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1. O que é 

 
 

Um Programa de Governo é: 
  Um instrumento político que identifica e apresenta a plataforma de 
projetos do candidato e suas diretrizes; 
  Uma agenda de objetivos, a partir do conhecimento da realidade e 
respondendo aos anseios e necessidades da população; 
  Um termo de compromisso, que deve nortear a ação de todos os dirigentes e integrantes do Governo; 
  A referência para a construção do Plano de Governo depois de 
ganhar a eleição; 
  A referência para a gestão de governo após a posse. É importante 
lembrar que um Programa de Governo não precisa ter todos os 
detalhes das propostas e sim as principais e os tópicos 
fundamentais. As propostas devem ser pensadas para que sua 
realização seja possível e apresentada de forma que as pessoas 
entendam. 
 
 
 
Conceitualmente, o Programa de Governo é o conjunto de propostas 
e compromissos, apresentado pelo candidato, que norteia a ação na 
campanha e depois da eleição. Plano de Governo é o resultado do 
planejamento concreto que define como se coloca em prática o 
Programa de Governo, para administrar o município de forma 
democrática e ampla. 
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2. Introdução 
 
 

 
A ideia central deste projeto de governabilidade é fazer a prefeitura 
atender as necessidades de cada um dos munícipes, mas em 
coletividade. A democracia brasileira permite escolher os 
governantes a cada quatro anos e isso faz com que possamos 
refletir sobre a política que queremos para as próximas gerações. 
 
Os partidos e as coligações partidárias apresentam as suas 
propostas aos eleitores e estes votam o número dos candidatos que 
propõem o melhor programa de governo. A maioria será sempre a 
vencedora nas eleições, mas o governo deverá ser sempre de todos 
para todos. 
 
A responsabilidade de governar não é só do governante, mas do 
povo que organizadamente o escolheu através do voto. Todo poder 
emana do povo, conforme a Constituição Federal. 
 
Com esse espírito de democracia e de responsabilidade com a 
construção da nação brasileira é que se propõe a governabilidade de 
Itaguaí. Em busca da prosperidade para todos e baseando-se neste 
programa de governo construído com a participação da comunidade, 
para ajudar a melhorar a vida das pessoas. 
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3. Princípios do programa 
 
 
 
As principais propostas do candidato Charlinho para a administração 
municipal no perıódo 2017-2020 estão contidas neste Programa de 
Governo. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a 
partir de diversas referências. Como, por exemplo, a experiência 
adquirida por Charlinho ao longo de quatro mandatos como prefeito 
de municípios fluminenses, sendo dois deles à frente da Prefeitura 
de Itaguaí, quando foi considerado, de acordo com pesquisas, o 
melhor prefeito da cidade. Foram períodos em que Charlinho 
realizou um excelente trabalho em áreas consideradas, atualmente, 
mais sensíveis e necessitadas de investimento, como saúde, 
educação, obras, assistência social, entre outras. Como prefeito, 
Charlinho implantou um novo Modelo de Gestão na administração 
municipal, propondo e executando programas eficazes em aspectos 
crıt́icos do município, oferecendo à população uma série de serviços. 
Com resultados comprovadamente positivos nas diversas áreas de 
atuação do Governo.  
 
Para dar maior respaldo e legitimidade, a construção do Programa 
de Governo também foi embasada com a participação direta da 
população. De forma planejada, foram realizadas, previamente, 
reuniões temáticas com comunidades de bairros diversos. O público 
foi convidado para participar ativamente e opinar sobre as principais 
demandas de sua região. Cada sugestão era registrada e ajustada 
aos pontos principais dos conceitos de trabalho do candidato, sendo 
avaliada por especialistas dos eixos temáticos que norteiam o 
conteúdo programático. E como apoio fundamental, em diversos 
períodos, foram realizadas pesquisas de opinião junto à população, 
para que todos pudessem manifestar suas expectativas e 
perspectivas para se elaborar, amparado em um modelo 
participativo e democrático, um programa de governo que contemple 
os mais variados grupos representativos de Itaguaí. 
 
