
 
 

PLANO DE GOVERNO 2017-2020 
 

Inicialmente, ao apresentar o meu plano de Governo, quero deixar 

evidenciado que aceitei lançar a nossa candidatura principalmente pelo 

amor que tenho pela minha terra e realizar um bom trabalho para a 

população carente da minha querida Seropédica.  

Caso o nosso criador permita que eu seja escolhido pelo meu povo, 

pretendo fazer uma política pacata procurando atender aos anseios da 

comunidade, implantando tudo aquilo que a população deseja. 

           O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente 

comprometida com a população de Seropédica. 

           Trata-se de uma proposta de política pública na qual se vislumbra 

um amplo desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em todos os 

setores idéas inovadoras que tem como eixo central a articulação 

interinstitucional e a busca de parcerias com instituições públicas e 

privadas que atuam no âmbito municipal tanto na esfera pública como na 

privada, de forma que estas instituições passem a exercitar a máxima da 

responsabilidade social.  

           No momento atual se observa que um dos maiores anseios da 

comunidade está voltado para o setor da saúde.  

Dessa forma, pretende-se ampliar os serviços já existentes no 

município e implantar outros, que juntos garantam à comunidade uma 

assistência digna e contínua, através das estratégias constantes do corpo 

deste Plano.  

 



 
 

Entretanto, há de se considerar que hoje Seropédica assiste a 

expansão do ensino superior nas mais diversas áreas de formação 

acadêmica, realidade que demanda a adoção de estratégias capazes de 

garantir aos alunos o acesso a postos de trabalho. Nessa perspectiva, as 

estratégias voltadas à geração de emprego para os jovens, a exemplo do 

estímulo à implantação de novos empreendimentos industriais no 

município, também passam a ser uma prioridade.  

           O município tem pouca autonomia econômica, sendo sua principal 

atividade a extração de areia, para uso na construção civil. A atividade 

extrativa é praticada por várias empresas mineradoras da região, 

provocando grandes danos ambientais, incluindo a formação de enormes 

crateras em antigas áreas mineradas, onde os veios de areia foram 

esgotados.  

           Vale lembrar que , boa parte da economia do município também gira 

em torno da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e da 

comunidade universitária. Dada a baixa oferta de emprego local, 

considerável parte da população economicamente ativa do município 

trabalha no Rio de Janeiro, o que caracteriza Seropédica como cidade-

dormitório, o que pode ser modificado com políticas públicas de geração de 

emprego. 

 A cidade conta com um pólo industrial, situado às margens da BR 

116, com uma área de aproximadamente 19 milhões de metros quadrados, 

destinado a empresas de médio e grande porte. Dentre elas, estão a Usina 

Termoelétrica Barbosa Lima Sobrinho e a alimentícia Panco. 

            Todavia, na avaliação de especialistas, Seropédica tende a se tornar 

um pólo logístico, já que está situada a poucos quilômetros do Porto de 



 
Itaguaí, além de ser cortada, de leste a oeste, pela Rodovia Presidente 

Dutra, com acesso a Queimados e Paracambi.  

  Além disso município também é atendido pela BR-465, antiga 

estrada Rio-São Paulo, que dá acesso à BR 116, à Rodovia Presidente 

Dutra e a Nova Iguaçu, chegando à Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, na 

altura de Campo Grande. A RJ 099 liga a cidade a Itaguaí ao sul, e, através 

da RJ 125, é possível o acesso a Japeri, ao norte. O município é, ainda, 

atravessado de norte a sul pelo ramal ferroviário Japeri-Mangaratiba. 

 O Arco Rodoviário do Rio de Janeiro fará a ligação do Porto de 

Itaguaí à BR 101, em Itaboraí 

Por essa razão, se pretende fortalecer a relação com instituições 

como o Sebrae e as universidades que atuam no âmbito municipal para a 

implantação de pequenas empresas (individuais ou cooperativadas), 

conforme a vocação de cada comunidade. 

  Outra ação de grande impacto da futura administração também com 

base na formação de parcerias será a construção de moradias populares 

através do sistema de mutirão. Vislumbra-se, nessa direção, uma 

articulação entre administração municipal, que participa com a doação de 

terrenos, agências financiadoras, que facilitam a aquisição de materiais, e a 

comunidade, que através da sua força de trabalho estará atuando em seu 

próprio benefício. Além de ações mencionadas, pretende-se estimular as 

empresas locais a assumirem uma postura proativa em relação à 

conservação dos equipamentos municipais, a exemplo das praças e quadras 

de esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e desportivo, como os 

clubes de futebol, por exemplo. Além das parcerias locais se buscará 

incansavelmente o apoio de órgãos da administração publica nas duas 

esferas (federal e estadual) por meio de projetos voltados ao 



 
desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego e renda, 

infraestrutura, saúde, educação, lazer, segurança, habitação) da nossa 

gestão e que se encontram elencadas ao longo deste documento. Durante 

todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a 

valores como trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, 

consistência, criatividade e, acima de tudo , planejamento.  

