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1 – Apresentação 

 

Jamil Miguel Sabra Neto tem 34 anos, filho de 

Nelson Sabra, ex deputado Federal Constituinte e Leda Maria, 

neto do ex prefeito da Cidade, o Dr. Jamil Sabra (médico do 

povo), pai de dois filhos, Valentina de 11 anos e Miguel de 

9.  

 

Estudou o Ensino Fundamental e Ensino Médio no 

saudoso Colégio Werneck. Formou-se em Administração de 

Empresas pela FGV, com especialização em finanças e 

administração pública. Atuou nove anos no mercado 

corporativo nas áreas, de finanças, consultoria estratégica 

e terceiro setor.  

 

Como vereador aprovou 25 leis, dentre elas, o 

fim da multa da Sinal Park (estacionamento rotativo) com o 

pagamento da primeira fração, inclusão dos produtos 

orgânicos na merenda escolar, lei prata da casa dos artistas, 

redução da taxa de religação da concessionária Aguas do 

Imperado, inclusão na Grade do Ensino Fundamental da Rede 

Pública Municipal, de noções da Lei Maria da Penha,  

relatoria da lei das Micro cervejarias. 

 

Sua trajetória ficou marcada pelo enfrentamento 

aos desmandos e oposição ao governo atual, protocolou outros 

77 projetos e fez 395 indicações simples ao executivo. 

 

Agora como pré-candidato a prefeito, tem 

objetivos bem maiores, transformar a cidade numa capital 

estadual do turismo e garimpar e aguçar cada vez mais a 

geração de empregos e novas oportunidades em Petrópolis. 

 

2 - Propostas do Plano de Governo 

 

O parágrafo único do art. 1º da Constituição 

Federal é cristalino quando afirma que todo poder emana do 

povo. Nesse sentido, a participação da sociedade é 

fundamental no acompanhamento e discussão das metas contidas 

no Plano de Governo. 

 

É preciso devolver ao povo o protagonismo das 

decisões mais importantes para o nosso município. Buscar a 

ampla participação da sociedade civil e ouvir a população é 

sinal de transparência, respeito e espírito democrático. A 

democracia é participativa e a gestão também deve ser. A 
gestão participativa é regra basilar do Estatuto das Cidades 

(EC), Lei Federal nº 10.257/2001. 
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A restruturação e despolitização dos vinte e 

seis Conselhos Municipais Deliberativos é um fator 

preponderante para atingir esse objetivo, valorizando a 

independência dos colegiados. 

  

O trabalho foi estruturado pensando 

prioritariamente no cidadão. Foi disponibilizado número de 

WhatsApp para encaminhamento de sugestões pelos cidadãos, 

realizadas diversas reuniões setoriais, compartilhadas lives 

com especialistas nas respectivas áreas, além de consulta 

popular direta através de enquetes veiculadas pelas redes 

sociais.  

 

O estudo de experiências exitosas em outras 

cidades também contribuiu para a formação das propostas, 

adaptando-as à realidade de nosso município. 

 

As propostas apresentadas são técnicas, 

científicas e abalizadas por profissionais renomados em cada 

matéria, sempre respeitando nossa história, nossa cultura e 

o nosso povo.  

 

O presente Plano de Governo objetiva expor as 

propostas em todas as áreas de atuação do município, de forma 

estruturante, em especial as medidas necessárias para a 

retomada do desenvolvimento econômico, modificando a 

situação atual de terra arrasada nas finanças municipais, em 

virtude da política econômica equivocada adotada nos últimos 

anos, que deixará dívida projetada de mais 1 bilhão de reais 

para o próximo gestor. 

 

Todas as áreas foram tratadas de forma 

igualitária, reconhecendo sua importância para a evolução, 

aperfeiçoamento e incremento de políticas públicas para o 

cidadão, honrando cada centavo dos impostos pagos com o suor 

do trabalhador petropolitano.  

 

Nossa cidade vai estar preparada para os grandes 

desafios desse século, em especial para resgatar a economia 

local em consequência dos prejuízos causados pela pandemia 

do novo corona vírus.  

 
Nossos compromissos serão apresentados de forma 

objetiva, clara, técnica e didática.  As medidas pretéritas 

positivas vão ser continuadas e aperfeiçoadas. As políticas 

ineficazes serão reformuladas ou extintas. 

 
Petrópolis pode e deve ocupar um lugar de 

destaque no país e no mundo. Não se pode admitir que os erros 

cometidos nos últimos anos continuem a prejudicar as futuras 
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gerações. Com muito trabalho vamos construir juntos a 

Petrópolis que nosso povo merece, transformando a vida de 

todos rumo a um novo futuro. VAI DAR CERTO! 

 

 

3 – Desenvolvimento Econômico 

 

 

Petrópolis sempre foi a cidade de maior destaque 

na Região Serrana, tendo a maior população e o maior 

território dos municípios da área.1 

 

Do ponto de vista econômico ainda é o 8ª maior 

Produto Interno Bruto (PIB) entre as 92 cidades do Estado2, 

apresenta alto Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM, 0,7453) e é a 7ª melhor economia do Estado do Rio de 

Janeiro, considerando o Índice de Participação dos 

Municípios – IPM. 

 

Além do elevado PIB, existe ambiente favorável 

na área econômica. Petrópolis consta no ranking "Melhores 

Cidades para se fazer negócios", embora pouco explorado, 

haja vista o total abandono do Distrito Industrial da Posse 

e a falta de investimento público no Polo Tecnológico do 

Quitandinha e na economia local.  

 

O levantamento, que tem como base sete 

indicadores, foi realizado pela empresa de consultoria Urban 

Systems, e mostrou que, na análise geral de 317 municípios, 

Petrópolis ficou na colocação 91ª, única cidade da Região 

Serrana a aparecer no ranking final.4 A oferta variada de 

serviços e comércio é um atrativo para a instalação de novas 

empresas. 

 

A perda da nova planta industrial da empresa GE 

Celma para Três Rios expos a falta de empenho do Poder 

Público na defesa de seu legado econômico. Notadamente, há 

alguns anos a cidade vive um processo de esvaziamento 

econômico. Reitera-se que a acentuada redução dos 

investimentos públicos foi um fator determinante. 

 
O esvaziamento provocado por esta política 

levou, nos últimos anos, também à redução dos investimentos 

privados, que se fez notar com a fuga de empresas de pequeno, 

médio e grande porte, gerando desemprego e uma saída 

 
1 https://www.ibge.gov.br/ 
2 https://www.ibge.gov.br/ 
3 http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/petropolis_rj. 
4 https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/petropolis-e-a-cidade-

com-o-maior-pib-da-regiao-serrana-175141. 
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significativa de mão de obra qualificada, que se deslocou 

para os grandes centros e para outros estados.  

 

A alta carga tributária, a precariedade das vias 

de acesso, das comunicações e o lento trânsito urbano 

contribuíram muito para agravar a recuperação econômica no 

curto prazo.  

 

Não obstante a crise de demanda, a recessão 

econômica e o impacto na saúde financeira do município por 

conta do COVID-19 prejudicaram ainda mais as empresas, 

acarretando em milhares de demissões e colocando em risco 

até mesmo o pagamento salário dos servidores municipais. 

Desde o início da pandemia já são cerca de 5 mil postos de 

trabalho perdidos.  

 

Mas essa situação não é recente. Em dezembro de 

2019, o CAGED – Cadastro de Empregados e Desempregados – 

demonstrou que houve queda no número de empregos formais 

registrados na cidade, menos 44% de vagas de trabalho 

formais, comparadas ao mesmo período do ano anterior. Segundo 

do Ministério do Trabalho e Emprego, entre 01/01/2017 e 

31/12/2019, foram fechados 1.440 postos de trabalho. 

 

A pandemia do COVID-19 apenas acelerou o 

fechamento de fábricas, lojas e estabelecimentos, que já 

vinha acontecendo de forma gradativa. É patente a 

desmobilização dos polos de moda e dos comércios tradicionais 

do centro histórico. O desemprego é galopante. É preciso 

interromper este ciclo vicioso e retomar o crescimento. 

 

Petrópolis têm muitas vocações, como as 

indústrias de moda, cervejeira e moveleira, bem como o polo 

hoteleiro, turístico e gastronômico, e o crescente atrativo 

a empresas de tecnologia, inovação e comunicações, mas a 

ausência de políticas públicas dificulta a atividade 

empresarial e a vida do autônomo.  

 

Para atingir esses objetivos é necessário contar 

com equipe técnica e capacitada. A mudança das políticas de 

gestão e organização administrativa impactará de forma 

positiva na desburocratização da máquina estatal municipal. 

 

Somente na Secretaria de Obras existem projetos 

parados que poderiam gerar até 9 mil empregos na construção 

civil com investimentos de R$ 1,5 bi. 

 

A integração das secretarias e a interlocução 

com a sociedade, o empresariado, o Ministério Público, o 

Poder Judiciário e a Defensoria Pública permitirão maior 
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sintonia entre as políticas públicas e os reais interesses 

e necessidades da população. 

 

No exercício de seu mandato como vereador, 

apresentou Projeto de Lei criando programa de integridade 

(compliance) para viabilizar mais segurança nas contratações 

públicas, evitando o histórico de corrupção que assola nossa 

cidade.  

 

Infelizmente, o Projeto não foi aprovado. A 

implantação desta medida será de grande importância para 

impedir empresas fraudulentas participem das contratações 

públicas. 

 

Será elaborado Plano Estratégico Participativo, 

em parceria com a sociedade civil, com o objetivo de 

identificar os anseios do povo e traçar visão das 

potencialidades de Petrópolis, balizando as ações dos 

diversos setores produtivos de maneira consistente e 

continuada. 

 

Será gestado programa de microcrédito 

emergencial para autônomos e micro e pequenas empresas, com 

juros subsidiados e longo prazo para pagamento, com o 

objetivo de gerar fluxo de caixa e salvar os negócios locais 

do prejuízo causado pelo novo coronavirus. 

 

A desburocratização dos serviços públicos, em 

especial a agilidade para a criação de empresas e emissão de 

alvarás, criará ambiente favorável principalmente para o 

empreendedorismo e para investimentos externos. 

 

 

3.1 Governança 

 

 

A administração pública moderna se vale do 

princípio do "papel zero", isto é, do fim uso do papel, 

substituído pelo processamento digital. 

 

Tudo precisa ser digitalizado e estar à 

disposição do contribuinte no site oficial da Prefeitura. 

Isto requer investimento e treinamento. Será preciso ainda 

criar Centros de Atendimento presenciais em locais de fácil 

acesso aos contribuintes. 

 

Será criada a Lei de Processamento 

Administrativo Municipal a fim de padronizar procedimentos 

e empregar agilidade na resposta dos requerimentos feitos 

pelos cidadãos e pelas empresas, buscando a eficácia e 

eficiência no atendimento. 
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O processamento dos dados municipais irá gerar 

subsídios e informações estatísticas que ajudarão a 

administração pública na tomada de decisões e na execução 

dos serviços necessários. 

 

O papel fundamental da gestão pública é o de 

ampliar o bem-estar social. A boa governança no município 

busca a racionalização dos gastos e a boa gestão dos 

investimentos.  

 

Deve haver mecanismos de controle do desempenho 

do cumprimento das leis, fornecendo meios de maior e melhor 

controle das ações do poder público.  

 

A fixação de parâmetros de desempenho do 

cumprimento das principais leis municipais e a apresentação 

transparente e pública de um plano de fiscalização e 

cumprimento das mesmas, permite que o cidadão possa entender 

o grau de cumprimento de cada uma e as medidas que a 

administração pública está utilizando para efetivá-las.  

 

As informações exigidas pelo Plano Diretor devem 

ser publicadas anualmente no Diário Oficial (DO), permitindo 

ampla chamada à participação popular nos processos de 

transição de governo. 

 

 Será criada uma ouvidoria do cidadão, a fim 

de permitir que a população possa participar ativamente da 

gestão pública através de reclamações, reivindicações e 

sugestões. 

 

Será implementado Diário Oficial digital com 

padrões atuais de validação e inviolabilidade, com fácil 

acesso e transparência. 

  

A administração pública criará um órgão 

permanente de planejamento estratégico de longo prazo, 

viabilizando a execução de projetos essenciais que resultem 

no desenvolvimento econômico e social de Petrópolis. 

 

Será feito estudo de viabilidade de criação do 

Centro Administrativo, único, agregando todas as secretarias 

e autarquias, propiciando eficiência na gestão e redução 

significativa no custeio. 

 

O município paga por ano R$ 30 milhões para 

quitação de parcelamentos, juros e valor principal das 

dívidas. A melhoria na gestão permitirá a redução deste 

gigantesco passivo. 
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3.2 Orçamento 

 

O Estatuto das Cidades e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), destacaram a importância da 

gestão participativa nesta área, elevando-a a requisito 

obrigatório em questões orçamentárias. É preciso resgatar a 

credibilidade das audiências públicas sobre o tema, a fim de 

atrair novamente a participação popular direta. 

 

A dinâmica da administração municipal faz com 

que os orçamentos sejam peças elaboradas de forma 

excessivamente técnica, dificultando sua compreensão pelos 

vereadores e pela população.  

 

Tendo em vista a carência de entendimento por 

parte dos edis, o tema da arrecadação e das despesas, base 

de todas as políticas públicas, se restringe à participação 

e influência de poucos especialistas, geralmente vinculados 

ao executivo. Deve haver maior transparência e clareza na 

divulgação das informações orçamentárias. 

 

Os orçamentos precisam atender às necessidades 

da administração, mas deve-se sempre respeitar o regramento 

legal vigente, em especial as orientações e os entendimentos 

do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que serão cumpridos 

minunciosamente. 

