             

mais difíceis. O enfrentamento a um vírus desconhecido, que exigiu a tomada de             

decisões duras, porém com o objetivo de salvar prioritariamente vidas!  

 Após passarmos pelo pico da doença, apresentamos à sociedade um plano de            

retomada econômica, que prevê uma série de medidas e ações para o resgate dos              

empregos perdidos e busca incessante na instalação de novas empresas para geração de             

renda na nossa cidade. Atrelado a isso, investimos em uma gestão responsável e austera              
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em relação aos gastos públicos, permitindo vislumbrar um outro momento para a vida             

petropolitana.  

 Além do desenvolvimento do Condomínio Industrial da Posse com o interesse de            

instalação de mais de 20 empresas, desenvolvendo a economia local e de todo o              

município, o plano foca nas potencialidades da cidade e consiste em investimentos,            

principalmente, no turismo de negócios e no setor de tecnologia.  

No turismo de negócios, mapeamos auditórios de universidades e hotéis no           

intuito de construir um calendário corporativo de eventos para sediar seminários e            

workshops, fomentando não só as áreas de turismo, hotelaria e gastronomia, mas            

também setores como o de serviços, comércio, entre outros. Para a Tecnologia,            

importante prosseguir com investimentos e parcerias com organizações como Serratec,          

instituições de ensino superior, além de fomentar e incentivar a instalação de            

incubadoras e laboratórios. 

 

INOVAÇÃO 

 Em um mercado cada vez mais competitivo, garantir que as empresas estejam            

alinhadas com as novas tecnologias e inovações pode vir a ser um grande diferencial              

competitivo, capaz de melhorar consideravelmente inúmeros aspectos da sua rotina,          

como por exemplo agregar uma maior eficiência operacional. 

 Somos o 1º município do Estado a ter uma Lei de Inovação, que prevê o                

incentivo a aceleradoras e incubadoras, parcerias com instituições de ensino superior           

para compartilhamento de laboratórios, a simplificação do processo burocrático para a           

instalação de novas empresas e criação do Plano de Inovação Municipal. Petrópolis            

também apareceu, pela primeira vez, no ranking das cidades mais inteligentes e            

conectadas do País, além de se candidatar para sediar um laboratório de inteligência             

artificial.  

GRICULTURA E PRODUÇÃO RURAL 
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 Além do diálogo permanente com a Associação dos Feirantes, conseguimos          

avançar na ampliação das feiras livres, na revitalização de políticas públicas nas áreas             

rurais do município, na entrega de novos jalecos e na ampliação de aquisição de              

hortifruti para o cardápio da merenda escolar. 

Para dar mais condições de trabalho aos produtores que comercializam no           

Hortomercado Municipal, em Itaipava, estamos revitalizando todo o espaço. Com o           

objetivo de valorizar e dar mais expressão à produção de orgânicos do município,             

ampliamos ainda nossa tradicional feira de orgânicos, realocando os produtores para           

um espaço com maior visibilidade e padronizando barracas.  

 

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE FISCAL 

 O desafio de gerir um município com mais R$ 700 milhões em dívidas logo no               

início de 2017 não foi tarefa fácil. Faltava merenda para iniciarmos o ano escolar e               

medicamentos dos mais diversos tipos em todas as unidades de saúde. Sem falar nas              

folhas de pagamento, férias e direitos dos servidores atrasados. Os principais hospitais e             

universidades já não mais queriam negociar com o Poder Público, descrentes de que             

alguma solução seria possível.  

 Para organizar a casa e conseguir equacionar os problemas, realizamos a maior            

Reforma Administrativa dos últimos 20 anos, estabelecemos um grande pacote de           

austeridade, cortamos salários de todo o primeiro escalão e economizamos mais de R$             

60 milhões.  

 Nos meses subsequentes, com diálogo diário com a sociedade civil, lideranças,           

empresários e sindicatos, sempre pautados na transparência e responsabilidade         

apresentamos nossas metas, planos, programas e projetos.  

 Em relação a eficiência da gestão frente à Defesa dos Direitos Consumidor,            

transformamos o Procon Municipal, dotando-o de equipamentos mais modernos         

garantindo e aprimorando o atendimento à população na praticidade dos serviços por            
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meio de ferramentas como o App PROCON e o PROCON móvel - Primeira unidade móvel               

do Estado - uma Unidade física em Itaipava, Feirão Limpa Nome, entre outras             

iniciativas. 

 Com toda a adversidade estamos trabalhando e vencendo a crise!  

SERVIDOR PÚBLICO 

 O orgulho que temos pelos avanços que conseguimos para descongelar direitos           

do funcionalismo e garantias previstas em Lei anteriormente descumpridas, são          

conquistas que não permitem mais retrocessos. O servidor é o coração da Prefeitura,             

sem ele não conseguiríamos administrar nossa cidade.  

 Em nosso governo, cargos de chefia, direção, e secretariado foram priorizados           

em amplo número para servidores de carreira. Optamos pela condução responsável em            

organizar a máquina pública, sem perseguições políticas, mas sim focados em           

estabelecer um calendário real de avanços e no cumprimento de compromissos.  

Organizamos e não permitimos em nenhum mês o atraso de folha,           

descongelamos o PCCS da educação, pagamos todas as férias vencidas de outros            

governos, liberamos quase 1000 (mil) licenças-prêmio para fins de aposentadoria,          

garantimos a incorporação do abono da Guarda Civil, uniformes e equipamentos novos            

para a CPTRANS, COMDEP e Guarda.  

