
Plano de governo 90 

Zé Ronaldo – Prefeito  

Wemerson – vice 

 

SAÚDE PARA RENOVAR 

 

A renovação que planejamos para Itaberaí é muito mais do que um 

desejo. É uma necessidade. Eu sou médico e passei a maior parte da minha 

vida profissional dentro de hospitais, conhecendo de perto a realidade de quem 

precisa contar com a saúde pública para curar suas dores ou salvar sua vida.  

Foi essa percepção que me fez acreditar que é possível usar a 

experiência que tenho na medicina com o exercício de uma atividade política 

para melhorar a vida das pessoas da minha cidade.  

Foi isso também que me fez perceber que a gestão de um hospital 

público, em muito se parece com a gestão de uma cidade. Respeitadas as 

diferenças de tamanho, os desafios são iguais ou maiores para um 

administrador de hospital, ou para um prefeito.  

Este documento que chega agora às suas mãos é um conjunto de ideias 

cuidadosamente discutido com especialistas e com pessoas comuns. Ele 

retrata a essência do desejo de ter uma cidade funcionando de verdade, nas 

suas áreas mais essenciais.  

É um plano de ação pautado na experiência de vida. Onde a ciência é 

fazer o melhor com o que a realidade nos permite. E trabalhar firme para 

alcançar os sonhos de todos.  

Meu compromisso com a cidade e com a gente de Itaberaí é simples e 

objetivo: Vou reunir os melhores técnicos de cada área de atuação para me 

ajudarem nessa caminhada; vou ouvir atentamente tudo o que as pessoas 

disserem; vou estabelecer um critério racional para cuidar bem das finanças 

públicas e fazer com que o orçamento público seja empregado de forma legal e 

coerente. 

Por fim, me comprometo a fazer a melhor gestão da história de Itaberaí. 

Vamos juntos. Saúde, para renovar! 

 

Zé Ronaldo - 90 

Prefeito  

 



SAÚDE 

 Restabelecer o pleno funcionamento do Hospital Municipal de Itaberaí, 

assegurando as condições necessárias, de equipamento e de pessoal, 

para que a população da cidade seja atendida de forma respeitosa e 

digna.  

 Lutar pela instalação de uma UTI fixa e aquisição de uma UTI Móvel 

para a rede municipal de saúde.  

 Construir um novo posto de Saúde no Bairro Fernanda Park e 

transformar em um Pronto Socorro com plantão de atendimento 24 

horas por dia, o postinho que já existe lá.  

 Reestruturar a ala materno infantil do hospital municipal e contratar os 

profissionais necessários, e das diferentes especialidades, para permitir 

a realização de partos em nossa cidade. 

 Realizar campanhas preventivas de saúde para evitar epidemias e 

endemias, reduzir os índices de internação hospitalar e melhorar os 

indicadores de saúde da população.  

EDUCAÇÃO 

 Investir na capacitação e no treinamento dos professores da rede 

municipal de ensino. 

 Assegurar a melhoria das condições de trabalho e a valorização dos 

profissionais em educação. 

 Criar as condições necessárias para que nenhuma criança em idade 

escolar fique fora da escola em nossa cidade.  

 Priorizar a reforma da rede física e construir quantas novas escolas 

públicas forem necessárias, em parceria com o governo do Estado e 

com o Ministério da Educação.  

 Lutar pela construção de novas creches municipais, com a ajuda do 

Governo Federal. 

 Ampliar a capacidade de atendimento do Transporte Escolar Rural 

 Fornecer merenda de qualidade para os nossos alunos da rede pública 

de ensino.  

INFRAESTRUTURA 

 Levar o asfalto a todos os bairros da periferia. 

 Recuperar a malha viária de todas as ruas do centro de Itaberaí. 

 Estabelecer um Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana que 

considere as necessidades de crescimento para os próximos 20 anos.  

 Ampliar a rede de saneamento básico e distribuição de água tratada, de 

forma a atender a 100% da população.  

 



 

ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 Implantar o programa “Esporte é Saúde”, para os jovens de todas as 

idades, abrindo as escolas públicas em horários extra-aulas à 

comunidade e criando alternativas para o combate ao uso de drogas e à 

violência. 