 

O município enfrentará a questão da redução do 

custo da estrutura da administração municipal, sem o qual 

não será possível solucionar os problemas fiscais e 

financeiros. Serão criados controles rigorosos dos custos da 

administração, a fim de disponibilizar parte relevante do 

orçamento para investimentos públicos. Atualmente, apenas 6% 

(seis por cento) do orçamento é destinado aos investimentos. 

 

A harmonização das receitas e despesas passa 

pela racionalização da gestão pública, pois o maior objetivo 

é aumentar a receita, não somente com o crescimento da 

economia local, mas também com a efetividade da cobrança de 

tributos e do recebimento da dívida ativa. 

 

Quanto às despesas, o combate ao desperdício e 

otimização dos gastos são primordiais para buscar o 

equilíbrio fiscal, já que, em breve, recursos destinados à 

Previdência aumentarão, necessitando de maiores aportes da 

arrecadação dos tributos.  
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É possível arrecadar mais sem necessariamente 

criar novos impostos. Existem mecanismos simples que 

possibilitam o aumento da arrecadação ampliando a base 

contributiva, respeitando a capacidade contributiva do 

cidadão e a justiça social. 

 

Por exemplo, realizando o cadastramento de todos 

os imóveis do município, com as áreas de construção 

atualizadas, possibilitando justa cobrança do IPTU. O 

cruzamento de dados com a base de clientes das 

concessionárias de energia elétrica e distribuição de água 

e tratamento de esgoto viabilizam, com baixo custo, a 

identificação dos imóveis não cadastrados e, portanto, não 

tributados. 

 

A utilização de ferramentas gratuitas de 

monitoramento por satélite ou mesmo o mapeamento territorial 

através do uso de drones ajudará a atingir esse objetivo.  

 

A atualização do valor venal dos imóveis também 

importará em cobrança mais justa, de acordo com o padrão de 

cada imóvel. Adotando-se estas medidas será possível majorar 

em torno de 30% a arrecadação de IPTU e de taxas de 

construção. 

 

Também será adotado o IPTU progressivo em 

imóveis que não possibilitam sua função social prevista na 

legislação. 

 

O recadastramento de todas as empresas e 

pessoas físicas prestadoras de serviço e contribuintes do 

Imposto Sobre Serviços (ISS), após amplo diálogo com o 

empresariado e os profissionais autônomos, é outra política 

que amplia a arrecadação de forma justa e isonômica. A evasão 

fiscal gira em torno de 20% do arrecadado atualmente. 

 

É indispensável priorizar os incentivos 

fiscais municipais para setores que assegurem retorno 

financeiro e focar nas atividades que gerem emprego, renda 

e divisas a curto e médio prazo. Os incentivos fiscais 

concedidos devem constar de um relatório anual no Diário 

Oficial, de forma que os termos e seu cumprimento possam ser 

facilmente acompanhados por qualquer cidadão. 

 

A permanência e atração das grandes empresas na 

cidade depende da desoneração pontual de atividades que 

possam gerar divisas para o município, da modernização dos 

processos de licenciamentos e da captação de linhas de 

financiamento públicas e privadas. 
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A Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011) 
será cumprida e ampliada, com o intuito de facilitar o acesso 

e compreensão do portal da transparência, que divulga os 

gastos públicos e as informações relacionadas à execução 

orçamentária. 

 

 

3.3 Agricultura Familiar 

 

 

As áreas rurais de Petrópolis englobam cerca de 

27% do seu território, sendo que 68,32% do território 

petropolitano se encontra em área de proteção ambiental.5  

 
Petrópolis reúne, segundo o Censo Agro 2018, 768 

agricultores familiares, produzindo no Caxambu, Bomfim, 

Santa Mônica, Jacó, Vale das Videiras/Secretário, Taquaril 

e Brejal. 

 

O cultivo de orgânicos está em franca expansão. 

Durante o seu mandato como vereador Jamil Sabrá criou a Lei 

da obrigatoriedade dos orgânicos nas merendas escolares, 

estimulando estilo de vida saudável dos nossos jovens e 

fomentando a atividade econômica dos produtores locais. 

Petrópolis foi oficialmente escolhida como a Capital 

Estadual dos Produtos Orgânicos. 

 

Criou também a Lei da Venda Direta, que permite 

a utilização de espaços públicos para a comercialização dos 

produtos do agricultor petropolitano. A Agricultura Familiar 

está, praticamente, em todos os Terminais Rodoviários da 

Cidade. Viabilizou, no mesmo sentido, a participação dos 

agricultores familiares nos grandes eventos da cidade. 

 

A Agricultura Familiar de Petrópolis atende 

parte significativa da Merenda Escolar. O objetivo é a partir 

de um Novo Censo quantificar as áreas agricultáveis 

disponíveis e diversificar a produção local. Para tanto, 

disponibilizar linhas de Crédito Rural e Cursos 

Profissionalizantes, através do SENAR – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural.  

 

O Horto Mercado, em Itaipava, é referência no 

Estado do Rio, pela qualidade dos produtos expostos à venda. 

Faz parte do Plano de Governo, em parceria com a iniciativa 

privada, criar um anexo exclusivo para a venda de produtos 

do agronegócio de Petrópolis. 

  

 
5http://www.petropolis.rj.gov.br/sma/phocadownload/Documentos/Protecao_

Ambiental/resumo_executivo_apa.pdf 
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Cabe destacar que os produtores de flores de 

Santa Mônica, Caxambu fazem de Petrópolis o terceiro maior 

centro de produção de Flores do Estado. 

 

A reforma das estradas vicinais, hoje em péssimo 

estado, ajudará no escoamento da produção rural.  

 

   

3.4 Distrito Industrial da Posse 

 

O Distrito Industrial da Posse, que foi criado 

em 2010 para estimular o crescimento da Região, foi ignorado 

nas últimas gestões. Enquanto vereador Jamil Sabrá criou 

Grupo de Trabalho na Câmara de Vereadores para apresentar 

proposta de Plano Diretor para a área. Todavia, não houve 

interesse do Poder Executivo em dar prosseguimento às 

políticas sugeridas.   

 

A cobrança do percentual 2% (dois por cento) 

sobre o faturamento bruto é capaz de atrair muitas empresas 

interessadas. A Cervejaria CERPA seria uma das âncoras do 

Distrito Industrial com a expectativa de gerar mais de 1.300 

empregos e investimento superior a 100 milhões de Reais. 

 

Por conta do desinteresse político da última 

década, o Distrito Industrial da Posse não foi devidamente 

aproveitado, o que será revertido com a construção da 

infraestrutura adequada e incentivos para a atração de novas 

empresas para Petrópolis. 

 

É nossa meta, também, expandir a área 

incentivada na direção da BR 040.  

 

3.5 Indústria e Comércio 

3.5.1 Indústria Têxtil 

 

A indústria têxtil ainda é um forte indutor da 

economia local. O polo de moda conta com três centros de 

vendas: Rua Teresa, Bingen e Itaipava. 

 

Os polos da Rua Teresa e Bingen passarão por um 

processo de modernização e readequação de espaços, através 

de investimento público e abertura de linhas de crédito. A 

Feirinha de Itaipava receberá todo o apoio e estímulo para 

a concretização do Novo Projeto. 
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O poder público deve incentivar a interação do 

segmento moda com o de turismo e deve buscar espaços no 

calendário para a promoção de seus lançamentos, conforme as 

estações do ano e criar e promover eventos de uma semana da 

Moda de Petrópolis. 

 

Uma experiência bem-sucedida para potencializar 

a divulgação é integração dos calendários de moda de 

Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. 

 

  

3.5.2 Indústria Cervejeira 

 

Petrópolis, berço da primeira Cervejaria 

instalada no Brasil, em 1843, pelo Imperador D. Pedro II.  

 

Quando vereador, Jamil Sabrá aprovou Lei de 

incentivo às Micro cervejarias. A medida gerou forte impacto 

econômico de forma imediata, gerando inovação, emprego, 

renda e incentivando o turismo. 

 

Da mesma forma, trabalhou para que Lei Estadual 

desse à Petrópolis o status de Capital Estadual da Cerveja. 

 

A Festa do Colono Alemão, a Bauernfest, uma das 

marcas da Cidade, necessariamente, precisa ser aberta a todas 

as marcas produzidas em Petrópolis, artesanais e grandes 

indústrias. Cada qual com o seu espaço garantido. 

 

3.5.3 Comércio e Serviços 

3.5.4 Microempreendedores, pequenas e médias empresas 

 

A maior parte dos empregos (59%) são gerados 

pelas micro, pequenas e médias empresas. É preciso apoiar os 

empreendedores locais, estimulando a atividade empresarial. 
A criação de postos avançados de cadastramento de 

microempreendedores individuais (MEIs) aproximará a 

população da formalidade, diminuindo a burocracia e gerando 

aumento na arrecadação de impostos. 

 

A falta de oportunidades de trabalho técnico 

acaba direcionando os que têm essa capacitação para um 

trabalho de menor valor agregado. Esta situação se desdobra 

para as faixas de maior qualificação, em uma reação em 

cadeia. 
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Serão elaboradas ferramentas para a promoção de 

exportações e investimento para o município, como meio de 

impulsionar atividades econômicas.  

 

A habilidade manual na produção de cerâmica 

artística, artefatos de madeira e alimentos como pães, 

biscoitos e doces, bem como patês e embutidos tão típicos da 

cidade precisam de mais apoio e divulgação. 

 

Será criado Comitê de Apoio e Promoção de 

exportações e investimentos internacionais para o município 

e uma cooperativa de exportação de manufaturados, para 

estimular a geração de empregos. 

 

É necessário, também, que sejam criados espaços 

e feiras permanentes para exposição dos produtos produzidos 

em nossa cidade, a fim de incrementar sua comercialização, 

garantindo o devido incentivo aos empreendedores locais.  

 

 

3.6 Ciência e Tecnologia   

 

 

A Ciência e Tecnologia, como Órgão Gestor, 

precisa estar presente em toda a Rede Pública Municipal de 

Ensino. Petrópolis está entre os mais importantes polos de 

ciência e tecnologia do Brasil. Abriga centros de pesquisa, 

como o LNCC, e empresas de referência nacional e 

internacional. 

 

A internet será universal, estará presente em 

todos os bairros e distritos, escolas e postos de saúde.    

 

A disponibilidade de espaço físico, a 

proximidade da capital, de aeroporto e a qualidade de vida 

propiciada estimula profissionais e empresas a se 

estabelecerem aqui. Os maiores problemas são a 

infraestrutura e má qualidade do fornecimento de internet de 

alta velocidade.  

 

A criação de startups e incubadoras de empresas 

poderá estimular ainda mais esse mercado que representa o 

presente e o futuro da humanidade. O Serratec – Parque 

Tecnológico da Região Serrana e o Polo Tecnológico do 

Quitandinha são exemplos de iniciativas que geram difusão de 

conhecimento e induzem o desenvolvimento econômico local, 

auxiliando diversos braços da economia. 

 

O supercomputador Santos Dumont (SDumont), que 

está localizado na sede do Laboratório Nacional de Computação 

Científica (LNCC), atua como nó central do Sistema Nacional 
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de Processamento de Alto Desempenho – SINAPAD e é um 

impulsionador de pesquisas de alta complexidade. O governo 

buscará parceria para a instalação de laboratório de pesquisa 

e inovação de empresa renomada. 

 

A presença e funcionamento do Polo Tecnológico, 

cujo faturamento já ultrapassa a casa dos R$ 600 milhões 

anuais, e em especial a estrutura do LNCC, permite que 

Petrópolis usufrua não somente de sua infraestrutura 

computacional, mas também do potencial humano disponível. 

Somente o programa “Residência em Software” do Serratec forma 

centenas de profissionais todos os anos. 

 

A interação entre o LNCC, como fomentador de 

tecnologia, e o SEBRAE, em apoio às pequenas empresas, faz 

parte do Plano de Governo. As empresas de Petrópolis serão 

prestigiadas nos projetos de automatização da Prefeitura e 

de infraestrutura para melhoria de vida da população (wifi 

zone, ampliação do sistema de câmeras, redes de segurança e 

etc).   

 

Os programas educacionais do LNCC (doutorado), 

CEFET, FIOCRUZ, UFF, SENAI e FAETERJ serão estimulados, 

financiados e divulgados. Haverá apoio político e econômico 
para capacitação dos jovens, em especial os estudantes da 

rede pública, gerando empregabilidade e mão de obra para as 

empresas locais e potenciais novos empreendimentos. 

 

Existem 70 mil vagas de trabalho em aberto no 

setor, que certamente atrairá ainda mais interessados em 

especialização na área. Atualmente, Petrópolis é o segundo 

maior formador de mão de obra técnica do Estado.  

 

O Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia deve 

ser fomentado com verbas captadas através de parcerias 

público privadas (PPP) e dos projetos direcionados ao governo 

federal e ao BNDES. Os órgãos de Ciência e Tecnologia e de 

ensino serão aproximados do setor produtivos, como o SEBRAE, 

Firjan e outros. A captação de recursos para a área será 

feita através de submissão de projetos aos órgãos competentes 

(FINEP, FAPERJ, BNDES, entre outros, nacionais e 

internacionais). 

 

Enquanto vereador Jamil Sabrá criou a Lei dos 

Centros de Inclusão Digital, possibilitando que as 

comunidades mais carentes tenham acesso à internet e cursos 

de informática e profissionalização. Igualmente, gestou Lei 

que cria pontos de internet nos terminais rodoviários, a fim 

de viabilizar a utilização da rede em um local de grande 

circulação de pessoas.  
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A vocação tecnológica merece mais atenção do 

poder público. Por exemplo, a Rede Comunitária Metropolitana 

de Fibra Ótica não teve sua ligação feita com a antiga Rede 

Nelson Quintas, que passa pela BR040, para sua comunicação 

com o exterior, limitando-se ao seu anel interno. A 

Prefeitura dispõe de 2 (dois) pares de fibra da Rede, mas 

não estimula o seu uso interno. 

