
PROPOSTAS DE GOVERNO 

 

EDUCAÇÃO 

Reorganizar a aplicabilidade dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); 

Manter a organização do transporte escolar, com o intuito de beneficiar alunos que residem 

em locais de difícil acesso; 

Continuar oferecendo uma merenda de qualidade aos alunos de creches e escolas, conforme 

planejamento e orientação dos profissionais da área de Nutrição; 

Implementar, de forma gradativa, aulas temáticas sobre diversificados assuntos, dentre eles, 

educação no trânsito, meio ambiente, direitos e deveres do consumidor, cidadania etc, em 

salas de aula. Buscando inclusive, parcerias junto a faculdades, universidades, Sistema “S”, 

entre outras organizações; 

Ampliar a discussão sobre a implantação do Plano de Cargos e Salários, observando 

detalhadamente, todas as questões pertinentes ao tema; 

Qualificar, permanentemente, professores, diretores e demais servidores do setor 

educacional, através de programas que visem à melhoria das atividades desempenhadas nas 

escolas; 

Ampliar a estruturação dos prédios escolares, com recursos diversos, dentre eles, Internet, 

data show, vídeos educacionais, TV e outros; já que a maioria das escolas foram reformadas, 

recebendo nova pintura, reformas em geral, instalação de aparelhos de ar condicionado, 

construção de novas escolas, dentre outras benfeitorias; 

Implantar, definitivamente, com o apoio de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, o 

Programa Saúde na Escola. Já que, ações como essa, foram realizadas pontualmente em 

algumas escolas; 

Entregar, no início de cada ano letivo, o kit escolar completo aos alunos da Rede Municipal de 

Ensino; 



Ampliar a construção e/ou reformas de quadras esportivas e campos de futebol, buscando 

melhorar as atividades ofertadas, bem como ampliando a interação entre escola e 

comunidade; 

Reavaliar o convênio com o Programa Nacional de Alimentação em Creches (PNAC) e, caso seja 

possível, ampliar o programa, buscando atender o maior número possível de crianças no 

município; 

Buscar parceria junto ao Governo Federal, a fim de implantar o Projeto Cidade do 

Conhecimento, proporcionando espaços interativos e de lazer para as comunidades; 

Buscar projetos junto aos governos Estadual e Federal, que possam contemplar a Rede 

Municipal de Ensino, com equipamentos de informática, equipamentos esportivos, dentre 

outros; 

Trabalhar na busca contínua de aumento no número de vagas para a Educação Infantil; 

Preparar projetos que envolvam a iniciativa privada, bem como a sociedade em geral, de 

forma que a escola possa abrir suas portas, trabalhar de forma integrada com a população; 

Criar o Núcleo Educacional de Prevenção a Drogas, com o objetivo de realizar ações pontuais 

nas escolas, realizando palestras com diversificados profissionais, bem como promovendo o 

debate junto a alunos, pais, professores e as comunidades locais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAÚDE 

Ampliar a oferta de serviços nas UBS (Unidade Básica de Saúde), já que bairros e distritos 

dispõem dessas importantes unidades; 

Manter a funcionalidade dos equipamentos das UBS (Unidade Básica de Saúde) instaladas em 

bairros e distritos; 

Equipar as UBS (Unidade Básica de Saúde), com ambulâncias, para que as mesmas possam 

proceder com os atendimentos emergenciais; 

Implantar o serviço de 0800 para marcação de consultas; 

Treinar funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de melhorar a 

“humanização do atendimento”. Esses profissionais irão auxiliar e orientar pacientes e 

familiares, visando melhorar o acolhimento e a informação referente aos serviços prestados; 

Capacitação, permanente, dos profissionais do setor de Saúde, através de projetos 

especializados; 

Ampliar e buscar, continuamente por melhorias, em programas do Ministério da Saúde, dentre 

eles, Programa Saúde da Família (PSF); Serviço Móvel de Atendimento a pacientes; Farmácia 

Popular; Saúde da Mulher; Saúde do Idoso; Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); Hiperdia; 