Este Programa de Governo é um compromisso com a população, 
que deseja a retomada do modelo de gestão eficiente já comprovado 
em mandatos anteriores de Charlinho e simboliza os ideais do 
candidato. As propostas contemplam objetivos e projetos 
ambiciosos, para reerguer o nome de Itaguaí, um município que já 
foi considerado um dos mais promissores em termos de potencial da 
Região Metropolitana fluminense e hoje está com o nome maculado 
publicamente por conta de recente e nefasta gestão.  
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4. Diretrizes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ênfase em quatro diretrizes: 

 
 

- RESPEITO À VIDA: educação - saúde - assistência social - 
segurança e meio ambiente; 
 
 
- DESENVOLVIMENTO: infraestrutura urbana - cultura - bem-
estar; 
 
 
- QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS: governo mais perto 
do cidadão; 
 
 
- AUSTERIDADE ADMINISTRATIVA: responsabilidade na 
gestão financeira e na aplicação dos recursos. 
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PROPOSTAS DE GOVERNO 

 
 
 
5.1.  Educação 

 
A base para um desenvolvimento com excelência 

 
A educação como direito humano e bem público permite às pessoas 
exercer os outros direitos humanos. Por isso, ninguém pode ficar 
excluído dela. O direito à educação se exerce na medida em que as 
pessoas, além de terem acesso à escola, possam desenvolver-se 
plenamente e continuar aprendendo. Isso significa que a educação 
terá de ser de qualidade para todos e por toda a vida. 
 
Todo sistema público de ensino necessita trabalhar visando sete 
categorias de aprendizagem com crianças e jovens. São elas: bem-
estar físico, social, e emocional, cultura e artes, alfabetização e 
comunicação, abordagens e cognição, matemática e ciência e 
tecnologia. Essas categorias contemplam o ser humano como um 
ser integral, cuja aprendizagem tem infinitas possibilidades. 
Buscando atender às concepções acima expostas, serão 
implementadas, entre outras, as seguintes propostas para o 
desenvolvimento da Educação em Itaguaí: 
 

  Realizar diagnóstico da situação estrutural das escolas municipais 
para desenvolver, de acordo com as prioridades, planejamento de 
reforma e recuperação dos prédios, criando condições para que 
todas as escolas disponham de quadras poliesportivas nas áreas 
disponíveis; 
   Construir novas unidades escolares/creches de acordo com as 
demandas locais; 
  Aumentar o investimento na Educação Infantil com a criação de vagas, de acordo com as demandas locais; 
  Oferecer ensino integral aos alunos através de escolas em tempo 
integral, contraturno ou via expansão de carga horária, em 
articulação direta com as áreas de esporte, ciência e cultura; 
  Desenvolver ações que levem Itaguaí a ser, novamente, referência 
estadual na Educação Pública, buscando a alfabetização básica das 
crianças até os 7 anos de idade  e trabalhando para que os alunos 
da rede municipal concluam o Ensino Fundamental até os 14 anos; 
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 Reordenar as salas de leitura nas escolas municipais e as 
bibliotecas em polos regionais e reativar os laboratórios de 
informática das unidades escolares; 
  Valorizar os profissionais da educação através de formação 
continuada com cursos que atendam às necessidades pedagógicas; 
  Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos 
que gere a maior taxa de alfabetização possível; 
  Estimular a participação das famílias no processo ensino-aprendizagem das crianças e jovens buscando maior articulação 
com a sociedade civil, através da reativação dos Conselhos 
Escolares, fortalecendo assim, a gestão democrática da educação; 
  Buscar a integração das escolas municipais, estaduais e privadas 
através de projetos específicos; 
  Assegurar o acesso à educação especializada aos alunos com 
deficiência, investindo na capacitação de todos os profissionais da 
educação; 
  Reformular o Plano Municipal de Educação, de forma democrática, através de discussões com a população, traçando estratégias para 
os próximos 10 anos. 
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5.2.  Saúde 

 
Os cuidados com a vida da população passam por um serviço 

de saúde eficiente  
Pela Lei nº8080 de 19 de setembro de 1990, que regula a política de 
saúde, o artigo 2 fala que a saúde é um direito fundamental do ser 
humano devendo o Estado prover as condições indispensáveis para 
o seu pleno exercício. No mesmo artigo, §2º, diz que o dever do 
Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade. 
 
No município de Itaguaí, segundo o IBGE, mais de 80% da 
população não têm plano de saúde, ficando exclusivamente 
dependente do atendimento da Rede Pública Municipal. Com isso, 
para garantir o exercício do direito assegurado na Lei, cabe ao 
Estado o papel de proporcionar uma saúde humana, digna e de 
qualidade para a população. Mas, para construir esse novo modelo 
de saúde é necessário o apoio das pessoas, das famílias, das 
empresas e da sociedade como um todo. 
 