 

O polo tecnológico é um exemplo de desoneração 

eficiente. Entre os incentivos vigentes está uma das menores 

alíquotas do ISS para empresas de base tecnológica do país, 

de 2%, além da isenção do IPTU por até 10 anos e da Taxa de 

Vigilância Sanitária por até 15 anos.  

 

O Polo Tecnológico da Região Serrana, no 

Quitandinha, emprega hoje mais de mil profissionais 

diretamente no setor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) da cidade.   

 

 

4 – Infraestrutura 

 

Embora a falta de investimentos adequados, 

Petrópolis alcança uma excelente posição no quesito 

infraestrutura, ficando na 72ª posição nacional.   

 

A oferta de serviços e comércio é um atrativo 

para a instalação de novas empresas. A oferta de água é 

satisfatória, mas embora disponha de Estações de Tratamento 

de Efluentes, em pontos estratégicos, o Poder Público precisa 

corrigir as falhas, recorrentes, do Projeto.  

 

Juntamente com a mobilidade urbana, a cidade 

precisa ser reestruturada para um crescimento harmônico, 

atendendo suas necessidades de habitação, em harmonia com 

suas características históricas, ecológicas e turística.  

 

Desburocratização dos procedimentos de 

regularização e legalização de projetos de construções e 

obras afins, análise com implementação de sistema processual 

digital, parcerias com as faculdades de engenharia civil, 

arquitetura e urbanismo no desenvolvimento urbano 

sustentável. Fiscalização atuante e ordenada são alguns dos 

procedimentos indispensáveis para o desenvolvimento de nossa 

cidade. 

 

Fomento a implantação do saneamento básico nas 

comunidades, onde a falta de atuação do poder público é 

latente. 
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4.1 Habitação e Urbanismo 

 

O urbanismo é uma área do conhecimento 

fundamental para o bem-estar da sociedade. É ele o 

responsável pelo planejamento e a organização das cidades, 

uma questão que é inerente ao desenvolvimento do ser 

humano.6 

 

Além disso, criar novas soluções de urbanismo 

é uma demanda cada vez mais importante diante do grande 

crescimento da população mundial. Dentro do urbanismo 

estão questões que vão desde o planejamento urbano, com a 

criação de espaços e serviços a favor da população, até 

sustentabilidade e novas tecnologias. 

 

Falar de urbanismo é falar não apenas de 

cidades, mas principalmente das pessoas e de como realizar 

ações que favoreçam o coletivo. Por esse motivo, o 

urbanismo merece atenção especial dos poderes públicos e 

da comunidade e terá a prioridade em nossa gestão. 

 

Pensar o urbanismo dentro de políticas públicas 

é fundamental em um país que possui um convívio diário com 

um déficit habitacional recorde, na casa de mais de 7,7 

milhões de moradias7 para que a população encontre não apenas 

condições decentes de vida, mas tenham acesso ao que é 

considerado direito humano à habitação. 

 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) mais recente, o novo teto do problema foi 

atingido em 2017. Para tentar reverter o quadro, células de 

pesquisas em todo o território nacional se dedicam a estudar 

e desenvolver alternativas construtivas de baixo custo e 

impacto ambiental para dar novo sentido à construção civil 

brasileira, entretanto, esbarram na falta de investimentos 

e burocracia para ver os projetos saírem do papel. 

 

As análises técnicas voltadas para a habitação 

social são parte do retrato dessa diversidade. Hoje temos a 

Lei Federal de Assistência Técnica, Habitação e Interesse 

Social, Lei nº 11.888/2008, que cria condições para que 

engenheiros e arquitetos oferecerem trabalhos para camadas 

populares.  

 

 
6 https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetura/urbanismo/ 
7 Último Segundo - iG @ https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-
31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-

vir-da-academia.html 

https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetura/o-que-e-planejamento-urbano/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.888-2008?OpenDocument
https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetura/urbanismo/
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-vir-da-academia.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-vir-da-academia.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-vir-da-academia.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-vir-da-academia.html
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A Universidade Federal Fluminense, tem como 

obrigatória a disciplina de habitação e interesse social8. 

Nela, os alunos estudam como produzir projetos de conjuntos 

habitacionais em áreas de interesse, como urbanizar e como 

requalificar os assentamentos informais brasileiros. 

 

O déficit de milhares de moradias deve ser 

encarado com responsabilidade. A implementação de políticas 

para resolvê-las deve ser tratado com prioridade.  

 

Normalmente, o luxo de ter uma moradia de 

qualidade em bairros nobres costuma vir com vantagens como 

melhoria no transporte, na segurança e até mesmo na qualidade 

de vida. Tem hospital, posto de saúde, transporte à noite, 

além de saneamento básico completo. É preciso atender as 

necessidades da população como um todo, é preciso investir 

o dinheiro público, em melhorias e em manutenção de 

infraestrutura a toda população.  

 

Outro fator importante é o grande número de 

imóveis desocupados ou abandonados, do ponto de vista 

particular, dois grandes motivos são comuns: a não 

necessidade de investir ou melhorar imóveis em busca de que 

o tempo valorize uma determinada região ou a disputa judicial 

familiar por espólios. Em locais específicos, há também a 

questão da grande quantidade de imóveis considerados 

patrimônios públicos tombados, o que impede e encarece muitas 

de suas melhorias. Do ponto de vista coletivo, há a falta de 

incentivo do poder público para dar uma função social a esses 

imóveis e o estímulo a esse tipo de investimento,  

 

Segundo especialistas9, estudos mostram que é 

mais barato estruturar uma região povoada do que levar essa 

mesma população para uma área que tem que ser urbanizada. É 

preciso mudar o conceito de produção pública de habitação. 

É preciso descentralizar, mas também estruturar. Urbanizar 

é pressuposto, como saúde e educação, já que a pessoa também 

tem direito à moradia, como prescreve nossa Constituição.  

 

Primeiro se deve atacar a política urbana quanto 

à questão fundiária, para evitar a especulação e as 

construções desordenadas, depois investir em melhorias, 

inclusive com a descentralização das oportunidades de acesso 

e de trabalho para que a urbanização seja de fato possível.  

 

 
8 Último Segundo - iG @ https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-
31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-

vir-da-academia.html 
9 Último Segundo - iG @ https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-
31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-

vir-da-academia.html 

https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-vir-da-academia.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-vir-da-academia.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-vir-da-academia.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-vir-da-academia.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-vir-da-academia.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-vir-da-academia.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-vir-da-academia.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-vir-da-academia.html
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Petrópolis possui excelentes faculdades de 

Engenharia e Arquitetura, parcerias com essas instituições 

é fundamental para melhorias urbanísticas e habitacionais. 

Juntamente com a aplicação do plano de mobilidade urbana, 

com recursos federais que contribui significativamente para 

viabilizar sua realização, iremos trabalhar duro para fazer 

isso acontecer.   

 

Com uma equipe técnica especializada, poderemos 

atender as demandas necessárias, primeiro em relação ao 

levantamento dos imóveis existentes que se encontram 

abandonados e/ou desocupados, aplicando a estes, quando 

couber, o IPTU progressivo, de forma a incentivar a função 

social da moradia. Iremos ainda, estudar medidas, junto aos 

órgãos de proteção do patrimônio histórico, cultural e 

ambiental, meios de preservar esse patrimônio, mas de forma 

que não impeça a aplicação da função social dos mesmos, 

ampliando assim a demanda de imóveis já existentes. 

 

Com parcerias com as faculdades locais de 

Engenharia civil e Arquitetura, no tocante as construções já 

existentes, em locais de risco ou em construções feitas de 

forma irregular, que possa gerar risco a seus moradores e a 

comunidade local, reestruturar e legalizar as moradias que 

podem ser reaproveitadas, e criar novos espaços para aqueles 

cuja moradia não seja passível de manter em virtude dos 

riscos apontados. 

 

 

4.2 Defesa Civil 

 

Nossa cidade conviveu historicamente com os 

desastres naturais. Essas tragédias causaram grandes 

prejuízos materiais e perdas de vidas. Existem atualmente 

mais de 20 mil residências em áreas de risco e 20% da 

população vive em áreas alagáveis. 

 

O projeto urbanístico original, de uso e 

ocupação do solo não conseguiu conter a ocupação desordenada 

das encostas e margens de rios. A própria inércia do poder 

público acabou incentivando essas ocupações. É preciso 

repensar o meio urbano, a fim de impedir a continuidade dessa 

situação drástica. 

 

Com 234 áreas de risco alto ou muito alto – 

equivalente a 18% do município - e um déficit habitacional 
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de 12 mil casas,10 nossa cidade é extremamente vulnerável aos 

eventos naturais. Até 2017, a Defesa Civil contabilizou cerca 

de 404 mortes em Petrópolis, provocadas por estes desastres. 

 

Em 2017, o órgão registrou 180 deslizamentos de 

terra, 35 quedas de árvores, 15 alagamentos e uma morte, 

todas em dias de chuva, ventania ou raios.11 

 

A Secretaria Municipal de Defesa Civil, deve 

estruturar o Plano Municipal de Contingência, com matriz de 

responsabilidades incluindo todos os atores institucionais 

da cidade. 

 

A modernização do sistema de alerta nas 

comunidades, a utilização de sistema de monitoramento por 

câmeras em pontos estratégicos da cidade, integrado com o 

sistema de controle já existente, e a instalação de 

pluviômetros automáticos para medir a intensidade das chuvas 

ajudará no controle, acompanhamento e redução dos danos.  

  

A interação da sociedade com o sistema municipal 

de controle e monitoramento é fundamental, aumentando a 

conscientização da população desde os bancos escolares até 

as associações de moradores, incluindo a capacitação de 

agentes públicos. A participação do jovem no programa Escola 
Resiliente valoriza o papel dos adolescentes no trabalho de 

redução de risco de desastres no ambiente escolar. 

 

A realização de manutenção no sistema de 

drenagem pluvial e obras de contenção e recuperação 

realizadas em diversos bairros são medidas importantes, 

eficientes e indispensáveis.  

 

A inexistência de Plano de Redução de Riscos para 

Enchentes e a ausência de Plano para o Trânsito em caso de 

emergências é preocupante. O controle das Áreas de Risco sem 

checagem, a falta de rotas de fuga e reunião em caso de 

calamidade serão solucionadas com rapidez. 

 

As parcerias nacionais e internacionais, 

principalmente para financiamento dos projetos, bem como a 

utilização dos polos tecnológicos para gerar estratégias e 

tecnologia poderá contribuir para a busca de soluções para 

este grave problema. 

 
10http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/

9228-preven%C3%A7%C3%A3o-de-desastres-naturais-passar%C3%A1-a-ser-

estudada-em-sala-de-aula.html 
11 https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/plano-de-prevencao-

contra-desastres-naturais-e-lancado-em-petropolis-rj-nesta-

quinta.ghtml 



22 

 

 

4.3 Mobilidade Urbana 

4.3.1 Transporte público 

Falar de políticas públicas é falar de 

transporte público. Petrópolis não foge a essa regra. Nos 

últimos anos vimos o desfalecimento do serviço de transporte 

público em nosso município. Diversas são as reclamações da 

população, seja na demora dos percursos em virtude do 

trânsito permanentemente congestionado, seja na qualidade 

dos veículos que estão à disposição do usuário e, 

principalmente quanto ao valor da tarifa praticada no 

município, uma das mais caras do país, considerando as 

distancias. 

Precisamos rever todo o sistema de transporte 

público no município. Reestruturar a malha de operações de 

todas as linhas de ônibus, que hoje se mostra ineficiente, 

mesmo com uma proporção de novecentos e cinquenta habitantes 

por ônibus, frente uma média nacional de um mil cento e 

cinquenta habitantes por ônibus, o que inclusive impacta 

diretamente no valor da tarifa. 

Desmistificar a fórmula tarifária aplicada, 

tornando transparente a toda sociedade a forma do cálculo da 

tarifa de ônibus, não só pelo seu custo que é determinado 

pelo município, mas também pela correta apropriação de sua 

demanda, que hoje é informada pelas concessionárias, ao invés 

de ser apurada pelo órgão gestor municipal. 

Toda frota de ônibus deve assegurar a 

acessibilidade, conforto e segurança aos usuários, não só 

com veículos adaptados, mas também com exigência de 

profissionais treinados para operar os equipamentos de 

acessibilidade. 

Estudar a viabilidade de Novas Estações de 

Integração, oferecendo, com isso, maior conforto e 

contribuir para a redução das tarifas e assegurar o 

Transporte Público em todas as comunidades. 

Iremos atuar junto ao Governo do Estado para a 

garantia de gratuidade do transporte de pessoas com 

deficiência em linhas de ônibus intermunicipais.  
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4.3.2 – Trânsito 

Investir em trânsito é investir no transporte 

público. É ponto crucial em qualquer cidade. Pesquisas 

mostram que o ônibus consegue aproveitar melhor, em até 22 

vezes mais o espaço urbano em relação ao carro.12 

Já a bicicleta é um meio de transporte 

intermediário, ficando entre o ônibus e o carro, mas ainda 

assim, é uma opção melhor que o carro, dependendo das 

circunstâncias. 

Sabemos que Petrópolis possui uma geografia 

característica de difícil estruturação viária, entretanto, 

é possível pensar medidas que podem melhorar 

consideravelmente a situação caótica que vivemos hoje. 

Melhorar as vias de acesso à Rodovia BR040, 

transformando-a numa via rápida de cruzamento da cidade, 

entre elas, o acesso a Mosela e Moinho Preto, Estrada do 

Carangola até a Subestação de Arara, Rua Carvalho Junior e 

Candimbas até o Trevo de Araras. Trabalhar junto ao governo 

do estado e ao governo federal para executar a obra de 

ligação do Bingen com o Quitandinha. São medidas que geram 

impacto considerável na mobilidade interna do município. 