Estamos com o concurso público sendo elaborado e o PCCS da COMDEP em fase              

bem adiantada que serão implementados em nosso próximo mandato.  

  

MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO 

Pensar Petrópolis para o futuro requer profissionais capacitados, vontade e          

articulação política e um planejamento estratégico bem elaborado.  
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Na nossa gestão criamos o Programa Prefeitura Presente, o Petrópolis Iluminada,           

o Manual de Calçadas Acessíveis e o Mais Asfalto. Um pacote de serviços para melhorar               

as condições das vias nos bairros e comunidades, como é o caso da iluminação em LED,                

contribuindo com vias mais iluminadas, dando mais segurança e a tranquilidade de            

petropolitanos, visitantes e turistas.  

A criação da licença ambiental simplificada (LAS) proporcionou ao empresário          

maior agilidade na legalização e no licenciamento de novas empresas na cidade, sem             

deixar de lado a preservação ambiental, sempre obedecendo aos critérios técnicos. 

Em 2018, Petrópolis alcançou a melhor colocação no ranking do ICMS Verde da             

Região Serrana  - 8ª entre as 92 cidades do Estado do Rio de Janeiro. 

Destaque também para criação de duas novas Reservas Particulares do          

Patrimônio Natural (RPPNs) no entorno da Reserva Biológica de Araras: Caminho Real e             

São Miguel, com mais de 24,2 hectares preservados. 

A inauguração de três ecopontos durante essa gestão ampliou o trabalho de            

coleta seletiva no município: Itaipava, Quitandinha e Araras, que se juntaram ao da             

Mosela. 

 

BEM ESTAR ANIMAL 

Ter políticas públicas de defesa da causa animal, leis e agendas de proteção que              

assegurem o cumprimento e respeito aos direitos dos animais, livrando-os de           

maus-tratos e mantendo sua qualidade de vida também fazem parte do bem estar de              

uma sociedade.  

No intuito de fortalecer as políticas públicas para os animais, transferimos a sede             

da Coordenadoria de Bem Estar Animal para próximo ao Gabinete do Prefeito, criamos o              

Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, além da              

Semana Municipal de Proteção Animal, evento anual que ajuda a divulgar o trabalho dos              
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protetores de Petrópolis. Investimos, ainda, na aquisição de um novo veículo para            

fiscalizar maus-tratos e fazer resgates de animais. Também sancionamos importantes          

leis que resguardam o direitos dos animais como a legislação que proíbe o uso e a                

comercialização de coleiras de choque e a lei que proíbe as cirurgias com fins estéticos               

em animais. 

Importante destacar que colocamos em prática a vontade da população          

petropolitana, que decidiu por meio de plebiscito, pôr fim às charretes por tração             

animal no município. 

 

ESPORTE E LAZER 

Petrópolis avançou nos últimos três anos e meio o que não avançou durante as              

últimas três décadas. Mais de 20 mil pessoas foram beneficiadas com a construção ou              

reforma de equipamentos esportivos nos bairros. Entregamos o Centro de Iniciação ao            

Esporte (CIE), no Caxambu, e estamos em constante investimento em obras nas quadras             

comunitárias. Além disso, também entregamos as pistas de Skate e de Pump Track, em              

Itaipava. São equipamentos que vamos usar para a implementação de programas sociais            

que fomentem o esporte, além da realização de aulas, festivais e competições.  

Vale destacar ainda que criamos programas regulares nos bairros, como o Agita            

Petrópolis e o Festival das Comunidades, que atenderam quase 10 mil pessoas. Batemos             

recorde de escolas inscritas nos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis (JEUPs).           

Foram mais de três mil jovens praticando atividade física ao longo de todo o ano. Outros                

avanços esportivos importantes foram a criação de um calendário esportivo do           

município, o calendário de corridas de rua, além de parcerias público-privadas que            

permitiram que grandes eventos fossem realizados na cidade, como a Copa           

Internacional de Mountain Bike. Outras vitórias foram a desapropriação do terreno da            

Pista de Voo Livre do Parque São Vicente, permitindo que as competições voltassem a              

ser realizadas no município e a Lei de Incentivo ao Esporte. Com a pandemia, também               

investimos em tecnologia no Esporte e oferecemos outros tipos de atividades, como a             
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primeira Copa Imperial de League Of Legends (LOL) e a Gincana online de games, que               

foram grandes sucessos entre os jovens.  

 

SAÚDE 

 Cuidar da saúde é uma prioridade. Por isso, finalizamos obras abandonadas pelas            

gestões anteriores, como as UBSs do Caxambu, Posse e Araras. Estamos realizando em             

parceria com a FASE um investimento de mais de R$ 20 milhões no Novo Hospital               

Alcides Carneiro, que agora conta com uma Nova Maternidade, um Novo Centro            

Obstétrico, um Novo Cartório, uma Nova Pediatria, um Novo Laboratório de Análises            

Clínicas. Inauguramos também no HAC a Sala Lilás e a revitalização total da capela do               

hospital . Ainda entregaremos as UTIs adulto, as UTIs pediátricas, um Novo Banco de              

Leite, um Novo Banco de Sangue e uma Unidade Pós Cirúrgica.  

 Os investimentos em toda a Rede, dos Postos de Saúde nos bairros aos leitos de               

UTI em nossos Hospitais Públicos, da oferta dos medicamentos ao bom funcionamento            

das UPAs, inclusive a UPA Itaipava, inaugurada em janeiro deste ano, são sinais             

consistentes da gestão que adotamos: oferecer atendimento de qualidade e          

equipamentos e unidades de excelência para os Petropolitanos.  