Contando com a consulta à população de Itaguaí, visando a 
construção de um novo modelo de saúde participativa, foram 
elencadas as seguintes prioridades: 
  Realizar levantamento de prioridades para reformar as unidades de 
Saúde nos bairros onde o serviço está deficiente; 
  Reduzir o tempo de espera para consultas médicas e o tempo de 
espera nas emergências; 
  Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 
mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 
especializada; 
  Aumentar a qualidade no atendimento da saúde; 
  Adequar o atendimento ao Idoso em capacidade plena, com 
recursos humanos, equipamentos e capacitação; 
  Melhorar o atendimento à saúde da Mulher.   Ampliar o CEMES (Centro de Especialidades Médicas) com 
expansão das consultas e exames especializados para diminuir 
tempo de espera; 
  Ampliar o horário de atendimento de unidades de Saúde, conforme 
levantamento de necessidades; 
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  Realizar mutirões periódicos para prevenção e conscientização da 
população em relação a doenças epidêmicas como Dengue, Zika 
Vírus e Chikungunya; 
  Ampliação dos números de leitos hospitalares na cidade; 
  Melhorar o atendimento na maternidade com contratação de 
profissionais, compra de equipamentos e capacitação dos 
funcionários; 
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5.3. Transportes, trânsito e mobilidade 

 
Deslocamentos com planejamento e tática 

 
O setor de transporte público se alinha aos setores básicos da 
economia ao lado da saúde, energia e educação, assim sendo, não 
é possível pensar em uma sociedade sem deslocamento urbano. E, 
para que toda população de Itaguaí seja beneficiada em suas 
necessidades de ir e vir, de mobilidade urbana, é importante uma 
gestão planejada dos serviços públicos de transportes coletivos, 
adequação das vias públicas e planejamento de trânsito. 
 
É difícil circular por um sistema desorganizado, mais ainda, é difícil 
fomentar o orgulho da população itaguaiense pelo seu serviço de 
transporte, como o é. O mais significativo dos objetivos a serem 
alcançados é dar uma melhor condição de cidadania à população, e 
é nesse sentido que a rede de transportes deve ser formulada, 
sendo fundamental no seu desenvolvimento considerar, portanto, as 
seguintes premissas básicas: 
  A dignidade no transporte;   A qualidade do serviço;  A imagem positiva do serviço;  A manutenção da participação do modo coletivo;  Melhoria da qualidade de vida urbana. 
 
Principais propostas: 
  Garantir o transporte coletivo de qualidade, a preços acessíveis e 
ambientalmente corretos;  

  Estudo para implantação de ciclovias, ciclofaixas e caminhos compartilhados, bicicletários, criando rede de bicicletas integrada 
com modais de transportes; 
  Formular e implementar atividades voltadas à educação para a 
mobilidade urbana em todos os segmentos da sociedade, com apoio 
da rede escolar pública e privada e redes sociais; 

  Reorganizar e implementar o transporte coletivo e ou complementar  
de qualidade nos bairros de: Mazomba, Chaperó, Gleba A e B, 
Santa Cândida, Teixeira, Coroa Grande, Brisamar, Piranema, 26 de 
Dezembro e Ilha da Madeira; 
  Fazer cumprir a lei que determina a obrigatoriedade das empresas concessionárias de transporte coletivo oferecerem sistema de 
acessibilidade a todos usuários, garantindo o serviço a pessoas com 
deficiência; 
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 Abertura de licitação para o serviço de transporte rodoviário 
municipal por ônibus; 
  Estudo de regulamentação e ordenamento do transporte rodoviário 
complementar por vans e mototáxis;  

  Estudo e implantação de sinalização viária vertical e horizontal nos 
diversos logradouros; 

  Estudo de viabilidade de retorno do trem de passageiros;   Conclusão do terminal rodoviário para integração do transporte 
complementar, taxis e ônibus; 

  Estudo para implantação e regulamentação do transporte marítimo, 
como modal de transportes para atender as comunidades das ilhas 
do município; 

  Criação de Conselho Municipal de Transportes e capacitação de pessoal envolvido com a gestão de serviços de trânsito, transportes 
e mobilidade urbana. 
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5.4 . Cultura, lazer, turismo, esporte e eventos 

 
Criar e recriar com sensibilidade para abrir horizontes 

 
Nos últimos anos, a cultura vem se afirmando cada vez mais como 
política pública e se tornou fundamental em todas as cidades do 
Brasil. Pelo seu caráter transversal, tem sido importante elemento de 
auxílio na transformação da sociedade, atuando em conjunto com 
diversos setores e segmentos, contribuindo para uma melhor 
“humanização” e qualidade de vida da população. 
 