A criação de faixas exclusivas para ônibus, 

evitando que fiquem presos no trânsito e, consequentemente 

atrasos nas linhas de atendimento ao público, tornando o 

transporte público mais atrativo. Quanto mais usuários nos 

ônibus, menos carros nas ruas. 

Criação de vias de mão única, como na Washington 

Luiz, instalação e ampliação de rotatórias nos principais 

entroncamentos da cidade, como nas Duas Pontes, Retiro, 

Carangola, Corrêas, Bonsucesso, reduzindo o tempo de 

retenção.  

Estender a duplicação da pista de Itaipava do 

Horto Mercado até o Terminal Itaipava. Melhorando as vias 

alternativas de fuga com ampliação dos acessos do Cafubira 

e do Arranha Céu em Itaipava. 

 

Implantar as soluções técnicas contidas no Plano 

de Mobilidade Urbana, uma vez que, as mesmas vão permitir o 

acesso a recursos federais para sua implementação. 

 
12 https://diariodotransporte.com.br/2016/01/24/onibus-consegue-aproveitar-melhor-ate-22-vezes-
mais-o-espaco-urbano-em-relacao-ao-carro-para-realidade-de-sao-paulo/ 

https://diariodotransporte.com.br/2016/01/24/onibus-consegue-aproveitar-melhor-ate-22-vezes-mais-o-espaco-urbano-em-relacao-ao-carro-para-realidade-de-sao-paulo/
https://diariodotransporte.com.br/2016/01/24/onibus-consegue-aproveitar-melhor-ate-22-vezes-mais-o-espaco-urbano-em-relacao-ao-carro-para-realidade-de-sao-paulo/
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4.3.3 Transporte alternativo 

Petrópolis é uma cidade que, embora seja 

montanhosa, tendo em sua maioria, vias acidentárias em 

aclives e declives, as distâncias entre o Centro da Cidade 

e seus bairros e distritos não são tão longas que inviabilize 

o transporte alternativo. Entre as diversas modalidades, a 

bicicleta é a campeã na escolha dos usuários como um 

transporte alternativo aliado a uma modalidade limpa, 

acessível a maioria das pessoas de baixo custo e manutenção. 

Sem contar com a vantagem de agregar qualidade de vida 

mediante a um exercício prazeroso. Desta forma, é 

imprescindível a implantação de ciclovias e ciclofaixas ao 

longo das principais vias de acesso e ligação, permitindo 

maior segurança aos adeptos desta modalidade de transporte, 

incentivando seu uso como uma opção de qualidade aos 

cidadãos. 

Partindo do já existente Plano de Mobilidade 

Urbana, iremos concretizar esta reivindicação antiga da 

população, trazendo Petrópolis para um futuro sustentável. 

 

4.3.5 Taxis e transportes particulares  

Não é recente a reivindicação destas categorias, 

um verdadeiro duelo vem se travando para que todos possam 

usufruir das vias públicas sem serem lesados e sem uma 

regulamentação eficiente e eficaz. 

Iremos analisar esta demanda com técnica e 

clareza, garantindo o exercício do trabalho destas 

categorias com o cuidado que elas necessitam, buscando na 

legislação existente formas de garantir um fluxo consistente 

e com fiscalização atuante, evitando que o famoso transporte 

pirata se instale em nossa cidade. 

 

4.4 Meio Ambiente  

 

O município de Petrópolis faz parte da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piabanha e possui uma Área de Proteção 

Ambiental (APA) que abrange o 1º Distrito (Centro Histórico 

e bairros), 2º Distrito (Cascatinha) e parte do 3º Distrito 

(Itaipava), chamada de APA Petrópolis.  
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Fundada em 1982 para proteger os mananciais do 

rio Paraíba do Sul, tendo o rio Piabanha como afluente, dez 

anos mais tarde, a APA Petrópolis estendeu sua competência 

para proteger a Mata Atlântica. A APA Petrópolis é 

administrada pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade 

(ICMBio). Existem duas reservas biológicas e um Refúgio da 

Vida Silvestre. 

 

Os habitantes do município vivem numa das 

cidades mais florestadas do estado (50% de cobertura 

vegetal), com ruas arborizadas e rios que compõem a paisagem 

urbana, sendo a APA Petrópolis uma das mais urbanizadas do 

Estado. 

 

Em linha com o pensamento do Instituto Pró-

Gestão Participativa (IPGpar), Petrópolis necessita 

urgentemente uma política integrada de desenvolvimento 

sustentável, nos aspectos econômicos (meio ambiente é 

oportunidade), sociais (qualidade de vida) e culturais 

(educação ambiental).   

 

O direito ao meio ambiente garante qualidade de 

vida para o cidadão e a sustentabilidade do nosso planeta. 

Buscar o equilíbrio entre desenvolvimento econômico-social 

e preservação ambiental é o grande desafio do século XXI.  

 
É inviável um planejamento urbano estratégico 

sem levar em consideração as áreas que são de proteção e 

preservação ambiental e a plena participação do ICMBio e 

INEA e dos órgãos de tombamento, como IPHAN e INEPAC. 

 

O pleno acesso à água, ao saneamento básico, à 

coleta de lixo, à limpeza urbana e às ações de proteção e de 

redução de risco de desastres se inserem dentro da lógica de 

um meio ambiente saudável e equilibrado. 

 

É necessário atualizar, modernizar e ampliar os 

equipamentos de proteção e a vigilância em saúde ambiental 

municipal. Indispensável determinar de forma cristalina as 
regras para a preservação e desenvolvimento sustentável. 

 

A agilidade para análise e concessão de 

licenciamento ambiental das indústrias e empreendimentos, 

sempre respeitando a legislação ambiental, gerará 

desenvolvimento econômico sustentável. 

 

A ocupação urbana irregular, os deslizamentos 

de terra e os alagamentos continuam a ser a fonte de inúmeros 

problemas humanitários e ambientais.  
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A criação de políticas e mecanismos de recepção 

e adequada destinação de materiais recicláveis, de dejetos 

da construção civil, do lixo verde e a realização de 

compostagem são medidas fundamentais. 

 

O fomento às empresas de reciclagem e a 

conscientização da população sobre a importância desta 

política produzirão importantes efeitos imediatos no meio 

ambiente.  

 

A reciclagem dos plásticos e sua reutilização em 

novos produtos ampliará seu ciclo de vida, favorecendo a 

economia circular. Os brasileiros apoiam em sua grande 

maioria o meio ambiente, sendo que 68 milhões acreditam no 

potencial da reciclagem; 60 milhões pensam que as empresas 

devam ser mais preocupadas com o meio ambiente e 48% das 

classes menos favorecidas defendem o consumo consciente. 

 
 O cumprimento da Lei 12.305/2010, que 

regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, será 

fiscalizado com rigor, gerando valor para toda a cadeia do 

plástico e renda extra para as escolas envolvidas no projeto. 

 

Parte da arrecadação decorrente do ICMS Verde 

(Petrópolis atualmente está na 10ª posição) e do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente será utilizada para custear a 

gestão da logística do material reciclável e dos resíduos 

para compostagem. Ao contrário do que acontece atualmente a 

totalidade dos valores recebidos a título de ICMS Verde será 

revertido para projetos da área ambiental. 

 

A instalação de ecopontos espalhados pela cidade 

e nas escolas e a contribuição do gerador de lixo, empresas 

ou pessoas físicas, nos programas de separação, recolhimento 

e reciclagem são fundamentais para baratear os custos do 

sistema. 

 

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

(CONDEMA) será valorizado, pois cumpre importante papel na 

articulação das políticas públicas com a sociedade. 

 

A criação de novas Unidades de Conservação de 

Proteção Integral, de Áreas Verdes e Uso Sustentável, deve 

ser analisada com critério, a fim de serem compatibilizadas 

com o turismo ecológico, preservando recursos hídricos, 

fauna e flora, a agricultura e a produção rural. 

 

Os projetos de habitação no município devem 

seguir as normas ambientais previstas no Código Florestal, 

priorizando a criação de infraestrutura de coleta de água de 

chuva e superfícies infiltrantes. Será intensificada a 
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fiscalização de ocupações irregulares em áreas de risco e de 

preservação ambiental. 

 

Falta conexão entre o Plano de Manejo das 

Unidades de Conservação e a Lei do Parcelamento Urbano do 

Solo (LUPOS) sobre a permissão de construção ou não em áreas 

de preservação ou proteção ambiental. Muitas vezes essa 

situação gera conflitos entre o órgão ambiental e a 

prefeitura. 

 

Podemos apontar ainda como problemas graves, a 

utilização de redes mistas de coleta de esgoto, de estações 

de tempo seco para tratamento de esgoto e o descarte de 

esgoto sem tratamento nos rios, bem como a instalação de 

caçambas de lixo ao lado dos rios.  

 

A coleta seletiva domiciliar será incentivada e 

a coleta de lixo irregular será combatida. O Banco Municipal 

de Sementes Nativas da Mata Atlântica será financiado através 

de parcerias com a rede privada e fomentado com as multas 

ambientais aplicadas. 

 

A criação de projetos que viabilizem a 

utilização do Fundo Clima (BNDES), que destina recursos da 

atividade petrolífera no país para projetos sustentáveis que 

ajudem na preservação do clima e na redução da emissão de 

gases que contribuem para o efeito estufa, permitirá a 

captação de recursos importantes para a concretização das 

políticas municipais. 

 

A construção de Estações de Tratamento de Esgoto 

e de Água (ETES e ETAS) e de biodigestores nos distritos 

será prioridade.  A meta é se colocar entre os dez municípios 
com melhor índice de coleta e tratamento de esgoto. 

 

O município vai estabelecer meta, viável e de 

curto prazo, de transformar todo seu sistema de coleta e 

tratamento de esgotos sanitários e efluentes industriais em 

sistema separador absoluto, ao invés do sistema atual 

(sistema combinado ou de tempo seco). 

 

O novo aterro sanitário será requalificado 

dentro dos padrões do novo marco legal do saneamento. O 
objetivo é instalar aterros sanitários com menor vida útil, 

que são mais facilmente encontrados no município, 

priorizando a inertização, a pirólise e a incineração com 

geração de energia.  

 

O uso de energias renováveis e de microgeração 

energética será prioridade, em especial após o governo 

federal ter incluído diversos equipamentos de energia solar 
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em uma lista de bens de capital cujos impostos de importação 

estão zerados até o final de 2021.  

 

As instalações de geração solar têm crescido 

rapidamente no Brasil nos últimos anos e já respondem por 

cerca de 3 gigawatts em potência instalada, se consideradas 

as grandes usinas. Ainda assim, a fonte representa atualmente 

pouco menos de 2% da capacidade em operação no país, segundo 

dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com 

enorme potencial de expansão nas próximas décadas.13 

 

O uso de energia renovável é positiva tanto para 

o meio ambiente quanto para a economia local. 

 

As ações de educação ambiental são fundamentais 

para conscientizar a população sobre a importância das 

práticas de conservação, sendo necessário capacitar os 

professores para educar os alunos à cidadania participativa, 

através do processo de sensibilização e conscientização 

coletiva para a preservação, conservação, recuperação e 

melhoria do meio ambiente. É preciso discutir os 17 objetivos 

do desenvolvimento sustentável da ONU. 

 

O Projeto Inteligência Ambiental será 

transformado em Programa a fim de assegurar o caráter 

permanente e atender as demandas da sociedade civil. 

 

As ações de desassoreamento e a implantação da 

tecnologia grama viva são fundamentais para solucionar o 

problema causado pela retificação dos rios e estabilizar as 

faixas marginais.  

 

A degradação ambiental e a poluição podem 

prejudicar as vocações econômicas de Petrópolis, começando 

pelo turismo. Além disso, é necessária a aprovação de Código 

Municipal Ambiental. 

 

 

4.5 Proteção Animal  

 

 

A Coordenadoria de Bem Estar Animal (COBEA) 

ganhará estrutura permanente e orçamentária, próprias, 

compondo a Administração Indireta do Município. Receberá 

amplo investimento do poder público, com o intuito de 

divulgar a cultura de pleno respeito aos animais. Não é mais 

possível sonegar políticas de defesa da causa animal. As 

 
13 https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/07/23/brasil-zera-

imposto-de-importacao-para-modulos-de-geracao-de-energia-

solar.htm?cmpid=copiaecola. 
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denúncias de maus tratos devem ser amplamente investigadas 

e apuradas e os responsáveis punidos. 

 

O Fundo do Bem Estar Animal, cuja verba é oriunda 

do governo federal e da iniciativa privada, precisa ser 

melhor utilizado. 

 

A participação popular na elaboração e discussão 

de políticas públicas voltadas para o bem-estar animal é 

fundamental. As feiras de doação de animais serão 

estimuladas, permitindo assim o acolhimento dos animais 

resgatados. 

 

O curral de apreensão de grandes animais, que 

reabilita e promove adoção de cavalos, deve ser ampliado 

tendo em vista as políticas de proibição do uso de cavalos 

em passeios turísticos, que deixaram muitos animais 

desamparados.  

 

Os convênios de castração com as Clínicas 

Veterinárias serão retomados. O Castra móvel, onde 

cirurgiões médicos veterinários realizam castrações 

gratuitas, deve ser bem utilizado, ampliando sua área de 

atuação para os distritos. 

 

Será implantada a política de microchipagem, 

para facilitar a localização de animais de estimação, como 

cães, gatos e cavalos perdidos, e também combater os maus-

tratos e o abandono, tendo em vista que cada animal terá um 

número de identificação e o nome do seu tutor. 

 

As escolas serão orientadas a divulgar os 

direitos dos animais em sala de aula, conscientizando as 

próximas gerações sobre a importância de respeitar a fauna 

doméstica e silvestre. Será criado ainda um Hospital Público 

Veterinário. 

