
Plano de Governo 

Mobilidade Urbana 

Adequação da malha viária e implementação das ciclovias e calçadas pela cidade. 

 

 

 

 



Cultura  

Implantação dos equipamentos: 

Centro cultural 
Casa Quilombola  
Centro de convenções 

Desenvolvimento Social trabalho e Renda. 

Sede própria para Centro de convivência do Idoso. 
Criação de mais oficinas de geração de renda e espaços para comercialização dos trabalhos 
manuais confeccionados nos CRAS. 

Educação e Esporte 

Construção do Complexo Poliesportivo. 
Centro Poliesportivo na Brava 
Ampliação progressiva do número de escolas com Educação Integral em Tempo Integral; 
Continuidade e garantia de formação para os professores de apoio; 
Ampliação do quantitativo de alunos com dificuldades cognitivas atendidos pelo 
Centro de Atendimento e apoio ao Educando; 
Busca de parcerias com instituições de ensino para a Formação Continuada dos profissionais da 
Educação no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação de Armação dos Búzios; 
Manutenção do processo seletivo para a contratação dos profissionais da educação; 
Continuidade das discussões sobre o Plano de Cargos e Salários; 
Garantia de transporte escolar e universitário; 
Fomento à leitura através do desenvolvimento e realização da Festa Literária 
Extensão do acesso à internet, cobrindo todas as unidades escolares; 
Programa  de incentivo ao protagonismo docente premiando professores cujas idéias contribuíram 
para o processo pedagógico. 

Saúde 

Posto de Saúde da Família de Manguinhos

 

Construção da sede própria para o Posto de Saúde da Família do Capão  
Posto de Saúde da Família Ferradura. 
Centro da mulher  
Centro de diagnóstico 



Centro de fisioterapia  
Centro de Especialidade odontológico 
Entrega em casa de Remédios, aos Hipertensos, Diabéticos. 
Projeto Hiperdia Armação dos Búzios  
Critérios de Admissão no Programa Hiperdia de Armação dos Búzios:  
Hipertensão Arterial;  
Hipertensão arterial e Diabetes Mellitus na Gestação;  
Doença Renal Crônica  
Dinâmica do Atendimento no Programa Hiperdia  
Centro Especializado Hiperdia de Armação dos Búzios;  
Salas de Espera;  
Acolhimento;  
Interconsulta;  
Atenção Continuada;  
Abordagem de Enfermagem;  
Abordagem Psicológica;  
Abordagem Nutricional;  
Abordagem da Assistência Social 

Meio Ambiente 

Monitoramento ambiental;  
-Aumentar as metas de revegetacao no município, priorizando a recuperação ambiental de áreas 
públicas. 
-Investir nos projetos de recuperação de áreas degradas, potencializando os trabalhos já existes na 
cidade, exemplo: estações de tratamento em prédios públicos; re-naturalização das praias, como os 
trabalhos realizados no Forno, na Ferradura em João Fernandes; recuperação de mais lagoas, 
como as realizadas em José Gonçalves, Lagoa da Usina e Lagoa da Secretaria de Meio Ambiente;  
-Potencialização do recém criado núcleo de educação ambiental com projetos nas escolas e nas 
comunidades  (em parceria contínua com a Secretaria de Educação); -Potencialização dos projetos 
de coleta seletiva;  
-Reflorestamento do entorno das lagoas recuperadas;  
-Criação do Centro de estudos ambientais do município de armação dos Búzios, um espaço público 
e acadêmico que oferecerá cursos na área ambiental para toda comunidade a ser realizado em área 
pública e criado por Lei. 