 Entregamos ainda um Novo Centro Ortopédico, um Novo Setor de Fisioterapia e            

um Centro Odontológico.  

O Programa Melhor em Casa já atendeu mais de 8 mil pessoas, com profissionais              

comprometidos, assim como no terceiro turno nos postos e nos mutirões. 

 Avançaremos ainda mais na saúde. Os mutirões de cirurgia eletiva serão           

ampliados, a Rede Cegonha passará a ser integral e reformaremos todos os nossos             

postos de saúde e equipamentos. 

Vamos continuar cuidando do petropolitano! 
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 No âmbito da proteção social, avançamos consideravelmente em Programas e          

Ações que cuidam dos mais vulneráveis e que necessitam do acompanhamento e            

acolhimento por parte do poder público. Reformamos e ampliamos o restaurante           

popular adicionando ainda o café da tarde, criamos novos CRAS e novo CREAS,             

ampliamos o cartão imperial, implantamos os Programas Criança Feliz, Família          

Acolhedora e o Programa Nacional de Acesso ao Mercado de Trabalho (Acessuas). Para             

acolhimento de pessoas em situação de rua, criamos o Programa Operação Inverno e             

montamos uma equipe especial de abordagem no Centro POP.  

O Programa Criança Feliz em Petrópolis, por exemplo, é modelo para todo país e              

recebeu o reconhecimento da Unesco. Também reforçamos as ações sociais nas           

comunidades.  

Implantamos o Nape IJ para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de            

abuso sexual. E o trabalho de escuta qualificada realizado no Núcleo rendeu ao             

município prêmio em 2017 e 2020. Petrópolis também foi o único município do Estado              

a receber Menção Honrosa pelos trabalhos desenvolvidos junto a idosos e crianças            

vítimas de violência social. 

 

EDUCAÇÃO 

Desde 2017 modificamos a gestão da Administração da Rede de Ensino           

Municipal, aplicando melhor os recursos no aprendizado e na formação de nossos mais             

de 40 mil alunos, crianças e adolescentes que estão estudando com profissionais da             

educação preparados, em um ambiente digno, com novo mobiliário, brinquedotecas,          

Centros de Educação Infantil e Escolas novos, reformados e ampliados. 

 Compreendemos a Educação como prioridade. Ampliamos o Ensino Integral de 4           

para 24 escolas, fizemos o maior investimento em merenda na história da cidade e              

criamos logo nas primeiras semanas do enfrentamento à pandemia o Cartão Merenda            
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Certa, garantindo a alimentação para nossos alunos juntamente com o kit hortifruti que             

complementa o cardápio nutricional, assim como o kit pedagógico para a realização das             

tarefas propostas na plataforma também por nós criada, a Educa em Casa.  

 Duas mil novas vagas em Centros de Educação Infantil foram criadas e mais 1000              

serão efetivadas já em 2021.  

 Além disso, adquirimos 11 novos ônibus, fortalecendo o transporte dos alunos            

nas localidades de difícil acesso.  

 Revitalizamos 143 unidades escolares e creches, entregamos obras paradas há          

anos e que eram sonho para as comunidades como a Escola Municipal Jandira             

Bordignon, o CEI da 24 de maio, o CEI Boa Vista.  

 Em 2020 as escolas receberam ventiladores, ampliação de equipamentos,         

laboratórios de informática, mobiliário, brinquedos, material para educação física, além          

do kit musical. A Rede está sendo preparada para quando, com segurança, pudermos             

retomar as aulas, tendo em vista esse momento difícil e inédito que estamos             

enfrentando na saúde pública. 

 Ampliamos as atividades na Casa da Educação Visconde de Mauá, que se tornou             

referência para os outros municípios. Em 2016 havia pouco mais de 100 alunos             

matriculados, e em 2019 mais de 1000.  

 Nosso trabalho é reconhecido pela ONU, UNESCO e UNICEF pelos programas           

Defesa Civil nas Escolas, Busca Ativa Escolar e Criança Feliz. 

 Estamos transformando a Rede, vamos garantir a qualidade da merenda,          

ampliando a aquisição de hortifruti e inserindo alimentos orgânicos no cardápio escolar.  

 Vamos dar continuidade aos avanços quanto ao cumprimento do PCCS da           

educação. Hoje, os quinquênios foram colocados em ordem e praticamente todos os            

processos de enquadramento por formação também. Iniciamos o descongelamento dos          

triênios. E não paramos por aqui. A insalubridade para os auxiliares de serviços gerais, a               
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capacitação dos nossos servidores e o respeito pelo importante trabalho que           

desempenham serão o norte das políticas públicas adotadas no próximo quadriênio. 

 Seguiremos respeitando e cuidando dos nossos servidores e alunos! 

CULTURA E TURISMO 

Sendo o setor responsável pela principal vocação do município, o turismo em            

nosso governo alcançou a classificação A no Mapa do turismo nacional, única cidade do              

Brasil entre os 25 destinos promissores pós-pandemia pelo Trip Advisor, Capital           

Estadual da Cerveja, do Canto Coral e referência em qualidade de vida.  

Criamos o Natal Imperial, consolidado como um dos maiores e melhores           

espetáculos de iluminação e visitação em todo o Brasil. A Bauernfest foi remodelada e              

ampliada, sendo a segunda maior festa do gênero no país.  

Em nossa cidade, fortalecemos os diversos tipos de turismo existentes, como o            

Ecoturismo histórico-cultural, de compras cervejeiro gastronômico religioso e de         

negócios. 