 

 

4.6 Segurança Pública  

 

 

Petrópolis é uma das cidades menos violenta do 

Estado e conta com uma estrutura significativa composta por: 

Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, que tem 

um secretário, cinco assessores e 73 servidores; Guarda 

Municipal, com 209 servidores; duas Delegacias da Polícia 

Civil (Centro e Itaipava); Batalhão de Polícia Militar com 
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três unidades; dois Conselhos Comunitários (Municipal e 

Estadual); Polícia Rodoviária Federal com três postos e um 

posto de apoio operacional da Polícia Federal.14  

 

Para otimizar o trabalho da segurança pública na 

cidade, serão adotadas as seguintes medidas. 

 

Reestruturação do Plano de Carreira da Guarda 

Municipal, propiciando a ascensão de cargo por critérios 

outros que não somente o de antiguidade, no intuito de criar 

um ambiente de concorrência saudável entre os agentes, 

fomentando produtividade e mérito. Será criado um quadro de 

pontuação com critérios objetivos de produtividade que 

auxiliem nessa promoção. 

 

Implementar na rede municipal de ensino aulas 

teóricas com Guardas Municipais sobre a história dos 

patrimônios culturais da cidade. A cidade de Petrópolis 

possui diversos pontos turísticos com patrimônios de valor 

para a história não só da nossa cidade, como de nosso país. 

Muitas das vezes esses patrimônios são vandalizados. Isso 

poderia ser evitado se a formação do cidadão incluísse o 

conhecimento do valor histórico de nossos patrimônios. 

 

Fomentar o uso de estagiários dos cursos de 

Direito e Administração nos quadros da Guarda Municipal. De 

caráter transitório, a mão de obra poderia ser utilizada nos 

movimentos administrativos do órgão, no sentido de otimizar 

o serviço prestado, bem como no atendimento das demandas da 

população. 

 

Será implementado o Projeto Guarda Cidadã, 

oferecendo à população serviços em parceria com outros 

órgãos, tais com agendamento de atendimentos para suprir 

necessidades de serviços públicos municipais - por exemplo, 

recursos administrativos endereçados a CPTRANS. O 

atendimento em consonância com demais órgãos municipais será 

estruturado em locais itinerantes localizados sempre 

próximos a pontos turísticos da cidade, bem como locais 

estratégicos em bairros e distritos periféricos. 

 

Através do Projeto Guarda Cidadã, a Guarda 

Municipal se aproximará dos cidadãos petropolitanos e dos 

turistas que frequentam a cidade, prestando informações 

sobre os patrimônios turísticos da cidade para visitantes, 

bem como sobre demais serviços públicos prestados na cidade, 

sempre em sinergia com os órgãos de Turismo e Cultura. 

 

 
14 https://tribunadepetropolis.com.br/petropolis-continua-como-cidade-

menos-violenta-do-estado. 
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O Centro Integrado de Comando e Controle será 

aprimorado, implementando novas câmeras em pontos 

estratégicos nos bairros, na entrada e na saída do município, 

a fim de disponibilizar as imagens para o cidadão e para as 
demais Forças de Segurança em tempo real, de forma online. 

Dessa forma, será agilizada a demanda de requisições de 

imagens pelas autoridades, fundamentais para a pronta 

resposta aos crimes ou investigações criminais. 

 

Parte da Guarda Municipal será direcionada para, 

em conjunto com outros órgãos da administração pública 

municipal, implementar rondas de fiscalização de posturas. 

A guarda municipal irá ajudar na manutenção da ordem pública 

coibindo a prática de condutas que violem o código de postura 

municipal, tal qual o estacionamento em locais irregulares, 

a presença de flanelinhas, falta de iluminação pública, 

poluição sonora e visual, descarte irregular de lixo, etc., 

mantendo sempre constante diálogo com demais órgãos 

municipais para evitar a desordem urbana.  

 

Será disponibilizado um número de contato para 

contato direto com o efetivo responsável pela ronda de 

fiscalização de posturas, com ampla divulgação, incluindo 

esse número nas próprias viaturas do órgão. 

 

O diálogo da Guarda Municipal com as associações 

de moradores dos bairros, lideranças comunitárias, 

movimentos da sociedade civil organizada e comitês de 

segurança será promovido através de reuniões públicas 

periódicas em conjunto aos demais órgãos de segurança 

pública, com o intuito de melhorar a qualidade de vida do 

cidadão petropolitano. 

 

Objetivando maior segurança e efetividade no 

combate à criminalidade, e, considerando que existe 

correntes favoráveis a municipalização da Segurança Pública, 

iremos atuar junto ao Governo do Estado para mediante 

Convênio, disciplinarmos a atuação conjunta da Polícia 

Militar e a Guarda Civil, sob a responsabilidade de uma 

Comissão de Segurança Pública. 

 

 

5 – Saúde 

 

 

A saúde é um direito de qualquer cidadão. A saúde 

pública será prioridade na gestão Jamil Sabrá, focada na 

humanização do atendimento. 
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O objetivo mais importante será zerar o tempo de 

espera para a realização de consultas, exames e cirurgias e 

normalizar o fornecimento de medicamentos de uso contínuo. 

 

No intuito de desafogar a lista de espera para 

a realização de exames, serão realizados mutirões, 

utilizando horários ociosos de hospitais e laboratórios 

privados para a realização de procedimentos da rede pública, 

tais como ultrassonografias, mamografias, tomografias, 

ecocardiografias, ressonâncias, densitometrias, 

colonoscopia, colposcopia, entre outros. 

 

Petrópolis tem 306.191 habitantes, sendo o 9º 

município mais populoso do estado do Rio de Janeiro 

(IBGE/2019). 77% (setenta e sete porcento) representam 

235.767 pacientes do SUS ou R$ 1.463,31, por paciente/ano. 

É preciso se separar os orçamentos consignados para as 

Consultas Ambulatoriais e Internações.  

                                                                                      

No âmbito das internações de pacientes crônicos 

– diabéticos e hipertensos - é possível se afirmar que a 

Telemedicina reduz os custos hospitalares em, 

aproximadamente, 75 % (setenta e cinco porcento) e devolve 

aos pacientes autoconfiança e bem estar.                                    

No ano de 2018, foram atendidos 20.703 pacientes diabéticos 

nas unidades públicas do município.  

 

Em 2019, somente de janeiro a agosto, foram 

efetuados 14.000 atendimentos relacionados à doença. A faixa 

etária que mais é acometida por esta patologia são os adultos 

e idosos.  

         

No âmbito das consultas ambulatoriais iremos 

estudar a possibilidade de se Conveniar com Clínicas e 

Consultórios particulares, nos moldes dos seguros privados. 

O objetivo mais importante será zerar o tempo de espera para 

a realização de consultas, exames e cirurgias e normalizar 

o fornecimento de medicamentos de uso contínuo. 

 

De acordo com o Plano Municipal de Saúde 

(2018/2021), Petrópolis conta com 37 Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) com Estratégia Saúde da Família, 08 Unidades 
Básicas de Saúde sem Estratégia de Saúde da Família, 02 

Centros de Saúde e 03 UPAS.  

 

Nos últimos anos, a Rede Pública de Saúde recebeu 

em torno de 44 mil pacientes que deixaram de lado o plano de 

saúde. Desta forma, passou a se exigir uma melhor 

estruturação para atender a esta demanda crescente. 
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Os salários dos trabalhadores autônomos (RPA) e 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos servidores do 

SEHAC, que hoje estão atrasados, serão priorizados.  

 

A UTI Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

neonatal e os centros de imagem e cirúrgicos serão ampliados 

e modernizados. A maternidade pública merece especial 

atenção, não só nos cuidados com a equipe e a estrutura 

física, mas também na realização de campanhas em favor do 

aleitamento materno e do parto normal. 

 

A saúde da criança deve ser acompanhada de perto, 

a fim de possibilitar um crescimento saudável constantemente 

monitorado pelas equipes de saúde.  

 

Em 2016, o índice de mortalidade infantil era 

de 8,57 por 1.000 nascidos vivos. Já em 2017, o índice 

saltou para 10,97.  

 

Igualmente, serão adotadas medidas urgentes 

para redução da mortalidade materna em pós-partos. A meta é 

reduzir a mortalidade materna para 30/100 mil nascido vivos 

até 2.024, antecipando o calendário previsto nos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável 2015/2030 da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), compromisso internacional assumido 

pelo país.15 

 

A requalificação do Hospital Alcides Carneiro 

importará em significativa melhoria na saúde do 

petropolitano.  

 

O prontuário eletrônico será instalado em todas 

as unidades, permitindo o acompanhamento do histórico do 

paciente em tempo real, aumentando assim a qualidade 

assistencial e facilitando o ressarcimento perante o SUS.  A 

plena informatização e integração do sistema permitirá a 

utilização da Central de Marcação de Exames com inteligência, 

otimizando os atendimentos e consequentes tratamentos 

médicos, bem como evitando que os favorecimentos políticos 

interfiram na ordem da fila de atendimento. Para atingir 

esse objetivo é preciso despolitizar a futura formação do 

Conselho Municipal de Saúde. 

 

A reformulação da Central de Regulação do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da Região 

Serrana permitirá atendimento de urgência com maior 

prontidão e eficiência. Será criado um aplicativo permitindo 

 
15 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43325-ministerio-da-

saude-investe-na-reducao-da-mortalidade-materna.  
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monitoramento em tempo real do deslocamento das ambulâncias 

pela população. 

 

É indispensável colocar em dia a fila dos exames 

e cirurgias eletivas, que estão sendo realizadas com muito 

atraso ou mesmo suspensas por falta de insumos médicos, 

através de mutirões. 

 

As cirurgias oncológicas e ortopédicas foram as 

mais prejudicadas por falta de material. A captação de 

recursos pela Unidade de Assistência de Alta Complexidade 

(UNACON), em parceria com o governo federal, normalizará os 

serviços citados.  

 

Os procedimentos de média e alta complexidade 

devem ser implementados através de consórcios 

intermunicipais ou receber reforço financeiro do Estado e da 

União pois o município não tem condições financeiras de arcar 

sozinho com o custo elevado destes tratamentos. 

 

Será criado um Programa específico, valendo-se 

da Telemedicina e equipe multifuncional, para o tratamento 

da diabetes e hipertensão. No ano de 2018, foram atendidos 

20.703 pacientes diabéticos nas unidades públicas do 

município. Em 2019, somente de janeiro a agosto, foram 

efetuados 14.000 atendimentos relacionados à doença. A faixa 

etária que mais é acometida por esta patologia são os adultos 

e idosos.16 

 

Os programas Saúde da Família, Saúde nas 

Escolas, Farmácia Básica, o Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) e o Ambulatório de Saúde Mental serão implantados nos 

distritos, levando melhores condições de saúde para as 

populações periféricas da cidade. 

 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de 

Itaipava deve ser referência para atendimentos urgência e 

emergência, diminuindo o tempo de atendimentos dos moradores 

dos distritos.  

 

As residências terapêuticas serão reestruturadas 

e repensadas, adotando-se as novas diretrizes do Ministério 

da Saúde, desospitalizando os portadores de transtornos 

mentais de longa permanência. 

 

A construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do 

Bingen foi uma demanda do vereador Jamil Sabrá.  

 

 
16 https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/alerta-numero-de-

pessoas-com-diabetes-aumenta-a-cada-ano-176118 
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A coleta de exames laboratoriais deve ser 

expandida para as Unidades Básicas de Saúde e para as 

Unidades de Saúde da Família, facilitando o acesso da 

população.  

 

Assim como nas demais carreiras, o governo Jamil 

Sabrá irá respeitar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

e garantir todos os direitos dos servidores, propiciando 

ainda a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da 

saúde. 

 

Os Centros de Atenção de Saúde Bucal devem 

receber especial atenção do governo pois se encontram 

desestruturados e desaparelhados.  As ações de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde bucal serão aperfeiçoadas. 

Ao contrário do que acontece atualmente, todas as UBS 

oferecerão profissionais ligados à saúde bucal. 

 

O caráter educativo da ação visa a prevenção, 

evitando a ocorrência de atendimentos, reduzindo custos e 

melhorando a saúde bucal do petropolitano. 

 

Para os procedimentos mais complexos, deve ser 

acionado o programa Brasil Sorridente, do governo federal, 

que reúne uma série de medidas para ampliação do acesso ao 

tratamento odontológico gratuito, por meio do Sistema Único 

de Saúde (SUS), incluindo o implante de próteses através da 

criação de Laboratório Regional de Prótese dentária.  

 

Petrópolis possui um grande percentual de idosos 

em comparação a outros municípios do estado do Rio de 

Janeiro, o que gera um aumento de gastos com o tratamento 

das doenças crônicas não transmissíveis. 

 

A falta do pronto atendimento gera intensa 

judicialização dos problemas de saúde, que trazem 

transtornos para a operação do sistema, especialmente quando 

envolvem questões financeiras.  

 

Apenas os processos de solicitação de 

medicamentos movidos no ano de 2018, impactaram as contas do 

município no valor de R$ 5.462.860,28. As compras 

emergenciais decorrentes de cumprimento de ordens judiciais 

acabam encarecendo ainda mais o custo da saúde. 

 

  

6 – Educação 

 

 

Desde a década de 90 do século passado até o ano 

de 2010, a dimensão do Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH) 
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cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi a educação 

(com crescimento de 0,145). 