Programa Brasil Sorridente; dentre outros; 

Buscar melhorias no atendimento referente à entrega de medicamentos, trabalhando com um 

agendamento mais preciso; 

Intensificar o atendimento domiciliar com atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia e 

outras modalidades que se fizer necessária, àquele paciente impossibilitado de ir a uma 

unidade de saúde; 

Distribuir a medicação básica nas UBS (Unidade Básica de Saúde), facilitando o acesso à 

medicação, pois, há inúmeras unidades espalhadas em bairros e distritos; 

Ampliar os serviços prestados às gestantes, que possuem assistência integral, incluindo pré-

natal, parto, vacinação, dentre outros serviços que atendem às cidadãs do município; 

Ampliar o atendimento às mulheres portadoras de câncer de mama;  

Buscar a ampliação dos serviços de transporte a pacientes; 



Buscar parcerias para reativar o Programa de Equoterapia; 

Ampliar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya 

e zika vírus; 

Ampliar o trabalho de prevenção, através do NICES (Núcleo de Informação, Comunicação e 

Educação em Saúde); 

Ampliar a oferta de atendimento do Departamento Municipal de Odontologia, que atende 

através do CIAO (Centro Integrado de Atendimento Odontológico), CEO (Centro de 

Especialidade Odontológica), COIJ (Centro Odontológico Infanto-Juvenil), UPA (Unidade de 

Pronto Atendimento - 24 horas) e postos de saúde; 

Desenvolver projetos, juntamente com a equipe de Nutrição, incentivando a população a 

mudar hábitos alimentares e a praticar atividades físicas; 

Aumentar a oferta de exames especializados e outros procedimentos ambulatoriais, através do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde; 

Informatizar a Rede Municipal de Saúde, possibilitando inclusive, que a marcação de consultas 

também seja realizada nas UBS (Unidade Básica de Saúde); 

Aumentar o número de campanhas educativas sobre obesidade, tabagismo, DST (Doenças 

Sexualmente Transmissíveis), dentre outras, com o objetivo de prevenir a doença, antes que 

ela aconteça. 

Manter a funcionalidade da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), buscando parcerias aos 

municípios vizinhos para ampliação do número de atendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA 

Atualizar e intensificar a fiscalização do Código de Postura da Cidade; 

Buscar parcerias, junto aos governos Estadual e Federal, com o intuito de viabilizar a 

construção de ciclovias pela cidade; 

Incentivar a utilização da bicicleta como meio de transporte; 

Incentivar, através de campanhas, a prática de “carona”, com o intuito de diminuir o número 

de veículos transitando pelas ruas da cidade; 

Implementar o Estacionamento Rotativo na cidade; 

Retomar a discussão junto aos governos Estadual e Federal para a construção da Estrada do 

Contorno; 

Buscar parcerias com o intuito de reativar, completamente, o aeroporto da cidade, de forma 

que haja voos pontualmente (durante dias da semana), pelo menos para o Rio de Janeiro; 

Aprimorar a sinalização viária nos principais pontos da cidade, bem como instalar 

equipamento semafórico moderno; 

Avançar, junto à FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), a 

implantação do projeto “Cidade Inteligente”, que dentre os benefícios, instalaria mais de 40 

câmeras na cidade, com uma central de monitoramento; 

Desenvolver, constantemente, campanhas de Educação para o Trânsito, principalmente, junto 

às escolas, multiplicadoras naturais de informação; 

Criar o Conselho Municipal de Mobilidade e Acessibilidade, incentivando a participação 

popular sobre a temática; 

Adaptar espaços públicos e buscar parcerias, visando a adaptação de espaços privados, com o 

intuito de fomentar a acessibilidade universal; 

Implementar programa de capacitação periódica, visando atender a operadores dos sistemas 

de trânsito e transportes; 



Instalar pontos de ônibus que atendam às necessidades básicas dos usuários; 

Desenvolver programa educacional visando à orientação de pedestres e ciclistas; 