 Vamos valorizar ainda mais o artista e a cultura petropolitana. Junto com o trade              

turístico, fortaleceremos também os nossos eventos e o nosso calendário para manter            

Petrópolis no topo do turismo nacional. 

DEFESA CIVIL E AÇÕES VOLUNTÁRIAS 

 Em nosso mandato, a Defesa Civil assumiu protagonismo no cenário de políticas            

públicas do Município. Criamos o Plano Inverno, Plano Verão, o Defesa Civil nas Escolas,              

pioneiro no Brasil e reconhecido pela ONU, com ênfase na cultura de prevenção de              

desastres de origem natural e de percepção de riscos já na infância.  

As propostas de governo em um plano que contemple as fases de preparação,             

prevenção, mitigação, resposta e reconstrução devem acompanhar as diversas         
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preocupações do gestor público, permeando a tecnologia, os aspectos sociais e           

econômicos para uma gestão eficiente e eficaz. 

 Seguiremos com a política pública de manter Petrópolis como cidade resiliente e 

trabalhar com a prevenção na cultura da preservação de vidas. 

SEGURANÇA PÚBLICA 

Os constantes investimentos realizados neste mandato junto com planejamento         

estratégico executado em diversas ações consagrou Petrópolis durante os anos de 2018            

e 2019 como a cidade mais segura do Estado. O trabalho sério e de forma conjunta pelas                 

Forças de Segurança garantem tranquilidade aos petropolitanos e turistas que visitam a            

cidade.  

 Criamos o Centro Integrado de Operações (CIOP), com monitoramento composto          

por 56 câmeras em 46 locais, inclusive com reconhecimento facial, 24 horas por dia.              

Mais 24 câmeras serão instaladas na cidade, aumentando ainda mais a cobertura.  

 Realizamos diversas edições do Choque de Ordem, levamos a iluminação de LED            

para as principais vias e também nas comunidades com o Programa Petrópolis            

Iluminada. 

 Reativamos o ônibus de videomonitoramento, presente permanentemente no         

dia a dia da cidade, nas praças e terminais, como também nos grandes eventos.  

 Criamos o Fundo Municipal de Segurança Pública, o grupamento com cães que            

funciona nas principais operações para detecção de drogas, proteção, resgate em           

escombros e cinoterapia.  

 A Ronda Escolar realizou mais de 4 mil visitas e atendimento a mais de 700               

ocorrências.  

 Entre 2021 e 2024 nosso planejamento segue na ampliação da Central de            

Monitoramento, mantendo Petrópolis como cidade segura e tranquila para morar, viver,           

investir e trabalhar.  
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 HABITAÇÃO 

Após anos de descuido e descaso com a dignidade das pessoas, apresentamos            

nossa vontade em fazer e o resultado do compromisso assumido: a entrega do maior              

número de moradia popular na história da nossa cidade! Somente no Conjunto            

Habitacional Vicenzo Rivetti são 776 apartamentos, além do Conjunto Habitacional          

localizado na Posse. Além disso, novos empreendimentos estão programados para          

serem executados nos próximos meses. 

No nosso Plano de Governo, também cuidaremos da regularização fundiária, na           

fiscalização de obras irregulares e em locais de risco, visando ordenar a ocupação do              

solo.  
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 PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

1. Consolidar o Plano de Recuperação Econômica de Petrópolis vencendo a Crise            

da Pandemia e criando o Programa Avança Petrópolis visando dar celeridade e            

dinâmica aos trades econômicos e setores vocacionados da cidade; 

1.1 Acelerar as legalizações e liberações dentro da legislação vigente de novos             

empreendimentos imobiliários; 

1.2 Avançar na implementação do Distrito Industrial da Posse com a instalação             

de mais empresas; 

2. Entregar o novo Espaço Empreendedor, ampliar os serviços oferecidos e investir            

em parcerias com instituições que visam à capacitação de profissionais e           

microempreendedores; 

3. Atrair investimentos de capital empreendedor estrangeiro e nacional para o setor            

tecnológico da cidade; 

4.  Fortalecer o Turismo de Negócios no Município; 

5. Dar continuidade ao projeto de implantação do Centro de Convenções de            

Petrópolis; 

6. Manter a política para atração de novas empresas e ocupação das áreas ociosas              

mapeadas do Município; 

7. Criar o Programa Compra Direta Petrópolis possibilitando condições favoráveis          

para ampliar compras municipais de fornecedores de Petrópolis; 

8. Criar o Fundo Municipal de Economia Popular Solidária, sob gestão do Conselho             

de Economia Solidária de Petrópolis, e estimular a aquisição de seus produtos e             

serviços pela administração pública; 

9. Apoiar as Cooperativas e Associações de catadores de materiais recicláveis,           

reaproveitáveis e reutilizáveis. 
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1.1 INOVAÇÃO 

1. Criar o Programa Petrópolis Mais Cidadã, com o objetivo de fortalecer o princípio             

da transparência e da participação social, potencializando as ferramentas de          

divulgação dos investimentos dos recursos públicos e buscando consolidar uma          

gestão pública cada vez mais participativa; 

2. Criar ambiente favorável para implementação de novas tecnologias de conexão          

como 5G, e rede de baixa frequência para dispositivos de prevenção de desastres             

naturais; 

3. Criar plataforma online do Espaço Empreendedor; 

4. Reforçar a parceria com entidades do setor de tecnologia visando ampliar o            

número de empregos e de empresas; 

5. Desenvolver ações para atração de Centros de Tecnologia de Inteligência          

Artificial; 

6. Expandir a instalação de fibra ótica na cidade e fazer Parceria Público-Privada de             

iluminação pública com central integrada de comando e controle.  