 

O Índice de Desenvolvimento Urbano Municipal 

(IDHM) passou de 0,649 em 2000 para 0,745 em 2010 - uma taxa 

de crescimento de 14,79%. O hiato de desenvolvimento humano, 

ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite 

máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 72,65% entre 2000 

e 2010.17 

 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou 

tendo completado determinados ciclos dentro da idade média 

aumentou significativamente. No município, a proporção de 

crianças de 5 a 6 anos na escola foi de 92,13%, em 2010. No 

mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 

82,00%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino 

fundamental completo é de 57,13%; e a proporção de jovens de 

18 a 20 anos com ensino médio completo é de 40,41%. Entre 

1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, 

em 45,75 pontos percentuais, 41,51 pontos percentuais, 29,19 

pontos percentuais e 20,75 pontos percentuais. 

 

Em 2010, 80,38% da população de 6 a 17 anos do 

município estavam cursando o ensino básico regular com até 

dois anos de defasagem idade-série. Em 2000 eram 75,77% e, 

em 1991, 72,03%. Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 16,66% 

estavam cursando o ensino superior em 2010. Em 2000 eram 

9,39% e, em 1991, 6,93%18. 

 

 

 
 

Todavia, apesar dos esforços empreendidos, 

Petrópolis está longe de ter alcançado números 

satisfatórios. 

 

 
17 http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/petropolis_rj 
18 http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/petropolis_rj 
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O gráfico acima demonstra que, em 2010, apenas 

56,59% dos jovens com menos de 18 anos haviam completado o 

ensino fundamental e 40,41% dos adultos com 18 a 20 anos 

tinham terminado o ensino médio completo. A tendência de 

crescimento do acesso nas décadas passadas foi drasticamente 

reduzida nos últimos anos. 

 

Segundo levantamento feito pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inpep), 

o ensino fundamental é o segmento com o maior número de 

alunos registrados na cidade, que tem 114 escolas municipais. 

Em 2017, foram matriculados 37.301 - sendo 20.795 nos anos 

iniciais e 16.506 nos anos finais.  

 

O estudo mostra uma queda de alunos de 20%, com 

números menores ano a ano: em 2010, havia 46.828 crianças 

estudando em escolas da rede municipal. Em 2011, foram 

matriculadas 44.550 crianças; em 2012, 43.106; em 2013, 

41.765; em 2014, 40.455; em 2015, 39.065; em 2016, 37.841; 

e em 2017, o número mais baixo até agora, 37.301. Isso quer 

dizer que, ano após ano, desde 2010, a rede municipal de 

ensino deixou de matricular 1,3 mil alunos.19 

 

Embora Petrópolis possua o oitavo maior PIB do 

Rio de Janeiro, nosso município amarga a posição 59 no 

ranking de escolarização das crianças entre 5 e 14 anos. 

Essa posição revela a falta de investimentos que possibilitem 

a construção de um ambiente escolar sadio e receptivo, capaz 

de promover o desenvolvimento das capacidades individuais 

dos estudantes. 

 

Serão tomadas medidas emergenciais para sustar 

a enorme evasão escolar. Para tanto, é indispensável 

estruturar e equipar as unidades da rede municipal, 

incentivando o aluno à leitura e ao estudo. 

 

A presença da criança do maternal à conclusão do 

Ensino Fundamental (até 14 anos) precisa ser obrigatória e 

sob o Regime de Horário Integral. Para os jovens do Ensino 

Médio (14 a 17 anos) serão disponibilizados cursos 

profissionalizantes no Sistema “S”. Tudo acompanhado por 

Assistentes Sociais. O Conselho Tutelar atuará, em tempo 

real, com o Gabinete do Prefeito. Não haverá mais crianças 

e jovens desassistidos nas ruas. 

 

No intuito de facilitar o acesso a computadores 

e a internet, o candidato, quando exercia a vereança, criou 

a Lei dos Centros de Inclusão Digital (CID), que permitem à 

 
19 https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/numero-de-alunos-no-

ensino-fundamental-cai-20-161108. 
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população utilizar essas ferramentas nos bairros, próximos 

às suas casas.  

 

A oferta de educação integral ou a 

complementação do horário regular nos dias de semana e a 

adoção do Programa Escola Aberta nos finais de semana, sempre 

contando com a participação e o voluntariado da sociedade, 

poderá fortalecer os laços entre os alunos e a escolas. Deve-

se estimular maior interação entre as famílias e as escolas. 

 

A ampliação do horário das escolas propiciará 

ainda horários alternativos para a concretização do Programa 

de Alfabetização na Idade Certa, da Educação de Jovens 

Adultos e do Vestibular Social. Os colégios cívico-militares 
são experiências bem-sucedidas e devem ser criados em 

Petrópolis. 

 

As parcerias com a rede privada, com o 

acompanhamento do Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente (CMDCA), poderão concretizar e ampliar esse 

objetivo. Os Centros de Educação Infantil devem ser 

fortalecidos, com a garantia de manutenção e ampliação dos 

convênios, tendo em vista a crescente demanda da população.   

 

Entre 2010 e 2017, o número de vagas em creches 

mais do que dobrou: saltou de 2.759 alunos, em 2010, para 

5.549 matrículas, em 2017. Na pré-escola, houve crescimento 

de 14,33% - em 2010, eram 6.208; e, em 2017, eram 7.099 

matrículas.20 

 

A manutenção dos programas de bolsas nos cursos 

superiores para alunos oriundos da rede pública é fundamental 

tendo em vista a carência de Instituições de Ensino Superior 

Públicas em nossa cidade. O programa citado deve ser ampliado 

para os cursos de pós-graduação.  

 

A prioridade será trazer cursos em Instituições 
de Ensino Superior Públicas vinculados às vocações 

econômicas de nossa cidade, como turismo, agricultura e 

tecnologia.  

 

As parcerias com a UFF, o CEDERJ, o CEFET, o CVT 

e a FAETERJ devem ser estreitadas. É de extrema importância 

facilitar o contato dos alunos da rede pública com cursos 

técnicos profissionalizantes, em parceria com órgãos 

públicos e a rede privada (SESI/SENAI/SESC), qualificando o 

jovem e facilitando assim seu acesso ao mercado de trabalho.  

 

 
20 https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/numero-de-alunos-no-

ensino-fundamental-cai-20-161108. 
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O devido cumprimento do Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários da educação é um compromisso inalienável 

e inegociável. É um dever do gestor disponibilizar formação 

continuada para os profissionais da educação, focando no 

aperfeiçoamento e na qualidade do ensino oferecido na rede 

municipal e valorizando o servidor na carreira. 

  

Em termos de segurança, a interligação do 

sistema de monitoramento municipal com os Centros de Educação 

Infantil é medida importante para garantir a segurança dos 

alunos, professores e familiares. 

 

Durante o seu mandato de vereador Jamil Sabrá 

criou a Lei que obriga a utilização de alimentos orgânicos 

na merenda escolar da educação infantil, melhorando assim a 

qualidade da alimentação da criança e estimulando estilo de 

vida mais saudável. Também deve ser disponibilizada 

alimentação especial para os alunos com restrição alimentar. 

 

   

7 - Esporte, Lazer e Cultura 

 

7.1 Esporte e Lazer 

 

 

Uma das prioridades do governo será o incentivo 

à iniciação esportiva, estimulando o esporte comunitário, 

estudantil e nos clubes. 

 

Haverá apoio ao esportista local através da Lei 

de Incentivo Fiscais já existente, intensificando a parceria 

com a inciativa privada. A prioridade será o esportista de 

alto rendimento. 

 

Os convênios para a utilização da infraestrutura 

dos clubes, quadras comunitárias, universidades e outros 

espaços, facilitarão a interação entre a comunidade e as 

práticas de atividade física. 

 

A atividades ao ar livre serão valorizadas e 

entusiasmadas, assim como os programas de inclusão da pessoa 

com deficiência nos projetos de esporte e lazer desenvolvidos 

pelo município.  

 

É preciso ampliar as áreas públicas livres e de 

lazer propiciando o convívio social e majorar o investimento 

em quadras e espaços recreativos, principalmente nas regiões 

de baixa renda. 

 

A prática de esporte e lazer e a realização de 

atividades físicas é fundamental para combater o vício em 
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álcool e drogas e afastar as crianças do sedentarismo e das 

ruas. 

 

 

7.2 Cultura 

 

 

No que tange à cultura, nota-se que Petrópolis 

é uma cidade riquíssima em patrimônio cultural, tanto 

material quanto imaterial, destacando-se seu acervo 

arquitetônico, bibliotecas e museus. A arquitetura de 

períodos distintos – construções coloniais, mansões em 

estilos clássico e eclético, chalés, prédios e casas art 

nouveau, contam a história da cidade. 

 

A cidade conta ainda com teatros, centros 

culturais e cinemas públicos e privados, bibliotecas e salas 

de leitura, além de oito importantes museus públicos e 

privados, que merecem maior cuidado. 

 

A tradição dos corais e bandas, as danças 

folclóricas, artes cênicas e visuais, artesanato, 

audiovisual, música, expressões da cultura popular, poesia 

e literatura, devem ser respeitadas e divulgadas, mantendo-

se intacta a memória cultural da nossa cidade. 

 

Conforme bem observado em estudo elaborado pelo 

IPGPar, as danças típicas de origem germânica, construções 

em forma de chalés, as pontes com guarda corpos em madeira 

em traves cruzadas pintadas de vermelho, os corais, os 

desfiles de estudantes no 7 de setembro, a decoração de 

Natal, a semana inglesa, os canteiros de flores à beira dos 

rios são traços culturais característicos da cidade. 

 

É indispensável revisar a Lei do Plano Municipal 

de Cultura, tendo em vista os diversos problemas de gestão 

ocorridos nos últimos anos, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo SMC e Conselho Municipal de cultura. 

 

É preciso repensar seus objetivos, contando com 

a participação direta dos artistas e produtores culturais 

locais, fomentando processos e espaços participativos de 

construção de políticas adequadas, a fim de valorizar a cena 

cultural e cumprir os compromissos financeiros ajustados. 

 

A instalação de equipamentos culturais, teatros, 

cinemas e estúdios de música, aproveitando os prédios 

desocupados ou desapropriados, bem como a modernização dos 

já existentes, sempre em parceria com a iniciativa privada, 

impulsionará as atividades culturais na cidade. 
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Será criada a primeira Companhia Municipal de 

dança e teatro da cidade, bem como a Orquestra Municipal de 

Petrópolis.   

 

A digitalização do acervo histórico da 

Biblioteca Municipal Gabriela Mistral é urgente, com o 

intuito de preservação do acervo cultural de Petrópolis e de 

facilitação da pesquisa. 

 

Será disponibilizado espaço adequado e 

estruturado para apresentações culturais, ensaios técnicos 

e aulas públicas de dança, teatro, coral e música. A 

requalificação dos equipamentos, a reapropriação dos 

espações públicos urbanos e a reorientação das políticas 

fomentará diversas iniciativas que contemplem os verdadeiros 

anseios dos segmentos culturais. 

 

As edificações entorno da praça da águia serão 

destinadas apenas para os equipamentos culturais. A 

programação cultural contínua do Centro de Cultura Raul de 

Leoni será contínua, com apresentações, festivais, 

exposições, cine popular e oficinas, sendo retirado qualquer 

órgão que não tenha finalidade cultural do espaço interno. 

 

Os bens culturais produzidos por artistas 

petropolitanos, vão percorrer todo o município através do 

programa cultura itinerante, sobretudo contemplando os 

distritos. A promoção de programas de fomento às atividades 

dos segmentos artístico-culturais deve ser democrática, 

possibilitando a universalização do acesso à cultura. 

 

Assim como no esporte, será elaborada política 

de incentivo fiscal cultural, priorizando o artista local. 

A captação de recursos estaduais e federais ajudará a 

financiar atividades culturais estratégicas para a cidade, 

ajudando ainda no financiamento dos festivais existentes, de 

dança, artes plásticas e cênicas. É necessário incentivar e 
ampliar os festivais, tornando Petrópolis uma referência. 

 

Devido à pandemia do COVID-19 é urgente o 

lançamento de edital que contemple projetos voltados aos 

artistas locais. Será criado um departamento com equipe 

multidisciplinar para dar suporte aos artistas na elaboração 

e formatação de projetos. 

 

O Prêmio Guerra Peixe, que premia artistas e 

produções culturais que mais se destacaram durante o ano, 

deve ser mais divulgado, com o objetivo de incentivar o 

trabalho do artista local. A Casa de Educação Visconde de 

Mauá deve resgatar sua função de espaço livre para atividades 
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educacionais e culturais, em especial as voltadas para a 

juventude.   

 

Enquanto vereador, Jamil Sabrá criou a Lei Prata 

da Casa, que prioriza a participação de artistas 

petropolitanos nos eventos públicos patrocinados pela 

prefeitura. 

  

 
8 – Turismo 

 

 

O turismo é um pilar da economia petropolitana, 

sendo um dos setores que mais cresce nos últimos anos, 

representando R$ 760 milhões, ou seja, 6% do PIB anual. Além 

disso, fomenta outros setores como o gastronômico, 

ecológico, rural, cervejeiro, de moda e de compras.  

 
A cidade possui ampla estrutura hoteleira, 

gastronômica, e sua posição privilegiada na natureza e na 

história do Brasil, fazem com que a promoção do turismo 

atenda às mais variadas exigências em todas as classes 

sociais. Petrópolis disponibiliza 130 meios de hospedagem 

que somam em torno de 6.000 leitos. 

 

Dados do CAGED informam que aproximadamente 

10.300 petropolitanos, de algum modo, trabalham para esse 

segmento, seja em bares, restaurantes, hotéis e pousadas, 

com mais de 3.000 estabelecimentos em funcionamento. Esses 

números tendem a aumentar, pois ainda é baixo em relação ao 

total de empregos da cidade (16% do total). 

 

Insta observar alguns números do orçamento de 

2018 para o segmento: a ação funcional Turismo teve gastos 

de R$ 2.850 milhões; a ação funcional Cultura, R$ 4.519 

milhões. O total das despesas funcionais foi de R$ 312.906 

milhões. 