Todo cidadão traz em si elementos da cultura brasileira, seja através 
de seus antepassados, seja nas expressões da vida e do seu dia a 
dia. É papel dos governos estimular, apoiar, capacitar, criar, 
promover e qualificar artistas e grupos culturais em todos os 
segmentos, além de estabelecer políticas públicas que possam 
garantir para a população um maior acesso a todos os bens culturais 
disponíveis. 
 
Principais propostas para Cultura e Lazer:  Promover o artesanato do município, criando e estimulando 
mecanismos de qualificação, organização e comercialização em 
feiras, projetos e eventos, bem como regulamentar o trabalho 
cultural artesanal; 
  Criar um projeto de incentivo para a criação teatral e de dança do 
município, estimulando a formação de novos grupos, com 
qualificação e capacitação; 
  Criar, incentivar e apoiar projetos culturais que possibilitem atividades de lazer nos bairros, comunidades e aparelhos culturais, 
inclusive nos fins de semana; 
  Democratizar e dar transparência aos processos decisórios 
assegurando a participação de todos os segmentos culturais nas 
instâncias deliberativas da política cultural, implantando o sistema 
municipal de cultura; 
  Promover projetos no espaço urbano como perspectiva 
enriquecedora às ações conjuntas entre esporte, turismo, educação 
e cultura; 
  Promover políticas públicas articuladas e transversais para a proteção do patrimônio cultural garantindo a proteção, o 
reconhecimento e a valorização do patrimônio material e imaterial 
que contribuem para a formação da identidade cultural da cidade de 
Itaguaí; 
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 Promover e respeitar ações que fortaleçam a diversidade cultural 
como indispensável para a convivência democrática o respeito os 
cidadãos e a paz social; 
  Ampliar as ofertas de atividades de formação cultural nos diversos 
órgãos culturais da cidade, incluindo novas linguagens que atendam 
as aspirações da juventude; 
  Garantir acessibilidade nas ações culturais oferecidas pelos 
aparelhos culturais da cidade; 
  Resgatar e ampliar os festivais de música, dança, gospel, teatro e cinema, assim como todas as manifestações folclóricas e da cultura 
popular regional do município; 
  Descentralizar a oferta de bens culturais através da implantação de 
pontos de cultura nos diversos bairros conforme a demanda, com 
atividades culturais, biblioteca e telecentros para inclusão digital; 
  Dar continuidade à digitalização do acervo de memória da cidade; 
 
 
Principais propostas para turismo, esporte e eventos:  Criar e incentivar projetos de estímulo ao turismo nas áreas rurais, de serra e litorânea; 
  Criar parcerias com os órgãos de incentivo ao turismo, estadual e 
federal, para inserir o município no cenário turístico; 
  Apoiar e incentivar as festas tradicionais, folclóricas e religiosas das 
comunidades; 
  Criar grandes eventos anuais a serem incluídos na rota nacional e internacional de turismo. 
  Promoção e incentivo ao ecoturismo; 
  Realizar e apoiar festivais gastronômicos que tenham como base a 
culinária cultural do município; 
  Criar, apoiar e incentivar projetos e eventos destinados aos esportes 
radicais, náuticos e aéreos, promovendo através de parcerias com 
entidades e associações da categoria, campeonatos ou suas etapas; 
  Promover a iniciação e a prática de esportes no município, através de projetos próprios e ações organizadas de entidades esportivas, 
tanto os esportes considerados tradicionais como também os 
esportes olímpicos; 
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 Incentivar a realização de competições esportivas amadoras ou não, 
em diversas modalidades; 
  Ampliar o programa de instalação de academias para todas as 
idades em diversos pontos e praças do município e aumentar a 
participação da população na prática de atividades físicas, voltadas 
para a saúde e qualidade de vida, observando todas as faixas 
etárias; 
  Assegurar ampla participação das pessoas com deficiência nas 
práticas esportivas; 
  Estimular o empreendedorismo nas áreas de atividades físicas, saúde e esporte. 
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5.5. Assistência Social  
 

Apoiar quem precisa com a atenção necessária 
 
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 203, trata a 
Assistência Social como direito do cidadão e dever do Estado, 
assegurando a quem dela necessitar, independente da contribuição 
à Seguridade Social e aponta como objetivos: A proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência/Juventude e à velhice. É 
uma política pública de Seguridade Social, não contributiva, 
estruturada de um Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que 
oferta serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
para o cidadão em situação de vulnerabilidade e risco social. Esses 
serviços são oferecidos nos equipamentos públicos da Assistência 
Social, denominados de Centro de Referência de Assistência 
Social/CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social/CREAS e de Unidades de Acolhimento para crianças, 
adolescente, adultos e idosos; diferenciados por Proteção Social 
Básica/CRAS e Especial de média complexidade/CREAS e de Alta 
complexidade o acolhimento/abrigamento. 
 