 

1.2 AGRICULTURA E PRODUÇÃO RURAL 

1. Criar o PAM - Programa de Alimentos Municipal: iniciativa que busca           

reaproveitar alimentos que não tenham mais valor comercial nas feiras livres,           

promovendo o processamento e fazendo a distribuição a instituições         

cadastradas; 

2. Implantar novos pontos de venda direta do produtor ao consumidor; 

3. Criar a Escola Técnica Agrícola em parceria com o Serviço Nacional de            

Aprendizagem Rural - Senar, em um espaço ao lado do Hortomercado Municipal            

em Itaipava; 

4. Articular junto ao sistema financeiro políticas para concessão de créditos          

agrícolas, acessíveis aos pequenos produtores rurais; 
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5. Consolidar e ampliar iniciativas como o Circuito Imperial Orgânico e          

Agroecológico, visto que Petrópolis se tornou a Capital Estadual de Produtos           

Orgânicos; 

6. Criar o Programa Cuidando dos Caminhos Vicinais; 

7. Aumentar a cobertura de instalação de fossas sépticas nas comunidades          

agrícolas; 

8. Ampliar a compra de produtos agrícolas de produtores rurais locais pelo poder 

público para atender as Unidades Escolares e de Saúde. 
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2. GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE FISCAL 

1. Ampliar o Pacote de Eficiência: ações de austeridade, gestão, desburocratização e           

responsabilidade:  

1.1 Aperfeiçoar constantemente as ações que visam à modernização da máquina           

pública; 

1.2 Reestruturar administrativamente as Secretarias, Órgãos e Departamentos        

da Prefeitura visando uma gestão ainda mais austera e dar maior efetividade às             

ações do governo;  

1.3 Estimular eficiência energética dos prédios e equipamentos públicos; 

2. Fortalecer a política de captação de recursos nas esferas Estadual e Federal;  

3. Incorporar recursos provenientes de iniciativas como o Plano de         

Georreferenciamento; 

4. Ampliar e fortalecer a política de incentivo fiscal 

5. Fortalecer ainda mais o PROCON para a efetiva proteção e garantia dos direitos             

dos consumidores em nossa cidade, ampliando, inclusive, o atendimento nos          

distritos e por meio de ferramentas tecnológicas. 

 2.1 SERVIDOR PÚBLICO 

  
1. Implantar o Programa Qualifica Servidor visando à capacitação contínua e          

incentivo à produtividade dos servidores públicos municipais; 

2. Realizar  concurso público para as diversas carreiras do funcionalismo; 

3. Implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da COMDEP; 

4. Dar continuidade na recuperação de recursos do COMPREV; 

5. Captar  recursos para o Fundo de Segregação de Massa; 

6. Manter e fortalecer as atividades das ações sociais e do Projeto Conviver voltado             

para aposentados e pensionistas; 

7. Reformar e readequar os Planos de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores            

municipais; 
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8. Criar plano de saúde e odontológico para servidores públicos da administração           

direta e indireta; 

9. Manter a política de concessão de licença prêmio para os servidores em vias de              

se aposentar; 

10. Cumprir o Estatuto do Servidor garantindo a liberação automática dos triênios; 

11. Equiparação dos servidores da administração com os servidores da saúde que           

possuem cargos equivalentes; 

12. Criar adicional de insalubridade para todos os servidores que exercem atividade           

de risco; 

13. Criar mecanismos para que os funcionários públicos tenham acesso aos          

espetáculos culturais na cidade, através de tickets de acesso;  
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3. MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO 

1. Fortalecer o Projeto Rio Limpo para coleta de resíduos sólidos e manutenção            

das margens e desassoreamento; 

2. Implantar o Programa Digital Verde: requerimento online para licenciamento         

ambiental e demais serviços; 

3. Criar o Programa Voluntariado Ambiental possibilitando a participação        

efetiva da população na fiscalização, educação ambiental junto aos órgãos de           

Meio Ambiente; 

4. Criar o Plano de Revitalização do Arboreto Urbano do Centro Histórico em            

parceria com as instituições de ensino superior, IPHAN e Secretaria Municipal           

de Meio Ambiente; 

5. Implantar a nova fase do Parque Natural Municipal Padre Quinha, com ênfase            

na infraestrutura de Sede e Centro de Visitantes; 

6. Fortalecer a infraestrutura e gestão das Unidades de Conservação Municipais; 

7. Criar a APA Piabanha e APA Vale das Videiras; 

8.  Criar o Programa Mais Mobilidade: 

8.1 Potencializar o alcance e adesão do Manual Todos na Calçada, conscientizar             

e sensibilizar moradores, comerciantes e profissionais de arquitetura e         

engenharia sobre a importância de construir, reformar e manter as calçadas; 

8.2  Ampliar o programa Mais Asfalto; 

9. Dar continuidade à Revisão Legal da Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do              

Solo (LUPOS) e elaboração das Leis Complementares do Plano Diretor;  

10. Realizar obras de urbanização nas comunidades que carecem de infraestrutura           

dando continuidade ao programa Prefeitura Presente; 

11.  Ampliar a cobertura do Programa Petrópolis Iluminada; 

12. Dar prosseguimento à política de saneamento básico em comunidades          
carentes; 

13. Fortalecer o núcleo de projetos executivos; 

14.  Ampliar os serviços de Disque Entulho e Ecopontos; 

15. Viabilizar novo Centro Administrativo; 
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16. Executar o Plano de Georreferenciamento; 