Desenvolver programa de manutenção preventiva das vias, considerando a priorização ao 

transporte coletivo, prevenção a acidentes de trânsito e a hierarquização viária; 

Ampliar o efetivo da Guarda Municipal, bem como buscar uma melhor estrutura para os 

profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO 

Manter e ampliar o ensinamento musical (instrumental e coral) desenvolvido junto a centenas 

de crianças e adolescentes; 

Ampliar o trabalho com crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, referente a serviços 

de proteção social básica, e proteção especial de média complexidade; 

Ampliar a oferta de programas complementares, com ações de capacitação profissional, 

envolvendo as áreas de educação, cultura, esporte e lazer, para famílias em situação de 

vulnerabilidade social; 

Buscar parcerias com os governos Estadual e Federal, visando à implementação do Programa 

Municipal de Qualificação (PMQ), disponibilizando cursos profissionalizantes com foco na 

capacitação e qualificação, fomentando a geração de emprego e renda, bem como a inserção 

no mercado de trabalho; 

Ampliar e/ou criar novos espaços que promovam o convívio e a integração social, para 

crianças, jovens, adultos e o pessoal da melhor idade; 

Mapear a cidade, com o intuito de evitar o surgimento de bairros sem planejamento e sem 

infraestrutura; 

Garantir a função social da propriedade urbana, assim definida pelo Estatuto da Cidade; 

Buscar a diminuição do déficit habitacional do município; 

Buscar a elaboração do Plano Municipal de Eliminação das Áreas de Risco, mantendo-o sempre 

atualizado; 

Melhorar, constantemente, a utilização dos recursos do Sistema Único da Assistência Social; 

Manter as ações de assistência social, tendo sempre como referência, a família, as 

comunidades e os usuários do Sistema Único da Assistência Social; 

Ampliar os trabalhos desenvolvidos nos centros de referência do município; 

Priorizar o atendimento de ações da assistência social, aos beneficiários dos programas de 

transferência de renda, visando à emancipação das famílias; 

Incentivar a atuação social das comunidades, envolvendo os indivíduos, com a estrutura de 

atendimento social da administração pública; 



Priorizar a participação das mulheres chefes de família, que possuem baixa renda, nos 

diversificados programas sociais oferecidos no município; 

Desenvolver ou ampliar programas e serviços que contribuam para a reestruturação da vida 

das mulheres que sofreram violência doméstica; 

Realizar ‘mutirão social’ em bairros e distritos, levando diversificados tipos de serviços até a 

população. 

Elaborar Projeto de Lei a ser encaminhado à Câmara Municipal, visando a regularização 

fundiária dos imóveis edificados no município, principalmente em  Áreas de Proteção 

Ambiental (APA´s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIAL, COMÉRCIO E TURISMO 

Buscar parcerias com o intuito de implantar um Distrito Industrial no município; 

Reestruturar o Conselho Municipal de Turismo; 

Elaborar estratégias de parcerias e divulgação para atrair mais turistas para a região; 

Estimular o setor de moda, apoiando pequenas e médias confecções; 

Buscar parcerias junto a instituições como FIRJAN, FECOMÉRCIO, SEBRAE, SESC, dentre outras, 

com o intuito de trazer para o município, cursos técnicos e profissionalizantes; 

Buscar ampliar o relacionamento com as instituições empresariais; 

Facilitar a inserção de novos empreendedores no município, criando mecanismos de aplicação 

da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas; 

Minimizar a burocracia no atendimento ao cidadão; 

Estudar a possibilidade da criação de um centro de convenções; 

Ativar um espaço onde possa ser instalado um shopping popular, destinado aos ambulantes; 

Ampliar a automatização do licenciamento de atividades econômicas, permitindo a emissão 

via internet de alvarás e outros documentos; 

Estimular programas de estágios, objetivando a criação de postos de trabalho para os jovens; 

Criar e consolidar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU); 

Buscar recursos juntos aos governos Estadual e Federal, a fim de promover a renovação 

urbana e a revitalização da área central da cidade; 