 

A estimativa, em 2019, é de que Petrópolis tenha 

aumentado em 7% o número de visitantes em relação ao ano 

anterior. São 2,15 milhões de pessoas que buscam conhecer o 

patrimônio histórico cultural, as belezas naturais e a 

gastronomia local, estimulando a economia da experiência. 

 

Petrópolis foi escolhida pelo site Tripadvisor, 

que leva em consideração avaliações feitas pelos seus 

usuários, como o 19º destino mundial mais promissor para 

turismo e visitação pós-pandemia. Os destaques citados pelos 
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turistas foram o ecoturismo, o clima ameno e a arquitetura 

histórica21. 

 

Só as duas principais festas da cidade – 

Bauernfest e Natal Imperial – somaram juntas mais de 900 mil 

visitantes, com cerca de R$ 400 milhões injetados na 

economia, em 2019, o que impacta positivamente todo o setor 

de serviços. Não podemos esquecer das demais festas dos 

colonizadores, que vêm crescendo a cada ano. 

 

Nos museus administrados pela prefeitura não foi 

diferente. Pelo Museu Casa de Santos Dumont passaram 185.921 

visitantes em 2019. O número é 15,32% maior do que o 

registrado no ano anterior, 161.215. Já o Museu Casa do 

Colono registrou, no ano passado, 24.298 visitantes entre 

turistas e petropolitanos, ou seja, 23,72% a mais do que em 

2018, quando o número foi de 19.640. Na mesma linha de 

crescimento também está o Museu Imperial, conhecido 

nacionalmente e internacionalmente, com aumento de 13,89% na 

comparação entre 2019 e 201822. 

 

O Museu Imperial é o mais visitado do país. Além 

do acervo histórico, disponibiliza diversas atrações 

culturais, como o espetáculo “Som e Luz”, a dramatização “Um 

Sarau Imperial” e outros projetos idealizados pela 

instituição. Este conjunto de projetos ajudou o Museu a 

conquistar a expressiva marca de mais de 400 mil visitantes 

ao ano. 

 

A exposição agropecuária precisa resgatar sua 

função originária, que é divulgar o trabalho e os produtos 

do produtor rural e valorizar as exposições de animais e 

campeonatos de cavalos.  

 

No ano de 2019 mais de 200 mil pessoas passaram 

pelo Parque Municipal durante a Expo Agropecuária. A 

estimativa é de que o evento tenha movimentado mais R$ 3 

milhões na economia da cidade. Apesar de ser uma festa 

voltada para os petropolitanos, o setor de turismo também 

fatura. No fim de semana da festa, por exemplo, hotéis e 

pousadas do segundo ao quinto distrito registraram ocupação 

de quase 70%23. 

 

A esses, deve se adequar uma agenda cultural 

variada, de maneira que agregue valor aos circuitos, 

integrando bem-estar aos visitantes e à população. 

 
21 www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice 
22 https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/turismo-cresce-7-em-

2019-e-e-um-dos-principais-pilares-da-economia-de-petropolis-176372. 
23 https://soupetropolis.com/2020/03/05/confira-as-atracoes-cotadas-

para-a-31a-exposicao-agropecuaria-em-petropolis/. 
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O município deve produzir um calendário de 

eventos e apresenta-lo em uma audiência pública em que os 

diversos setores possam contribuir com propostas de inclusão 

ou alteração de eventos e datas. 

 

Qualificar os profissionais para trabalhar no 

turismo é muito importante, em especial os guias turísticos. 

Para tanto, devem ser criados cursos livres, técnicos e de 

graduação em áreas relacionadas ao turismo, incentivando o 

desenvolvimento de startups. 

 

A parceria com o SENAC e o SENAI é de extrema 

relevância pois já existem cursos tradicionais na área 

ministrados pelas instituições. 

 

No quesito empreendedorismo será estimulada a 

economia criativa, fomentando e investindo em soluções 

inovadoras que aumentem a satisfação do consumidor, tanto na 

prestação de serviços quanto nos produtos turísticos.  

 

A população deve ser conscientizada, através de 

palestras nas escolas, associações de moradores e entidades 

de classe, por exemplo, do seu papel de receber bem os 

visitantes e turistas.  

 

Para estimular o Circuito Cervejeiro de 

Petrópolis, quando vereador, o candidato elaborou a Lei das 

Cervejas, que concede incentivo fiscal para a produção dos 

micros cervejeiros de Petrópolis. Vale notar que polo 

cervejeiro conta com três fábricas de grande porte e dezenas 

de cervejarias artesanais. 

 

Importante buscar a sinergia entre todos os 

setores da economia, agregando atividades associadas ao 

turismo na cadeia produtiva, como moda, design, artesanato, 

orgânicos e gastronômicos. 

 

O ecoturismo, o turismo de aventura, a prática 

de esportes radicais de montanha, os passeios pela mata, 

escaladas e grupos de observação de pássaros devem ser 

valorizados e divulgados, tanto em nível nacional quanto 

internacional.  
 

De uma forma geral é preciso aprimorar o sistema 

de divulgação do calendário de eventos e turístico anual da 

cidade, priorizando meios mais modernos e atuais de contato 

com o cidadão petropolitano e turista, em especial através 

das redes sociais. 
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A participação nas principais feiras e eventos 

temáticos é importante para a realização de networking e 

divulgação das nossas vocações turísticas. 

 

A reforma das estradas vicinais, hoje em péssimo 

estado, estimulará ainda mais o ecoturismo, além de ajudar 

no escoamento da produção rural.  

 

O conjunto dos pontos acima atraiu e continua 

atraindo milhares de investidores que constroem suas casas 

de veraneio e empregam milhares de pessoas, tanto na 

manutenção destes imóveis quanto na geração de serviços 

básicos de apoio. 

 

O turismo empresarial também pode se beneficiar 

desta proximidade, em função da disponibilidade da rede 

hoteleira da cidade, que cresceu muito nos últimos anos. 

 

A criação de cartão de acesso turístico 

facilitará a aquisição de entradas com descontos 

promocionais e permitirá, diretamente, a divulgação de todo 

o circuito turístico local. 

 

O Centro Histórico terá especial atenção pois 

agrega os principais pontos turísticos da cidade é um dos 

principais fomentadores turísticos da cidade. A preservação 

dos bens culturais, patrimoniais e ambientais possibilitará 

a continuidade dessa atividade essencial para o 

desenvolvimento de Petrópolis.  

 

A retomada da parceria com o SESC Quitandinha 

permitirá o acesso a este importante instrumento, em especial 

com o retorno da realização de eventos de formatura 

acadêmica, que atraía centenas de turistas todos os anos 

para a cidade. 

 

As provas hípicas são outro fator importante 

para o estímulo do turismo, podendo ser realizadas pelos 

haras localizados na cidade. 

 

Infelizmente, as obras do Palácio de Cristal e 

do Teatro Dom Pedro estão paralisadas, o que prejudica muito 

o turismo e os eventos. Isso sem falar na falta de 

conservação de outros pontos turísticos como a réplica do 14 

Bis e da ponte do Colono. 

 

Também é urgente renovar o Plano Municipal de 

Turismo, que está vencido desde 2019, pois a cidade corre o 

risco de ficar fora do Mapa do Turismo Nacional sem o 

documento. 
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9 – Cidadania 

 

 

9.1 Assistência Social 

 

 
O compromisso de Jamil Sabrá é manter e 

aperfeiçoar todos os programas sociais existentes, focando 

ainda na capacitação dos servidores da área. 

 

A ampliação e reestruturação do Restaurante 

Popular, a fim de alcançar a população dos distritos, é 

medida fundamental.  

 

O estreitamento da parceria com instituições 

privadas de assistência social e filantropia permitirá troca 

de experiências, melhor sintonia nas decisões políticas 

sobre o tema e a plena integração com a sociedade. 

 

O cadastro das empresas conveniadas ao programa 

Cartão Imperial deve dar prioridade ao pequeno e médio 

comerciante, estimulando o comércio dos bairros.   

  

O programa federal Criança Feliz, que é um 

programa federal aplicado pela prefeitura com a finalidade 

de promover o desenvolvimento da criança em sua primeira 

infância, será estimulado e otimizado.  

 

O fortalecimento da rede de Proteção Social 

Básica do Sistema Único de Assistência Social, ocorrerá com 

a ampliação de atendimento para os distritos, 

disponibilizando unidades de Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS), Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) e Centro de 

Referência Especializado para População em Situação de Rua 

– POP. 

 

A recuperação de pessoas que sofrem dependência 

química será priorizada, disponibilizando serviços e 

tratamento multidisciplinar de prevenção, atenção integral 

e reinserção social. 

 
 

9.2 Pessoas com deficiência 

 

 

Quase 24% da população brasileira é composta por 

pessoas que possuem algum tipo de deficiência. De acordo com 

o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Brasil possui 45 milhões de Pessoas 
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com Deficiência (PCDs).24 Petrópolis possui mais de 62 mil 

habitantes que declaram possuir alguma deficiência25. 

 

As PCDs têm as mesmas capacidades, necessitam 

apenas de equiparação de oportunidades. Existe enorme gama 

de normas que garantem os direitos dos PCDs, mas as políticas 

públicas adotadas ainda não garantiram sua efetividade.  

 

A formulação e execução de políticas públicas 

devem se voltar para garantir plena acessibilidade, como a 

construção de rampas, calçadas, paradas de ônibus e acesso 

a pontos turísticos, não só no Centro Histórico, mas também 

nos bairros.  

 

Os pontos turísticos são adaptados de acordo com 

o que é permitido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – IPHAN. Assim, deve haver estreitamento 

de laços para viabilizar os projetos. A Rua Tereza e a Rua 

Paulo Barbosa precisam melhorar urgentemente sua 

acessibilidade.  

 

É necessário ampliar o serviço de táxis 

adaptados para transportar pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida.  

 

A comunicação oficial deve sempre ser 

acompanhada de Interpretação de Libras – Língua Brasileira 

de Sinais. 

 

Haverá prioridade de atendimento nos serviços 

públicos, como emissão de documentos, audiências e consultas 

médicas. Durante o seu mandato Jamil Sabrá criou Lei que 

permite a emissão de cartão de estacionamento para os idosos 

e PCDs pela internet.  

 

Todas as secretarias devem se mobilizar para 

cumprir a legislação vigente e divulgar amplamente os 

direitos das PCDs.   

 

A criação programa de Apoio à Pessoa com 

Deficiência, em parceria com a iniciativa privada e o governo 

federal, ajudará a aquisição de órteses, próteses e meios 

auxiliares de locomoção. Também será implantado o Serviço de 

Atendimento Domiciliar, evitando deslocamentos muitas vezes 

onerosos e sacrificantes. 

 

 
24 http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/09/cresce-numero-

de-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho-formal. 
25 https://www.diariodepetropolis.com.br/Integra/acessibilidade-ainda-

e-problema-em-petropolis-127883. 
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A garantia de acessibilidade pela sinalização 

sonora, tátil e visual para as pessoas com deficiência deve 

ser exigida não só do poder público, mas também das empresas 

que se enquadrem dentro dos critérios obrigatórios, como as 

instituições financeiras.  

 

A criação do Centro de Atenção das PCDs, 

promoverá a inclusão social e incentivará o exercício da 

cidadania, tendo por meta a qualidade de vida da pessoa com 

deficiência e sua família, bem com a conscientização sobre 

os seus direitos e atividades sociais adaptas às suas 

necessidades.  
 

Deve haver capacitação dos servidores públicos, 

Guarda Civil Municipal e Guias Turísticos para lidar com a 

matéria. 

 

Aos educadores de Centros de Educação Infantil 

serão disponibilizados equipamentos adequados que permitam 

a acessibilidade do estudante. 

 

 

9.3 Igualdade racial 

 

 

Apesar de a nossa história ser marcada pela 

discriminação racial e social, é inegável que nos últimos 

anos houve avanços significativos nas políticas voltadas ao 

enfrentamento à discriminação e à promoção da igualdade 

racial, rompendo, de certa forma, o histórico silêncio que 

persistiu por tantos anos no Brasil.26 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da 

população negra, em 2010, é de 0,676, o que situa essa 

parcela da população de Petrópolis na faixa de 

Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). O 

IDHM da população branca é de 0,785, que a situa na faixa de 

Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Em 

números absolutos, a diferença entre ambos é de 0,109, o que 

demonstra a desigualdade entre brancos e negros em 

Petrópolis.  

 

É urgente que sejam implementadas políticas 

públicas direcionadas à Promoção da Igualdade Racial em nossa 

Cidade. 

 

Além disso, é necessário que se implemente um 

canal para o recebimento de denúncias, informações sobre 

suspeita ou confirmação de casos de racismo, sendo feitos os 

 
26 http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/petropolis_rj 
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devidos encaminhamentos aos órgãos competentes para a 

averiguação, bem como o monitoramento das medidas adotadas 

por estes órgãos. 

 

No intuito de dar visibilidade ao histórico de 

lutas e resistência da mulher negra na América Latina, será 

promovido o Festival da Latinidade, valorizando a mulher e 

suas etnias, bem como a criação do Centro Cultural Afro. 

 

 

9.4 População LGBTIA+ 

 

 

Desde o início da década de 1980, verifica-se, 

no Brasil, um fortalecimento da luta pelos direitos humanos 

de gays, lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais. 

 

No entanto, não há qualquer política pública 

voltada para este segmento em nosso Munícipio.  

 
É necessário que seja criada uma cultura 

política compromissada com a superação dos preconceitos, 

discriminações e exclusões na esfera dos direitos sexuais. 

 

O governo buscará agir, positivamente, no 

intuito de eliminar de todas as formas de discriminação por 

orientação sexual e identidade de gênero,  proteger os 

vínculos conjugais entre pessoas do mesmo sexo, além de 

garantir o direito  à autonomia sobre o próprio corpo e ao 

reconhecimento de  uma nova identidade civil para pessoas 

travestis e transexuais. 