 Ampliar o número de quadras esportivas e de praças com estações de 

ginástica.  

 Estimular a realização de festas regionais e apoiar as manifestações 

culturais que preservem a memória popular da nossa cidade e da nossa 

gente.  

 Reestruturar a Banda Municipal e a Guarda Mirim, de forma a possibilitar 

proteção às nossas crianças, evitando que elas estejam expostas aos 

riscos da violência e das drogas.   

 Recriar os campeonatos intermunicipais de futebol.  

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 Valorizar o comércio local, realizando as compras de produtos e serviços 

da Prefeitura, sempre que possível, entre as empresas de Itaberaí.  

 Estimular a chegada e implantação de novas empresas e indústrias, 

criando mais oportunidades de trabalho para a nossa gente.  

 Criar programas de treinamento e capacitação para os nossos jovens e 

incentivar a abertura de vagas para o primeiro emprego.  

 Promover cursos de capacitação e treinamento para os nossos 

trabalhadores.  

AGRICULTURA E PECUÁRIA 

 Recuperar as estradas vicinais e melhorar as condições de escoamento 

da produção agrícola da nossa região.  

 Recuperar as patrulhas mecanizadas e colocá-las a serviços dos nossos 

produtores rurais. 

 Apoiar a produção da agricultura familiar e assegurar a compra dos 

produtos da merenda escolar junto aos pequenos produtores rurais da 

nossa cidade.  

 Estabelecer parcerias com a Embrapa e com outros órgãos federais no 

sentido de usar as melhores técnicas e tecnologias no campo, 

aumentando a nossa produção e melhorando os índices de 

produtividade da nossa matéria prima agrícola.  

 

 



AÇÃO SOCIAL 

 Integrar as políticas sociais entre os órgãos e secretarias municipais. 

 Resgatar a dignidade dos idosos que vivem no abrigo público, 

assegurando condições de saúde, higiene e respeito a todos.  

 Restabelecer os convênios e parcerias com instituições que fornecem 

órteses, próteses, cadeiras de roda e todos os tipos de auxílio a pessoas 

com deficiência.  

 Ampliar a capacidade de atendimento dos programas sociais destinados 

a garantir uma renda mínima para as famílias mais pobres – como o 

“Bolsa Família” e o “Segurança Alimentar”, em parceria com o 

Governo Federal. 

 As famílias mais pobres terão prioridade nos programas de habitação 

popular. 

FUNCIONALISMO PÚBLICO 

 A Prefeitura vai planejar melhor e modernizar os serviços públicos. Vai 

melhorar o atendimento ao público com uma gestão eficiente e eficaz. 

 A transparência será regra. A cidade vai conhecer, em tempo real, os 

gastos com o dinheiro público.  

 Equipes da Prefeitura vão ouvir pessoas nos bairros, distritos. 

 A Prefeitura vai acabar com os atrasos nos pagamentos dos salários. 

 Os funcionários serão tratados com dignidade e respeito.  

 Realizar concursos públicos para suprir a falta de profissionais. 

MEIO AMBIENTE 

 Recuperar as nascentes dos nossos córregos e rios.  

 Criar o Plano Diretor de Saneamento Ambiental para proteger, recuperar 

e preservar o meio ambiente. 

 Combater os lixões clandestinos e criar ecopontos para o despejo de 

galhos e entulhos. 

 Implantar a coleta seletiva de lixo e apoiar as cooperativas de 

reciclagem.  

SEGURANÇA PÚBLICA 

 Junto com o Estado, a Prefeitura vai intensificar o combate à violência 

nos bairros e distritos.  

 Vai criar um sistema de vigilância com câmeras, telefones e internet.  

 Vai investir na melhoria da iluminação da cidade, como forma de reduzir 

os índices de assalto e de violência.  

 Criar a Guarda Municipal. 



 Criar a Secretaria Municipal de Trânsito para ordenar e aumentar a 

segurança do trânsito em nossa cidade.  

 

 

Itaberaí, 12 de agosto de 2016. 

 

 

_______________________________ 

José Ronaldo da Silva Espíndola 

Candidato a prefeito pela Coligação Renova Itaberaí 

 

 

 

 

 

  