Criar um sistema de informação com o objetivo de monitorar a aplicação dos instrumentos do 

Plano Diretor e avaliar seus efeitos; 

Ampliar a utilização de ferramentas de monitoramento e controle da gestão urbana, dentre 

eles, geoprocessamento, sistema de informação, bancos de dados e outros; 

Desenvolver projetos buscando alternativas no aumento do turismo de negócios, lazer, saúde 

e ecoturismo; 



Criar uma assessoria permanente, para atrair, manter e ampliar os investimentos privados, 

funcionando como porta de entrada do empreendedor no município (Casa do Empreendedor) 

Estabelecer parcerias público-privadas visando à manutenção das praças e jardins em bairros e 

distritos; 

Manter uma política de controle da poluição visual e sonora; 

Revitalizar espaços públicos, buscando soluções para suporte da economia instalada; 

Traçar estratégias focando o Distrito de Raposo, principal ponto turístico, ampliando o turismo 

em todas as perspectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRICULTURA 

Ampliar e/ou criar projetos de incentivo à permanência do agricultor no campo; 

Expandir o projeto de criação de horta coletiva, em terrenos vagos, espalhados pelos bairros e 

distritos; 

Incentivar a criação e o cultivo de hortas escolares; 

Estabelecer parcerias com órgãos de fomento, com o intuito de estabelecer políticas de 

facilidade e acesso ao crédito para o trabalhador rural; 

Apoiar agricultores na elaboração de projetos, buscando benefícios junto ao PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar); PAA (Programa de Aquisição 

de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar); 

Priorizar o trabalho da patrulha mecanizada rural, com o objetivo de manter as condições 

adequadas das estradas vicinais, a fim de garantir escoamento da produção; 

Ampliar o Programa de Agricultura Familiar; 

Buscar parcerias com o intuito de apoiar e ampliar as colônias de atividades pesqueiras da 

região; 

Incentivar a produção leiteira no município, através de programas de melhoramento da 

qualidade e produtividade. 

Remodelar a Feira Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

Viabilizar, junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, a retomada da construção da ponte 

que irá possibilitar o acesso entre os bairros Aeroporto e Frigorífico; 

Ampliar a fiscalização e o planejamento referente aos serviços de ampliação das redes de água 

e esgoto no município; 

Estruturar setor que possa monitorar e evitar o surgimento de bairros sem planejamento e 

sem infraestrutura no município; 

Rever as concessões e permissões de uso de bens e terras públicas em toda extensão 

territorial do município; 

Incentivar projetos de construção sustentável; 

Criar equipe específica de operação ‘tapa buracos’; 

Ampliar os serviços de iluminação pública; 

Desenvolver campanhas educacionais, com o intuito de minimizar os impactos de vandalismo; 

Buscar, junto aos governos Estadual e Federal, projetos que venham acabar com as enchentes 

no município; 

Manter equipe de trabalho que possa realizar a manutenção permanente das estradas vicinais, 

mantendo-as em condições de tráfego; 

Criar equipe permanente para conservação de asfalto e calçamento das ruas, em bairros e 

distritos, firmando parceria com os governos Estadual e Federal; 

Criar um canal de comunicação direto, entre população e administração, de forma a facilitar na 

identificação de problemas estruturais. 

 

 

 



MEIO AMBIENTE 

Ampliar as ações referentes ao Projeto de Micro Bacias; 

Intensificar o programa reflorestamento do município; 

Ampliar o projeto “Uma criança, uma árvore”; 

Manter as ações desenvolvidas na APA (Área de Preservação Ambiental) em Raposo e nos 

demais pontos onde estão estabelecidas outras APA; 

Buscar parcerias a fim de viabilizar a implantação da coleta seletiva do lixo; 

Avançar com a negociação junto ao consórcio sobre a implantação do aterro sanitário, que irá 

atender a região; 

Avançar no planejamento das ações referentes à Política Municipal de Gestão e Saneamento 

Ambiental; 