 

Deverá ser garantido, através de equipe 

multidisciplinar, atendimento médico integral à população de 

travestis, transexuais e pessoas que apresentam dificuldade 

de integração ou dificuldade de adequação psíquica e social 

em relação ao sexo biológico ou que sejam vítimas de 

violência e/ou discriminação. 

 

 
9.5 Direito da Mulher 

 

 

Apesar das conquistas recentes e progressivas 

ainda há muito que se avançar quando se fala em políticas 

públicas pela garantia de direitos das mulheres brasileiras.  

 

As desigualdades de gênero são profundas e os 

direitos mais básicos não são garantidos, como o acesso à 

educação, saúde, igualdade no mundo do trabalho e a proteção 

contra a violência e discriminação. 
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Os Centros de Referência e Atendimento à Mulher 

são importantes para a promoção da defesa jurídica e 

psicológica das mulheres que sofrem qualquer tipo de 

violência. 

 

A recente inauguração da Casa Lilás, 

complementando o trabalho da unidade móvel ônibus Lilás, 

propicia mais um instrumento de defesa das mulheres. Por 

estar ao lado do Instituto Médico Legal (IML), no Hospital 

Alcides Carneiro, em Corrêas, facilita o atendimento 

humanizado às mulheres vítimas de violência – e também 

crianças e adolescente.27 

 

O aumento do número de exames de mamografia e as 

campanhas de informação e conscientização, especialmente com 

a parceria do Movimento Outubro Rosa possibilitarão o combate 

ao câncer de mama, um dos mais comuns entre as mulheres, com 

estimativa de 66.280 novos casos em todo o país em 202028. A 

política de prevenção é eficaz e reduz as altas despesas com 

eventuais cirurgias, tratamentos oncológicos e implantes. 

 

A valorização dos cuidados especiais com os 

recém-nascidos, como a modernização da UTI neonatal, poderá 

contribuir para reduzir ainda mais o índice de mortalidade 

infantil. 

 

O aumento na procura por vagas demanda a 

construção de novas creches e ampliação da oferta de vagas 

e do horário de funcionamento, incluindo as creches noturnas, 

a fim de amparar especialmente a mulher trabalhadora.  

 

Será valorizada a divulgação das pautas 

relativas à conscientização sobre os direitos das mulheres, 

debatendo temas como: violência doméstica e familiar, 

empreendedorismo feminino, proteção contra o estupro, 

empoderamento feminino, apoio e fortalecimento do Conselho 

Municipal da Mulher e promoção da saúde.  

 

A participação cada vez maior das mulheres na 

política e em posições de poder evitará o retrocesso, gerando 

prosperidade e produtividade. O crescimento de novas 

lideranças femininas servirá como espelho para as próximas 

gerações de meninas. 

  

 

 

 

 
27 https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/petropolis-inaugura-

primeira-sala-lilas-do-interior-do-estado-182547 
28 https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-mama 
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9.6. Direito da Criança, do Adolescente e do Jovem 

 

 

Dada a sua importância, as políticas voltadas 

para a juventude devem ser Políticas de Estado e não de 

governo. Em Petrópolis, existem 24 mil jovens entre 15 e 19 

anos. 

 

Assim como as PCDs as crianças e jovens contam 

com ampla gama de proteção legal, reafirmando seu direito de 

receber todos os cuidados inerentes à sua proteção e 

desenvolvimento.  

 

O Plano Municipal da Infância e da Adolescência 

deve conter medidas importantes, como o aumento da carga 

horária, a ampliação do horário de funcionamento das escolas 

e implantação de internet em todas unidades da rede. O aumento 
da demanda atendida de creche e pré-escola exige a criação 

de milhares de novas vagas. A melhoria da qualidade do ensino 

estimulará a redução da evasão escolar e melhoria do 

aproveitamento dos alunos. 

 

Dois temas são de fundamental importância para 

a defesa da criança: a proteção contra abuso físico, 

emocional e sexual e o combate à desnutrição.  

 

A criação de rede de apoio do Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, em contato 

direto com a Vara de Família, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública propiciará ações voltadas à redução da 

gravidez na adolescência e ao combate às doenças sexualmente 

transmissíveis e ao uso de álcool e drogas na adolescência.  

 
O último levantamento realizado pelo Programa 

Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis, em 

setembro de 2018, constatou que ocorreu um aumento de 50% 

dos casos de Sífilis em relação a 2017. Durante o período da 

pandemia do novo corona vírus aumentou significativamente o 

número de gravidezes na adolescência, sendo necessário 

reavaliar a política adotada atualmente. 

 

O CREAS e o CAPS Ad III devem oferecer apoio 

especializado aos jovens, otimizando o combate às drogas.  

 
Os jovens de 15 a 29 anos formam atualmente a 

maioria da população brasileira. Todavia, é preciso 

reconhecer que este grupo tem características e necessidades 
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específicas, sendo o mais vulnerável em termos de segurança 

pública.29 

 

Os jovens cumpridores de medidas socioeducativas 

devem ser apoiados para evitar seu contato com a 

criminalidade. A parceria com os Conselhos Municipais, 

Polícia, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria 

Pública e, principalmente, com as famílias é fundamental 

para atingir esse objetivo.   

 

A criação do Estatuto da Juventude, que dispõe 

sobre as diretrizes das políticas públicas de juventude e 

gesta o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE foi uma 

ferramenta extremamente importante para garantir e estimular 

a defesa dos direitos dos jovens. O programa estadual ID 

Jovem será implementado e amplamente divulgado. 

 

Indispensável gerir espaços democráticos que 

integrem o jovem à sociedade, ressaltando suas 

potencialidades, estimulando sua responsabilidade social e 

permitindo sua ampla participação nos processos decisórios 

de políticas públicas correlatas. 

 

É preciso resgatar o vínculo dos jovens com a 

cidade, conectando-os com as vocações e necessidades da 

sociedade. Essa será a principal tarefa da Coordenadoria da 

Juventude e do Centro de Referência da Juventude. 

 

A priorização da Educação de Jovens e Adultos – 

EJA, formalizando convênios com escolas técnicas e 

profissionalizantes para encaminhamento de seus alunos, a 

criação do programa de bolsas de graduação e pós-graduação 

e a aproximação do ensino profissional gerará oportunidades 

no mercado de trabalho, evitando o êxodo do jovem para 

estudar na capital. 

 

A permanência do jovem estudante na cidade 

importa em menos custo para a família e mais qualidade no 

ensino, além de estimular sua permanência em Petrópolis, 

gerando empreendedorismo e fomentando o mercado local. 

 

Os festivais musicais e gastronômicos para a 

juventude, como o Solstício do Som - Verão/Inverno, Deguste 

e eventos de cervejas artesanais permitem a sociabilidade do 

jovem e geram desenvolvimento econômico para a cidade. 

 

O estímulo às atividades esportivas tira o jovem 

das ruas e o afasta da violência. Por este motivo é 

 
29 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=34786. 
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necessário fomentar diversas práticas de esportes voltadas 

para a juventude, aproveitando os equipamentos já existentes 

e fazendo parcerias com os clubes de bairro.  

 

Os jogos estudantis (JEUPS e JEMS) são 

importantes fontes de desenvolvimento de futuros atletas de 

ponta. A integração das instituições públicas e privadas de 

ensino, através do Conselho Municipal, deve valorizar, 

promover e organizar as atividades esportivas. Da mesma 

forma, o retorno das gincanas da juventude, resgatando a 

participação do jovem em jogos e atividades que resultem em 

ações sociais. 

 

O bullying30 é atualmente um problema mundial e 

o local onde mais acontece esse tipo de crime é na escola.31 

Para extirpar esse grave problema que afeta a juventude 

petropolitana, Jamil Sabrá aprovou, quando vereador, a Lei 

de combate ao bullying, que objetiva conscientizar pais, 

alunos e professores sobre a importância de solucionar esse 

mal social. 

 

Entre a faixa etária de 15 a 24 anos, o suicídio 

é a segunda principal causa de morte, depois de acidentes de 

carro32. É preciso trabalhar na prevenção, disponibilizando 

equipe multidisciplinar para combater esse grave mal que 

assola a juventude.  

 

A política de ajuda ao desenvolvimento de 

startups e de empresas de tecnologia da informação ampliará 

vagas de emprego, e estimulará a criação de espaços de 

empreendedorismo e de inovação.  

 

Assim como no turismo, devem ser criados cursos 

orientados à vocação da cidade, facilitando o ingresso do 

jovem no mercado de trabalho. 

 

 

9.7 Direito do Idoso 

 

 

A população idosa está em crescimento no Brasil. 

Segundo dados do Ministério da Saúde, 14,3% da população 

nacional é composta por idosos (29,3 milhões de pessoas). 

 
30 A prática do bullying consiste em um conjunto de violências que se 
repetem por algum período. Geralmente são agressões verbais, físicas e 

psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam a vítima. Os danos 

causados pelo bullying podem ser profundos, como a depressão, distúrbios 

comportamentais e até o suicídio. 
31 https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm 
32 https://veja.abril.com.br/saude/suicidio-e-segunda-causa-de-morte-
entre-jovens-de-15-a-24-anos-diz-oms/. 
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Até 2.030 o número de idosos deve superar o de crianças e 

adolescentes de 0 a 14 anos. A expectativa de vida do 

brasileiro em 2015 era de 75,4 anos. A população de idosos 

em Petrópolis ultrapassa 52 mil.33 

 

As ações de assistência da saúde física e mental, 

através das Academias da Saúde, que se localizam em espaços 

públicos, e mental são fundamentais. Atuar de forma 

preventiva aumenta a longevidade, a qualidade de vida e reduz 

os custos médicos do município.  

 

Para tanto é necessário profissionais 

qualificados para a orientação de atividades físicas, de 

lazer e modos de vida saudáveis, que trabalhem com quatro 

pilares para o atendimento dos idosos: humor, cognição, 

mobilidade e comunicação. 

 

A proteção da saúde mental é ferramenta 

importante, pois os idosos são vulneráveis e tendem a ficar 

mais isolados e solitários. A realização de eventos 

compatíveis com a idade, como o baile da terceira idade e a 

prática de hidroginástica, bem como a participação em grupos 

de apoio psicológico colaboram para a integração e interação 

dos idosos, permitindo seu desenvolvimento moral, 

intelectual e espiritual. 

 

A política de acessibilidade dos espaços 

públicos facilitará o acesso dos idosos aos equipamentos de 

atividades físicas ao ar livre nos bairros, criando e 

qualificando ambientes de convívio social. 

 

O acesso prioritário aos tratamentos de saúde e 

aos medicamentos possibilitarão o combate imediato às 

doenças características desta fase da vida, principalmente 

artrite, hipertensão e a surdez.34  

 

As políticas públicas voltadas aos idosos 

precisam garantir seus direitos fundamentais, assegurando-

lhes oportunidades e facilidades para preservação de sua 

saúde e seu aperfeiçoamento social em condições de liberdade 

e dignidade.  

 

A criação de um Núcleo de Atenção ao Idoso 

unificará todas as assistências aos idosos e permitirá um 

mapeamento completo dessa população em Petrópolis, 

aumentando a qualidade de vida e o envelhecimento saudável. 

 

 
33 https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/populacao-idosos-em-

petropolis-ultrapassa-52-mil-e-aumentando-169297. 
34 https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

72992004000500010. 
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A reinserção no mercado de trabalho com o apoio 

do poder público, ou mesmo o trabalho voluntário perante 

entidades assistenciais, com foco nas profissões não 

renovadas pelas atuais gerações propiciará complemento da 

renda e inclusão social. 

 

O fomento de cursos de cuidadores permitirá a 

qualificação de profissionais voltados ao cuidado especial, 

proteção e demais serviços aos idosos, aumentando a qualidade 

dos tratamentos e também gerando emprego e renda. 

 

 

10 - Servidor Público 
 

 

A valorização do servidor público será uma 

prioridade deste governo.  

 

Haverá investimento para reforma das repartições 

públicas, algumas sucateadas, com o objetivo de preservar a 

dignidade do trabalho do servidor e propiciando melhoria no 

atendimento ao cidadão. 

 

Será implementado Plano de Cargos, Carreira e 

Salários para todas as carreiras, em igualdade de condições, 

valorizando o servidor concursado, respeitando-se a LRF - 

Lei de Responsabilidade Fiscal. A qualificação e a 

capacitação dos servidores será meta prioritária. 

 

O referido Plano será construído de forma 

plural, em conjunto com os servidores para que sejam 

absorvidas suas percepções, prevendo formas de 

reconhecimento de talentos, potencialidades e promoção por 

mérito, que prevejam avaliações que incentivem o cumprimento 

de metas, bem como estimulando a evolução profissional de 

seus servidores. 

 

Serão criadas regras que estimulem a progressão 

funcional com base no mérito e não apenas pela antiguidade, 

estimulando assim atividades que gerem eficiência, 

economicidade e agilidade dos procedimentos. 

 

Os direitos adquiridos dos servidores serão 

amplamente respeitados e, principalmente, implementados 

(tais como enquadramentos, triênios, licença-prêmio e 

férias), reduzindo o número de processos judiciais movidos 

contra o município e também a dívida referente a precatórios 

judiciais. 

 

Os programas de crédito bancário, como os 

empréstimos consignados e empréstimos imobiliários, serão 
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majorados, em parceria com as instituições financeiras 

responsáveis.  

 

Será proposta a lei que regulamenta o 

recebimento de honorários advocatícios de sucumbência pelos 

Procuradores Municipais, conforme decisão do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

Um canal de diálogo direto será criado entre o 

Poder Público e os sindicatos representativos facilitando a 

comunicação e ajudando no cumprimento das reivindicações. 

 