17. Manter e  ampliar a política de Parceria Pública Privada (PPP). 

18. Firmar convênios e parcerias para execução de rotatórias e alças que visem a              

melhora da mobilidade urbana;  

  

3.1 BEM ESTAR ANIMAL 

1. Fortalecer a Coordenadoria de Bem-estar animal para dar continuidade às          

ações de prevenção e cuidado com a causa animal;  

2. Promover políticas de esterilização e controle dos animais abandonados,         

reativando o castramóvel e a castração através das clínicas privadas; 

3. Ampliar a fiscalização para coibir os maus-tratos e garantir os direitos dos            

animais; 

4. Promover melhorias no curral de apreensão; 

5. Criar o Programa Família Acolhedora PET fortalecendo a política pública de           

adoção de animais. 
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4. ESPORTE E LAZER 

1. Ampliar o Programa Agita Petrópolis aumentando a oferta de atividades físicas           

e de lazer de forma gratuita em toda a cidade; 

2. Fomentar o trabalho articulado entre instituições de ensino, poder público e           

clubes esportivos para o programa de identificação e apoio aos novos talentos; 

3. Utilizar as Escolas da rede Municipal de Ensino como centros de excelência em             

educação, atividade física (pré-desportivas) e lazer, para estudantes e         

comunidade; 

4. Intensificar eventos esportivos e de recreação com pessoas da terceira idade; 

5. Implantar o Programa Agita 60+, promovendo atividades permanentes nas         

academias da Terceira Idade já existentes em Petrópolis; 

6. Estruturar o Departamento de Esportes para pessoas com deficiência, por meio           

da aquisição de equipamentos para desenvolvimento e massificação do         

segmento desde sua base, promovendo esporte, atividade física e lazer; 

7. Realizar parcerias com instituições para pessoa com deficiência (PCD), com          

intuito de estimular a prática do paradesporto, promovendo o desenvolvimento          

humano, a inclusão eficaz e equidade social de práticas esportivas; 

8. Dar continuidade à evolução orçamentária para fomento ao esporte; 

9. Prosseguir na instalação de novas academias ao ar livre; 

10. Ampliar as agendas esportivas dentro do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte e               

dar continuidade na reforma dos equipamentos poliesportivos (pista de skate,          

circuito imperial de lazer, pump track); 

11.  Ampliar o Programa de reformas e melhorias de quadras poliesportivas. 
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5. SAÚDE 

1. Dar prosseguimento aos Mutirões da Saúde em consultas, exames e cirurgias, no            

período noturno e durante os finais de semana, por meio do Programa Saúde em              

Dia; 

2. Criar um Centro Especializado em Reabilitação CER II voltado para as pessoas            

com deficiências e seus familiares; 

3. Implantar o Centro de Imagem e Diagnóstico no Hospital Municipal Nelson de Sá             

Earp; 

4. Dar continuidade à ampliação de Leitos de UTI nos Hospitais Municipais; 

5. Ampliar a cobertura da Atenção Básica com a implantação da Unidade de Saúde             

de Atenção Primária; 

6. Implantar novas Residências Terapêuticas; 

7. Criar o Programa Consulta Fácil com o serviço de teleconsulta; 

8. Criar o Programa Saúde de Porta em Porta: instrumentalizar os profissionais de            

saúde com equipamentos móveis (tablets), para ações de visitas domiciliares e           

vigilância em Saúde, possibilitando o registro in loco e georrefenciamento dos           

atendimentos; 

9. Ampliar o número das Academias de Saúde, proporcionando atividades de          

convivência junto à comunidade; 

10.  Dar prosseguimento às obras e investimentos do Novo HAC; 

11. Ampliar o atendimento do setor de fisioterapia e estender o alcance do serviço              

para postos de saúde da família; 

12.  Criar o destacamento da Central de Ambulâncias - SAMU para os distritos; 

13.  Ampliar o terceiro turno nos postos de Saúde da Família; 

14.  Consolidar o Programa Rede Cegonha; 

15.  Ampliar o Programa Melhor em Casa; 

16. Efetivar as ações de combate ao uso de álcool e drogas como política pública               

ampliando o atendimento aos usuários (CAPS AD). 
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6. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

1. Criar o Programa Nossas Crianças integrando os serviços de assistência e           

proteção à criança e ao adolescente: 

1.1  Elaborar e implementar o Plano Municipal da Primeira Infância;  

1.2  Ampliar o Programa Criança Feliz; 

1.3 Ampliar o Programa Família Acolhedora; 

2. Criar Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência (CCPD); 

3. Criar o Programa Cozinha Solidária;  

4. Promover a abertura dos CRAS Bingen,  São Sebastião e Estrada da Saudade; 

5. Implementar a Lei Municipal do Sistema de Atendimento Socioeducativo         

(SINASE);  

6. Criar o Programa Nova Chance, com oportunidades de estágio, visando          

oportunizar a inserção do jovem inscrito no programa de medidas          

socioeducativos do SINASE no mercado de trabalho, propiciando geração de          

renda, conhecimento e independência; 

7. Lançar o Programa do CRAS Itinerante, levando o atendimento das equipes às             

comunidades; 

8. Criar uma Instituição de Longa Permanência para idosos (ILPI); 

9. Criar o Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI); 

10. Manter e fortalecer o Restaurante Popular, ampliando o atendimento para os           

distritos; 