Criar campanhas educativas para a preservação do Rio Muriaé e o Rio Carangola; 

Viabilizar a execução de projetos de arborização urbana com espécies adequadas; 

Desenvolver sistema de monitoramento em áreas de risco; 

Debater com autoridades ambientais dos governos Estadual e Federal, com o intuito de dar 

celeridade à construção do canal extravasor do Rio Muriaé, acabando com as enchentes na 

região; 

Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

Reativar as Estações de Tratamento de Esgoto; 

Estruturar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental; 

Estruturar o Sistema de Gestão Ambiental Municipal em conformidade e integrado ao Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e ao Sistema Estadual. 

 

 

 



 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 

Viabilizar, através de parcerias junto aos governos Estadual e Federal, a construção de uma 

nova Prefeitura, criando uma estrutura organizacional, que facilite o acesso do cidadão com 

mais agilidade e comodidade, a órgãos e secretárias do município; 

Monitorar o desempenho da administração pública municipal de forma efetiva, utilizando-se 

de ferramentas e equipamentos adequados, que proporcionem uma mensuração eficaz; 

Implantar canais de comunicação direta entre o cidadão e o Poder Público; 

Ampliar os programas de formação continuada para os servidores públicos, visando melhor 

atendimento e receptividade junto aos munícipes. 

Criar o Plano de Cargos e Salários de todos os servidores municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CULTURA 

Promover o inventário e o mapeamento do patrimônio cultural e histórico do município; 

Criar parcerias junto a faculdades e universidades, com o intuito de fomentar a cultura em 

toda a cidade; 

Criar um Festival de Música para incentivar os músicos locais; 

Desenvolver projetos culturais junto à Rede Municipal de Ensino, promovendo assim, ações 

nas escolas, objetivando atender o público no entorno das escolas; 

Criar uma Sala de Memórias; 

Promover incentivos fiscais às empresas que promovam a criação de empregos temporários e 

incentivo à cultura no município; 

Promover festivais de teatro junto às escolas do município; 

Apoiar os artesãos incentivando o desenvolvimento de seus trabalhos; 

Manter e divulgar o calendário cultural anual incrementando suas ações 

Incentivar a criação de festejos nos demais distritos; 

Promover concursos de poesia, trova e versos nas escolas; 

Incentivar a prática da pintura e desenho na Rede Municipal de Ensino; 

Criar concurso literário anual; 

Desenvolver projetos de áudio visual; 

Buscar parceiros a fim de viabilizar sessões de cinema na praça; 



Criar concurso anual de fotografia; 

Promover exposição de artes plásticas, esculturas, desenhos e afins, de artistas locais. 

 

ESPORTE E LAZER 

Manter o Centro Poliesportivo funcionando a contento, em toda a sua estrutura; 

Utilizar o espaço do Centro Poliesportivo para fomentar atividades que envolvam crianças, 

adolescentes, jovens, adultos, pessoas na melhor idade, bem como pessoas com deficiência e 

com necessidades educacionais especiais; 

Instalar academia popular em bairros e distritos; 

Promover competições, gincanas, atividades culturais e esportivas, que possam envolver 

moradores dos bairros e distritos; 

Revitalizar os campos de futebol dos distritos e bairros, reeditando os campeonatos de futebol 

amador; 

Reeditar as competições estudantis, corridas de rua, torneio de escolinhas de futebol, bem 

como o incentivo a atividades físicas; 

Incentivar e apoiar as instituições que promovam colônias de férias proporcionando lazer às 

crianças no recesso escolar; 

Apoiar ações que visam difundir atividades esportivas e de lazer no município; 

Buscar parceria, junto aos governos Estadual e Federal, verbas para a implantação em cada 

bairro de uma área de lazer com infraestrutura, com parque infantil, arborização, espaços para 

jogos, brincadeiras e atividades esportivas; 

Buscar parcerias junto a iniciativa privada e demais instituições, com o intuito de promover 

ações que valorizam a cidadania, esporte, cultura e lazer. 

 

 

 

 