Esses são os princípios que deverão caracterizar uma administração 

forte e verdadeiramente comprometida com os anseios da população, marca 

da nossa trajetória política. Destaque-se ainda que todas as ações propostas 

estarão em consonância com a legislação (federal, estadual e municipal 

vigentes) e obedecerão o princípio da sustentabilidade econômica e 

socioambiental. Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma 

idéia acabada ou imposta, mas apenas um esboço das principais ações a 

serem empreendidas, estando aberto a outras contribuições que possam vir 

a surgir ao longo da campanha eleitoral. O detalhamento dessa proposta e 

outras contribuições que vierem a se integrar ao presente plano de governo 

ocorrerão após o certame eleitoral. 

Vejamos, aqui alguns dos planos para a melhora de Seropédica: 

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

- Manter a Administração aberta à participação popular através dos 

Conselhos de Orçamento Participativo. 

- Capacitar os nossos Servidores Municipais e implantar programa de 

qualidade total. 

- Garantir a continuidade dos pagamentos dos salários aos Servidores 

Municipais com pontualidade, bem como dos fornecedores. 



 
- Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo 

a atualização dos equipamentos e o controle do Patrimônio Público. 

- Continuar apoiando a inserção e participação da mulher no mundo 

produtivo, comprometendo-nos com a manutenção de instituições como o 

Conselho Municipal da Mulher, Conselho da Mulher Empresária, visando 

garantir a igualdade de direitos sociais para mulheres e homens. 

- Procurar ampliar as políticas de apoio a juventude, firmando parcerias 

com instituições de ensino, órgãos governamentais desenvolvendo ações 

que venham ao encontro dos jovens de Seropédica. 

- Preparar cada vez mais os nossos funcionários para que os projetos e 

convênios sejam executados. 

- Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e 

equipamentos. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

- Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais, da Assistência Social, 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos Direitos do Idoso, da 

Habitação, da Mulher , Bolsa Família, Segurança Alimentar e Nutricional – 

Fome Zero. 

- Buscar recursos junto ao Governo Federal para atender a demanda de 

reformas e construção de unidades habitacionais, seguindo as exigências 

dos convênios firmados para as habitações de interesse social. 

- Buscar recursos para construção de casas populares. 



 
- Buscar recursos para construção de casas para quem já possui o lote. 

- Buscar recursos para a construção de módulos sanitários. 

- Apoiar o Conselho Tutelar. 

- Apoiar e implementar os Programas Federais já em curso e os novos que 

surgirem. 

- Ampliar o atendimento do CRAS enquanto equipamento público de 

acesso as Políticas Públicas principalmente no atendimento as necessidades 

básicas da população. 

- Definir equipe de referência para a prestação de serviços conforme de 

termina a NOB/RH/SUAS, preferencialmente com servidores concursados, 

valorizando e qualificando os trabalhadores que prestam serviços de caráter 

público e continuado. 

- Ter como objetivo a superação das formas de exclusão social e assegurar 

medidas que garantam o exercício da cidadania. 

- Ampliar cursos profissionalizantes para todos os segmentos: mulheres, 

homens, jovens. 

- Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social tenham 

como foco principal a família. 

- Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

- Continuar apoiando as iniciativas e propostas do Conselho Municipal de 

Agricultura. 



 
-  Criar as Patrulhas Rurais e buscar recursos para ampliar e renovar 

constantemente para atender mais e melhor os agricultores. 

- Discutir com o Conselho Municipal de Agricultura a possibilidade de 

redução de preços de hora/máquina para os pequenos agricultores de forma 

que não comprometa a manutenção dos equipamentos. 

- Apoio às iniciativas das mulheres da área rural: Artesanato, panificação e 

outros. 

- Continuar e aprimorar o apoio a agricultura familiar e pequenos 

produtores, na busca da diversificação, mantendo-o no campo com suas 

famílias, obtendo mais renda e qualidade de vida. 

- Apoio técnico para melhoria da qualidade dos produtos 

hortifrutigranjeiros para produção e venda. 