11.  Ampliar o Programa Cartão Imperial; 

12.  Fortalecer os equipamentos Centro POP, CRAS, CREAS, NIS; 

13. Criar a Casa da Mulher: um local de acolhimento que reúna todos os serviços               

integrados aos programas do CRAM, Sala Lilás, Sala Violeta e demais parcerias,            

como o Projeto Minha Aurora e o NUAM; 

14. Em parceria com a iniciativa privada, estender o atendimento do NAPE-IJ para             

os distritos. 
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7. EDUCAÇÃO 

1. Criar o Programa Educa Mais Petrópolis visando à integração de ações de            

atenção à Rede de Ensino: 

1.1  Ampliar o ensino integral nas escolas; 

1.2 Fornecer uniforme para todos os alunos; 

1.3 Incentivar à leitura e o aprendizado de idiomas por meio de parcerias e              

convênios, criando a ação Livro Amigo; 

1.4  Tornar como política pública a avaliação diagnóstica da Rede; 

1.5 Manter a formação continuada para os profissionais da Educação, com           

prioridade na qualidade do ensino e valorização do servidor; 

2. Fortalecer como política pública a ampliação de atendimentos nos Centros de           

Referência de Educação Inclusiva; 

3. Aumentar, gradativamente, a aquisição de produtos da agricultura familiar na          

merenda escolar, e dar continuidade à elaboração dos cardápios adaptados às           

crianças com restrições alimentares; 

4. Ampliar o número de vagas para os Centros de Educação Infantil com a criação              

do Programa Meu CEI, além de novas unidades e reorganização dos espaços,            

garantindo, ainda, a manutenção e ampliação das parcerias existentes (MITRA          

DIOCESANA e as tradicionais escolas mantidas pela; 

5. Ampliar e fortalecer as parcerias para cursos técnicos para os alunos           

matriculados na Rede Municipal; 

6. Fortalecer o trabalho em parceria do CMDCA/FUNCRIA e a Rede Municipal de            

Educação, dando prosseguimento a programas e projetos voltados para a          

crianças e adolescentes, em especial aqueles que vivem em situação de risco            

pessoal e social, previstos no ECA; 

7. Fortalecer a Política Pública de proteção e acompanhamento do aluno com           

interface com a Vara da Infância e Juventude, Ministério Público, Conselho           

Tutelar e Assistência Social com ênfase na diminuição da evasão escolar, através            

do Programa Busca Ativa Escolar; 

27 



 Plano de Governo 2021-2024                                      Prefeito BERNARDO ROSSI 22 

 

8. Implantar o Programa Minha Horta junto às unidades escolares, com a criação             

de hortas para a conscientização e cultura da importância da alimentação           

saudável; 

9. Estender o acesso às novas tecnologias para ampliação do Programa Educação           

Digital Remota; 

10. Inserir na grade curricular aulas de robótica, desde a educação infantil até o              

ensino fundamental, visando despertar nos alunos a autonomia, a proatividade e           

interesse por outras áreas;  

11. Criar o Programa Escola Nota 10, programa de excelência objetivando as            

melhores condições de ensino para o aluno, como a continuidade das reformas            

nas unidades escolares, aquisição de novos mobiliários, criação de salas de           

leitura e brinquedotecas; 

12.  Dar continuidade ao Defesa Civil nas Escolas; 

13. Ampliar o atendimento na Casa Visconde de Mauá com atividades           

extracurriculares; 

14. Dar continuidade ao cumprimento do PCCS, valorizando o profissional da           

educação; 

15.  Promover a intersetorialidade entre as secretarias do governo; 

16. Viabilizar por meio de novas tecnologias a participação e acesso dos pais e              

responsáveis no acompanhamento da rotina e evolução dos estudantes, assim          

como, o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras; 

17. Manter o Programa Merenda Certa; 

18. Promover oficinas pedagógicas para qualificação do corpo docente, incentivando         

a formação continuada; 

19. Garantir merenda de qualidade para os alunos da rede; 

20. Conceder a insalubridade para as merendeiras; 

21. Promover a revisão do REHT; 

22. Manter os estudos para implementação de 30h e ⅓ para os profissionais de             

educação; 

23. Cumprir as diretrizes do Plano Municipal de Educação; 
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24. Manter a política pública de oferta de bolsas em cursos superiores através de             

Vestibular Social; 

25. Dar continuidade ao Programa de Melhorias das Escolas e CEIs da Rede; 

26. Elevar os índices de desempenho dos alunos da Rede Pública nos exames do             

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Sistema de Avaliação da           

Educação Básica (SAEB) e o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM); 

27. Garantir condições para que a Educação Inclusiva continue avançando no          

município; 

28. Assegurar a oferta de Ensino para Jovens e Adultos (EJA) que não tiveram acesso              

à educação básica na idade própria, e flexibilizar o turno de atendimento aos             

alunos para que possam frequentar as aulas no contraturno de seu horário de             

trabalho; 

29. Reduzir a jornada de trabalho dos servidores públicos que possuam filhos com             

deficiência, após a realização de um novo concurso. 
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8. CULTURA E TURISMO 

1. Criar o Programa Petrópolis de Ponta a Ponta visando à descentralização dos            

eventos; 

2. Dar continuidade à política de valorização dos artistas da cidade, criando           

condições e abrindo espaços públicos para apresentações e exibições artísticas,          

bem como exposições de artes plásticas, canto e coral, teatro, dança, música e             

artesanato; 