Itaguaí, na Gestão de 2005 a 2012, implantou e implementou o 
SUAS no âmbito municipal, sendo reconhecido nacionalmente ao 
receber a 1ª colocação de melhor Gestão do SUAS no 
Acompanhamento Familiar no ano de 2011. Atualmente o município 
passa por um retrocesso na Gestão e nos Serviços da Proteção 
Social Básica e Especial, culminando num apelo técnico e do 
cidadão pelo retorno da Gestão Municipal da Assistência Social, 
pautada no reordenamento e fortalecimento dos serviços que eram 
garantidos à população, estabelecendo então o equilíbrio na criação 
de Programas e Projetos, considerando que a rede socioassistencial 
vulnerável os impedem de se manterem. 
 

 
Principais propostas do Governo para a área de Assistência Social: 

 
Proteção social básica:  Fortalecer a Proteção Social Básica como espaço de proteção 
efetiva e prevenção de risco e vulnerabilidade social, e reordenar os 
serviços ofertados nos CRAS: Serviço de Proteção de Atendimento 
Integral à Família/PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos/SCFV, à criança, adolescentes/juventude e idosos; Serviço 
de Proteção Social Básica no domicílio à pessoa com deficiência e 
idosa; 

  Fortalecer a garantia do acompanhamento familiar pelo serviço de Proteção de Atendimento Integral à Família-PAIF; 
  Fortalecer a garantia do cadastramento das famílias no CadÚnico- 
Cadastro Nacional de Programas e Benefícios Sociais; 
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 Reordenar os Benefícios Eventuais, garantindo o atendimento 
emergencial e de direito. 
 
Proteção Social Especial - Média Complexidade  Fortalecer e reordenar as ações e serviços relativos à Proteção 
Social Especial de Média Complexidade no município de Itaguaí, 
como espaço de proteção, apoio, orientação e acompanhamento de 
indivíduos e famílias em situação de risco e violação de direitos, 
ofertados no Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social/CREAS: Serviço de Proteção e Atendimento especializado à 
família e ao Indivíduo; Serviço de Proteção Social a Adolescentes, 
em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida 
(LA) e de prestação de serviços à comunidade (PSC); - Serviço de 
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e 
suas Famílias; Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço 
Especializado para Pessoas em situação de rua; Reordenar o 
Serviço de Família Acolhedora; 
  Fortalecer as ações do Programa de Erradicação de Trabalho Infantil/PETI; 
 
Proteção Social Especial - Alta Complexidade  Fortalecer e reordenar a Proteção Social especial de Alta 
Complexidade como espaço de garantia da proteção integral, 
orientação e acompanhamento de crianças, adolescentes, adultos e 
idosos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados; 
  Instituir a Casa de Passagem para pessoa em situação de rua e a 
Casa das Mulheres Vítimas de Violência 
 
Gestão  Criar estratégias de Gestão para garantir a execução das ações 
previstas na Política Municipal de Assistência Social, em todos os 
níveis de Proteção Social – Básica e Especial de média e alta 
complexidade, fortalecendo a Gestão do SUAS no Município de 
Itaguaí, pautada nas Legislações vigentes da Assistência Social: LOAS, PNAS, NOB/SUAS/2012, NOB/RH/SUAS, Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistencias e no II Plano Decenal da 
Assistência Social (2016-2026): “Proteção Social para todos os 
brasileiros”, bem como nos protocolos vinculados à Portarias e 
Resoluções na efetivação da Assistência Social. 
  Implantar e implementar as ações e projetos ao Jovem Aprendiz. 
 