- Coleta periódica do lixo reciclável nas comunidades do interior com apoio 

da Associação dos Catadores. 

- Continuar o apoio à Associação dos Catadores através da conscientização 

dos moradores na coleta seletiva em parceria com a Itaipu Binacional, 

buscando capacitação pessoal, melhoria da estrutura física com a 

construção de barracão próprio, e aquisição de equipamentos necessários. 

- Manter o convênio com a EMATER/RJ. 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

- Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais de Educação, Cultura e 

Esportes. 



 
- Manter em boas condições a frota do transporte escolar, 

- Desenvolver políticas de esportes integradas a outras áreas. 

- Continuar apoiando e aprimorar todas as práticas esportivas, nas diversas 

faixas etárias . 

- Continuar parcerias com os Governos Estadual e Federal nos projetos de 

esportes, cultura e educação.. 

- Continuar os cursos de capacitação dos professores e equipe pedagógica, 

merendeiras, serventes e equipe administrativa. 

- Manter os programas de erradicação do analfabetismo. 

- Garantir investimentos em: Materiais pedagógicos, merenda escolar com 

qualidade, tecnologia da informação e na manutenção e ampliação nos 

espaços escolares. 

- Buscar junto aos Governos Federal e Estadual para implantação do 

Ensino Técnico Regular nas escolas Estaduais do Município. 

- Construir uma biblioteca moderna e com livros atualizados e 

computadores para acesso à internet. 

OBRAS E URBANISMO 

- Manter as máquinas em condições de trabalho e renovar a frota. 

- Criar uma equipe específica de jardinagem para conservar a cidade mais 

bonita e acolhedora. 



 
- Fazer um projeto com técnicos para reurbanizar a nossa cidade com: 

mudança de árvores que estão danificando as construções e rede elétrica e 

até mesmo trazendo problemas de saúde como alergia respiratória e 

conjuntivite e buscar a padronização de calçadas. 

- Manter as vias públicas limpas. 

- Recolocação das lixeiras nos principais pontos públicos. 

- Construção de abrigos para os trabalhadores, estudantes e passageiros. 

- Construção de abrigos para estudantes na área rural, em parceria com os 

moradores. 

- Melhorar a sinalização de trânsito. 

- Reforma e melhoria nas praças. 

SAÚDE 

- Apoiar o Conselho Municipal de Saúde: Capacitar os conselheiros, 

incentivar a participação em eventos de saúde pública, apoiar as iniciativas 

dos conselheiros. 

- Manter as unidades de saúde de forma de forma a melhorar a qualidade 

dos serviços com ampliação de ações e garantindo material de consumo 

humano. 

- Buscar alternativas para aumentar o número de consultas em todas a s 

especialidades bem como de outras especialidades. 

- Procurar através de parcerias ampliar os atendimentos para Raio-X, 

Ecografias e exames complementares. 



 
- Rever junto ao Estado a lista de medicamentos de alto custo e 

medicamentos excepcionais. 

- Ampliar o número de medicamentos do programa de assistência 

farmacêutica. 

- Manter o programa de saúde mental e buscar novos convênios para 

proporcionar um bom atendimento ao usuário. 

- Aumentar os itens da farmácia básica de medicamentos. 

- Manter e ampliar os serviços de fisioterapia. 

- Manter e dar suporte técnico para equipe de Vigilância Sanitária. 

- Viabilizar equipamentos para as equipes da estratégia Saúde da Família. 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

- Viabilizar recursos para a construção de barracões industriais para 

estimular a instalação de indústrias gerando mais emprego e renda. 

- Qualificar a mão de obra, apoiando cursos técnicos em parceria com o 

SENAI, SEBRAE e outros. 

- Divulgar ainda mais o nosso Município para atrair investimentos no setor 

Comercial, Industrial e Agroindustrial. 

- Levantar as potencialidades turísticas do nosso município. 

- Preparar as propriedades rurais modelo e qualificar os moradores para 

receberem visitas técnicas e trocas de experiências no setor de turismo. 

- Divulgar e incentivar as visitações na área de preservação ambiental. 



 
- Reestruturar a Agência do Trabalhador buscando vagas aos trabalhadores 

no município e cidades da região. 

- Incentivar a criação de Cooperativas de Produção e apoiar os projetos 

para o Micro Crédito. 

- Incentivar e dar apoio às indústrias e fábricas do Município e da Região 

para se instalarem no Parque Industrial, gerando emprego aos Munícipes. 

 