3. Consolidar Petrópolis como Capital Estadual do Canto Coral, promovendo         

apresentação e promoção de eventos de corais; 

4. Promover uma ampla reforma do Centro de Cultura Raul De Leoni e Biblioteca             

Gabriela Mistral; 

5. Expandir a sinalização turística e modernizar os Centros de Atendimento ao           

Turista; 

6.  Ampliar o alcance do Programa Cultura para todos (editais de cultura); 

7. Fomentar a criação de um curso de gastronomia e hotelaria com parceria entre             

iniciativa pública e privada; 

8. Habilitar e aperfeiçoar a qualificação de atividades desenvolvidas pelos guias de           

turismo; 

9. Elaborar e implementar ações práticas para promover o turismo sustentável,          

visando a geração de empregos e promoção da cultura regional e dos produtos             

locais, com a criação de roteiros turísticos e uma forte agenda cultural; 

10. Dar prosseguimento na gestão de revitalização dos atrativos turísticos da cidade; 

11. Incrementar o turismo rural, desenvolvendo as suas potencialidades; 

12. Criar o Programa Petrópolis de Janeiro a Janeiro com a ampliação e qualificação             

do Calendário Anual de Eventos, que promovam a cidade como destino turístico            

principalmente em períodos considerados de baixa temporada; 

13. Fortalecer o Turismo Receptivo junto ao trade; 

14. Lançar o aplicativo Petrópolis Na Sua Mão, que concentra informações essenciais           

de estrutura, eventos e serviços da cidade para o turista; 
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15. Fomentar o turismo histórico-cultural, de compras, cervejeiro, ecoturismo,        

gastronômico, religioso, negócios, e os demais segmentos; 

16. Promover iniciativas que tornem Petrópolis ainda mais conhecida pela sua          

vocação turística em âmbito mundial. 
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9. DEFESA CIVIL E  AÇÕES VOLUNTÁRIAS 

1. Atualizar e ampliar o cadastramento de agentes voluntários, aumentando, assim,          

o envolvimento da sociedade em ações de proteção e Defesa Civil; 

2. Criar um Programa Permanente de Capacitação Continuada – PPCC para agentes           

da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias (Parcerias com as instituições            

de ensino superior);  

3. Ampliar as parcerias do Programa SOS Chuvas para Cursos Técnicos /           

Tecnólogos na área de Construção Civil e Meio Ambiente; 

4. Ampliação da Lei de Defesa Civil nas Escolas (7654/18) para Universidades           

Públicas e Privadas; 

5. Ampliar e qualificar o Corpo Técnico e Operacional da Defesa Civil para os             

diversos desastres naturais que a cidade enfrenta; 

6. Adquirir novas tecnologias para melhorar a previsão meteorológica e alertas de           

desastres naturais (Georreferenciamento, Radar, Rede de Estações       

Meteorológicas, Piezômetros); 

7. Desenvolver uma Central Única de Monitoramento, Alerta e Alarme em conjunto           

com o Centro Integrado (CIOP); 

8. Desenvolver o Sistema de Alerta e Alarme por Sirenes com melhoria de            

processos, procedimentos e tecnologias; 

9. Aumentar a participação popular no monitoramento de chuva e fenômenos          

climáticos, através de implementação de sistemas digitais participativos        

(aplicativos, mapa dinâmico); 

10. Adquirir novas ferramentas e viaturas preparadas para os diversos tipos de            

eventos naturais, tendo em vista as situações enfrentadas recentemente. 
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10. SEGURANÇA PÚBLICA 

1. Ampliar o efetivo da Guarda Civil com a realização de concurso público; 

2. Ampliar investimentos em segurança pública, por meio do Programa Petrópolis          

Mais Segura, aumentando o número de câmeras, mantendo a integração com o            

CIOP, com as câmeras de segurança da iniciativa privada e firmando parceria            

com a Polícia Civil para leitura de placas de carros em situação suspeita; 

3. Manter as ações do Choque de Ordem; 

4. Promover a captação de recursos para o Fundo Municipal de Segurança Pública; 

5. Fortalecer o Grupamento de Cães; 

6. Ampliar a Ronda escolar visando a segurança de nossas crianças e adolescentes; 

7. Manter e ampliar o programa PROPAZ; 

8. Dar continuidade à parceria com o PROERD junto à PMERJ; 

9. Dar prosseguimento a adequação do município ao Estatuto Geral dos Guardas -            

Lei Federal 13.022/2014; 

10.  Criar a Ciclopatrulha no Centro Histórico; 

11. Implantar o Programa Mulher em Segurança com aplicativo de pânico e           

rastreamento via GPS; 

12. Viabilizar cursos de capacitação técnica visando aprimorar o treinamento dos           

servidores da Guarda Civil. 
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11. HABITAÇÃO 

1. Construir novos empreendimentos de moradia popular para reduzir o déficit          

habitacional; 

2. Fortalecer o Programa de regularização fundiária; 

3. Criar o Programa Moradia Segura: 

 3.1   Financiar pequenas benfeitorias; 

3.2  Fortalecer a fiscalização para evitar construções em área de risco; 

3.3 Potencializar a parceria com as instituições de ensino superior existentes            

como a UERJ e os conselhos profissionais de engenharia e arquitetura, para o             

Programa Arquiteto Social, possibilitando ao cidadão de baixa renda a          

construção segura; 

4. Fortalecer o programa SOS Habitação voltado à prevenção, integrando as áreas           

de Meio Ambiente, Obras e Defesa Civil; 

5. Atualizar o Plano Local de Habitação de Interesse Social. 
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