Controle Social  Fortalecer os Conselhos Municipais afins a Política Pública de 
Assistência Social, enquanto instâncias deliberativas, de caráter 
permanente e composição paritária; 
  Fortalecer o Controle Social do SUAS municipal. 
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5.6. Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Agricultura, 
Pecuária e Pesca 

 
Viver melhor e em harmonia com os recursos naturais 

 
Desde a década de 60, Itaguaí sofre com problemas ambientais 
gravíssimos.  Naquela época, a Companhia Mercantil Industrial Ingá 
dava seus primeiros passos para o início de acontecimentos 
ambientais negativos em nosso município. No presente, estamos 
sofrendo impactos provenientes da implantação das atividades 
portuárias e outros. Isso ainda causa transtornos de ordem 
socioambiental e afeta a todos.É necessário monitorar de maneira 
eficaz e competente os avanços do desenvolvimento. E a 
sustentabilidade é um dos caminhos que se deve seguir para 
minimizar esses impactos. 
 
No tocante à agricultura pesca e pecuária, lembramos que foram 
atividades que impulsionaram a economia de Itaguaí. Preservar 
esses setores é de fundamental importância para a sobrevivência e 
permanência daqueles que atuam nesse campo a permanecerem 
em seus locais de trabalho e assim garantirem seus sustentos. A 
seguir, apresentamos algumas das propostas que serão 
implementadas nesta pasta. 

  Promover o reflorestamento de áreas degradadas e a recuperação 
de mata ciliar; 
  Melhorar o sistema de coleta de lixo e estruturar o recolhimento 
seletivo do lixo reciclável, mudando o seu destino para usina de 
reciclagem, promovendo a integração e fortalecendo as associações 
e cooperativas de catadores; 
  Revitalização de praças, parques e ampliação da área verde do município; 
  Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a 
realização de campanhas educativas, em parceria com o terceiro 
setor; 
  Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da 
cidade, inclusive por meio de campanhas educativas; 
  Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar desperdícios em todos os setores, dar exemplo de redução 
de consumo e reaproveitamento de materiais. 
 
Agricultura e Pecuária  Desenvolver junto aos produtores rurais técnicas de produção 
agroecológica; 
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 Implantar programa de reciclagem de resíduos animais e vegetais, 
para produção de composto orgânico e biofertilizante; 
  Fomento à produção orgânica no município para venda direta do 
produto ao consumidor; 
  Reativar o projeto da Horta Municipal e Galinheiro Agroecológico 
para o fornecimento de hortaliças e ovos para a merenda escolar; 

  Qualificar os produtores rurais na área de beneficiamento e empreendedorismo, agregando valor aos produtos agrícolas; 
  Criar ponto fixo na feira municipal para comercialização de produtos 
orgânicos e agroecológicos; 
  Reativar o projeto Plantando, Criando e Colhendo juntos de incentivo 
a produção agrícola; 
  Construção do mercado municipal para venda direta do produtor ao consumidor; 
  Realizar o censo agropecuário, a fim de conhecer a diversificação 
das atividades agropecuárias no município para melhor 
direcionamento de programas e projetos; 
  Implantar programa de incentivo à produção agropecuária familiar 
com fornecimento de insumos; 
  Incentivar o cultivo e difusão de plantas alimentícias não 
convencionais na agricultura familiar; 
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5.7.    Obras, Conservação e Urbanismo 
 

Projetos de infraestrutura para um futuro melhor 
 

 
Desenvolvimento urbano e qualidade de vida andam de mãos 
dadas. Reformular a legislação urbanística e revitalizar o município 
são prioridades do novo Programa de Governo. A reorganização 
inclui uma série de ações que vão humanizar a região com um novo 
padrão de paisagismo e urbanização, combate à poluição visual, 
criação de novas áreas de estacionamento, obras de remodelação 
de largos e calçadas, além de novas ligações viárias que vão 
desafogar o tráfego de veículos e dar mais conforto ao fluxo de 
pedestres. O programa inclui recapeamento, pavimentação, 
implementação de obras de saneamento, drenagem, ordenamento 
da coleta de lixo e de aterro sanitário, como se pode verificar abaixo 
na relação das principais propostas para este segmento: 
  Mapeamento das áreas com maior demanda de necessidade de 
recapeamento e pavimentação para elaboração de um planejamento 
de serviços, com o atendimento de prioridades estruturais; 
  Recapear as vias públicas de maior movimento e estratégicas; 
  Melhorias na infraestrutura das estradas do interior e nos acessos às propriedades rurais; 
  Aquisição de novos equipamentos; 
  Implantar pavimentação asfáltica em ruas do município; 
   Implantar projetos de urbanização nos bairros e no centro da cidade 
com a colocação de calçadas, sinalização, jardinagem e outros; 
  Readequar e implementar as alterações necessárias no Plano Diretor e no Código de Postura do Município; 
  Implantar padronização no sistema de iluminação pública na sede do 
município, com a utilização de sistema mais moderno, econômico e 
eficiente; 
  Preparar projetos para construção de Área de Lazer; 
  Construção, reforma e ampliação de Praças;   Combater a poluição visual, elaborando legislação urbanística 
própria de comunicação visual nos moldes do “Cidade Limpa”; 
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5.8. Segurança e Proteção Pública 
 

Dar mais confiança ao cidadão e estimular a cultura da paz 
 

Em termos de conceito, Segurança Pública, para o Ministério da 
Justiça, é uma atividade pertinente aos órgãos estatais e à 
comunidade como um todo, realizada com o intuito de proteger o 
cidadão, prevenindo e controlando manifestações da criminalidade e 
da violência, efetivas ou potenciais, garantindo o exercício pleno da 
cidadania dentro dos limites da lei. 
 
O município deve se envolver na questão para criar e executar 
ações conjuntas para dar segurança pública às pessoas. Investir 
mais e melhor na Guarda Municipal é um compromisso do novo 
Governo, com a criação de bases comunitárias nos bairros da 
cidade, formação e treinamento das equipes de segurança, 
aquisição de equipamentos para apoiar o trabalho da corporação. 
Além disso, implantar o sistema de videomonitoramento com 
instalação de câmeras no centro da cidade, ampliar os programas de 
prevenção e segurança nas escolas, centros comerciais e principais 
acessos à cidade. Seguem algumas propostas setoriais com vistas à 
redução dos problemas: 
  Redução da violência e garantia de maior segurança à população; 
  Proposição de criação de comitê integrado de Segurança vinculado 
à Chefia de Gabinete, com o envolvimento de diversas áreas do 
município e da sociedade civil; 
  Aperfeiçoar o efetivo atual da guarda municipal nos próximos quatro anos, incluindo treinamento; 
  Propor uma atuação conjunta, integrada e efetiva com as polícias 
civil, militar e federal nas diversas áreas, incluindo operações de 
fiscalização na principal rodovia de acesso ao município; 
  Propor levantamento e elaboração de planos locais de segurança 
pública nos bairros, onde um conjunto de ações da Guarda 
Municipal em parceria com a população trabalhará na prevenção da 
criminalidade; 
  Criação de eixos monitorados pela Guarda Municipal para organizar proteção ao cidadão; 
  Instalar portais nas principais saídas do município, os quais 
funcionarão como módulos locais da Guarda Municipal; 
  Proposição da melhoria do sistema de iluminação nas ruas, 
avenidas, praças e parques em projetos que inibam a criminalidade; 
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 Rede de proteção constante às crianças e jovens com fiscalização 
na redondeza de escolas e cursos; 
  Destinar parte do mobiliário urbano à divulgação de temas 
relacionada à cultura da paz e de segurança pública; 
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5.9. Gestão Financeira e Desenvolvimento Econômico 
 

Responsabilidade e respeito com a população 
 
  Reforçar a capacidade de investimento da Prefeitura em relação ao 
orçamento total; 

  Empregos e Cursos Profissionalizantes – Retomar o processo da 
cooperativa de costureiras, para produção dos uniformes dos alunos 
da rede municipal, com contrato e capacitação pela Prefeitura, além 
da montagem de galpão e oferta de equipamento de corte e costura. 
Através de parcerias e convênios com empresas, como Senai, 
Cefet, Nuclep e Senac, serão oferecidas opções de aperfeiçoamento 
profissional à população, criando novas possibilidades para geração 
de emprego e renda; 

  Adequar unidades de administração regional em centros de atendimento presencial ao cidadão – Projeto Prefeitura Itinerante; 
  Programa Alvará 48horas; 
  Incentivar o estabelecimento de empresas prestadoras de serviços; 
  Promover o recadastramento das empresas e dos imóveis; 
  Estabelecer um cronograma de pagamento da folha salarial e dos fornecedores – Projeto Salários em dia; 
  Políticas de incentivo ao contribuinte e Revisão do Código Tributário 
e Legislação Complementar; 
  Promover o equilíbrio das contas públicas e otimizar os processos 
para concessões de certidões; 
  Aumentar a arrecadação pela melhoria dos processos de fiscalização e cobrança, legalização de atividades e imóveis e da 
otimização das despesas municipais – Projeto Mais Recursos, Mais 
Serviços. 
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6. Objetivos centrais do governo 
 
Evoluir na qualidade da prestação dos serviços públicos municipais. 
Transformar a cidade, dotando-a de equipamentos urbanos mais 
adequados às demandas e ao crescimento da população. 
Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da 
paisagem e do patrimônio natural, cultural e histórico no processo de 
desenvolvimento da cidade.  
Garantir maior igualdade de oportunidades para todos, 
especialmente para os idosos, os jovens e as crianças.  

  Princıṕios de Atuação do Governo 
 

Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, 
aproximando-o dos cidadãos.  
Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de 
planejamento e acompanhamento para toda a máquina municipal. 
Estabelecer uma perfeita integração entre as polıt́icas públicas 
municipais, estaduais e federais.  
Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura. 
Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o 
mesmo padrão de qualidade em todas as regiões da cidade. 
Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de 
parcerias com o setor privado e outras esferas de governo.  
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7. Conclusão - Visão de longo prazo  
 
Itaguaí precisa retomar o rumo urgentemente, para ter um futuro 
promissor assegurado. Por isso, hoje, nossa cidade necessita de um 
projeto de trabalho para enfrentar os desafios da crise e da 
reorganização da economia. Itaguaí vai contar com nosso esforço e 
criatividade para avançar e não pode ficar dependente 
exclusivamente das políticas de desenvolvimento dos governos 
estadual e federal. Iremos reposicionar nosso município no patamar 
das principais cidades realizadoras através de incentivos e 
instrumentos de crescimento, redefinindo o perfil para os próximos 
anos, atendendo às demandas da população e recuperando sua 
autoestima.  
 
Para ter sucesso, esta estratégia deve começar com uma base 
sólida na educação infantil, continuar com a prioridade de um ensino 
fundamental de qualidade, e avançar nas demais formas de difusão 
de conhecimento, como as bibliotecas, que efetivamente colaboram 
para preparar os jovens para os desafios de hoje e de amanhã.  
 
A melhoria da qualidade de vida da geração presente e futura 
depende do contínuo cuidado com a infraestrutura do município, do 
incentivo à educação, da oferta de serviços de saúde que respeitem 
o cidadão, da recuperação e preservação do meio ambiente. 
Depende de uma maior prática do esporte e do lazer, do 
desenvolvimento cultural da população, de segurança e da 
prevenção ao uso de drogas, de boa mobilidade, e, principalmente, 
de uma administração pública competente e transparente. 
Reiteramos que o Programa de Governo 2017-2020 para a cidade 
de Itaguaí exigirá todos os nossos esforços. Dos que pensam no 
bem-estar da população e se permitem sonhar com uma cidade 
segura, com serviços públicos de qualidade e justiça social. 
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COMO FOI FEITO 
Reuniões comunitárias e temáticas e pesquisas de opinião  

A voz da população 
 

 
Em boa parte, as propostas apresentadas neste documento 
tomaram por base as principais demandas e os anseios da 
população de Itaguaí, identificados através de pesquisas em 
diversos pontos do município, com reivindicações variadas em 
termos de temas centrais que definem o modo de viver em uma 
cidade. As principais demandas se referiam, por ordem, a problemas 
nas áreas de saúde, segurança, educação e transporte, entre as 
principais. As pesquisas e levantamentos junto aos moradores da 
cidade, foram  feitos em períodos distintos, para que não refletissem 
apenas um momento específico que poderia ser influenciado por 
conjuntura política, econômica ou social que afetam o estado ou o 
país. E revelaram o atual desencantamento dos cidadãos com a 
classe política que assumiu o município no último governo, 
enfatizando a expectativa da população para a retomada de um 
modelo que já vigorou de forma propositiva e realizadora.  
 
A população de Itaguaí não quer mais se arriscar em candidaturas 
aventureiras e de risco. Deseja o retorno aos bons tempos de um 
governo de trabalho responsável, que transformou Itaguaí em uma 
cidade melhor para se viver, para conviver com a família, com 
infraestrutura mais organizada. Trabalho estruturado pelo candidato 
Charlinho e que marcou Itaguaí como um município 
desenvolvimentista. Assim, para cada eixo temático, foi realizado um 
diagnóstico do que é preciso ser feito, em aspectos assinalados nas 
pesquisas, e apontadas as diretrizes do que deverá ser implantado, 
para que as demandas da população sejam atendidas. 
 

 Diagnóstico: identifica o que a população deseja, a coerência dos 
anseios da maioria, as circunstâncias e os principais desafios a 
serem enfrentados nos próximos anos para as principais áreas.  

 Diretrizes: apresentam propostas e desdobramentos dos objetivos 
do Governo para a área em questão.  
 
 


