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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

 

Rio de Janeiro – Itaperuna – Eleições 2016 

 

O conteúdo desenvolvido nesse texto refere-se a um plano político e 

administrativo, visando às metas do crescimento socioeconômico da cidade de 

Itaperuna/RJ, situada no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. 

Segue abaixo, distribuído por secretarias municipais. 

 

OBS.: Os recursos adotados serão oriundos das organizações governamentais vigente na 

Constituição Brasileira, sendo: 

Governo Federal 

Governo Estadual; 

Governo Municipal. 

Buscaremos, ainda, que os recursos do Capital Privado. 

Ex.: Como foi feito nos últimos grandes eventos esportivos no Brasil, tais como, Copa 

do Mundo e Olimpíadas Mundiais. 

 

 

SAÚDE: 

 

a. Criação do plano de Assistência “Domiciliar”, com uma equipe multidisciplinar: 

Médico; Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Fisioterapeuta e Psicólogo. 

Tendo um laboratório citopatológico e assistência social. Ex.: Esses 

profissionais darão assistência na própria residência da população, virando um 

atendimento mais humanizado e permanente aos pacientes. 

b. Modernização no sistema de marcação de consultas com cartão magnético 

individual, criando o sistema 0800 denominado (LIGSAÚDE), acabando com as 

filas no posto de saúde onde o cidadão poderá fazer a marcação no seu bairro 

ou distrito. 

c. Criação do centro de tratamento de idoso. Ex.: Trazendo a reabilitação social, 

com atividades rejuvenescedoras e terapias ocupacionais. 

d. Centro de saúde da mulher, onde terá o atendimento específico para 

ginecologia, obstetrícia e exames laboratoriais. 
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e. Centro de saúde infantil, com ampliação do projeto “Dentinho Feliz”, agregando 

pediatras, fisioterapeutas, tratamento e acompanhamento as crianças e 

adolescentes portadores de necessidades especiais. 

 

EDUCAÇÃO: 

 

a. Criação do Conselho Gestor Educacional, onde cada escola votará em qual 

membro do quadro funcional, devidamente qualificado, poderá exercer o cargo 

de Diretor indicando uma lista tríplice para o executivo. 

b. Construção de novas escolas nos bairros Capelinha, São Manoel, Colibri, São 

Francisco e Corpo de Bombeiros.  Acabaremos com a prática de aluguéis, 

onde teremos uma grande economia e retornaremos para manutenção das 

sedes escolares existentes. 

c. Construção de creches nos bairros Surubi, Vinhosa, São Matheus, Cehab, São 

Francisco, Frigorifico e Vale do Sol (Aeroporto). 

d. Criação de um programa de cargos e salários, com gratificações para os 

profissionais que fizerem cursos de capacitação. 

e. Informatização e novas tecnologias para melhorar o aprendizado dos 

estudantes. 

 

OBRAS: 

 

a. Restaurar a secretaria de obras com máquinas e equipamentos modernos. 

b. Qualificar os profissionais com novas metodologias, referentes a construção 

civil, urbanismo e saneamento básico. 

c. Criar o conselho de obras por bairro, para atender melhor as prioridades da 

população no que tange em obras e manutenção de baixa complexidade, tais 

como, tampar buracos, sanar vazamentos, capinas, limpeza de ruas e etc. 

d. Priorizar todas as obras a serem concluídas, tais como, ponte do frigorífico; 

canalização de drenagem da Vinhosa e outros. 

e. Padronização das vias públicas do centro da cidade e bairros, colocando as 

ruas com o mesmo tipo de pavimentação e calçadas no mesmo nível. 

f. Remodelar o estacionamento para veículos leves, aumentando o número de 

vagas e posicionando nas vias secundárias o sistema de carga e descarga de 

mercadorias não perigosas, para a população e o comércio local. 
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g. Criar a primeira pista exclusiva para bicicletas na cidade denominada “Via 

Bike”, ligando os principais bairros com a Av. Cardoso Moreira. 

h. Construir o centro de atendimento do povo Itaperunense, um único prédio, 

onde terá toda infraestrutura própria do município, para abrigar o gabinete do 

prefeito, vice-prefeito, secretarias municipais e servidores da área 

administrativa, com um anexo amplo para reuniões e palestras, com estrutura 

moderna, gerando assim, um atendimento de excelência para a população, 

respeitando o meio ambiente e os padrões de acessibilidade, tais como, rampa 

de acesso, elevadores, reaproveitamento de água e luz natural, onde teremos 

a redução da despesa e manutenção do imóvel público municipal. 

i. Construir a “Via Park Beira Rio”, com vagas para estacionar, rodoviária urbana 

com lojas e banheiros públicos, quiosques para exposições sociais e culturais 

utilizarem para fins não comerciais. 

j. Montagem de uma equipe exclusiva para atender a área rural, na manutenção 

de estradas, barreiras e drenagem com manilhas para segmento de águas 

pluviais.  

 

AGRICULTURA: 

 

a. A secretaria de agricultura de Itaperuna terá uma inovação denominada: 

Centro Tecnológico Agrícola, onde haverá profissionais especializados no setor 

agropecuário, tais como, veterinária, engenheiros, agrônomos que farão um 

mapeamento e estudos de qual viabilidade melhor para os produtores e 

criadores desenvolverem seus agronegócios. Essa estrutura será no espaço do 

antigo mercado produtor, onde o mesmo servirá também de um local para os 

ruralistas comercializarem suas produções. 

b. A secretaria participara ativamente das campanhas desenvolvidas pelo 

Governo Federal e Estadual, buscando todos os recursos destinados para o 

setor. 

c. Faremos uma agenda de trabalho para cada área rural, possibilitando um 

contato mais rápido e eficaz com o produtor. 

d. Criaremos novos postos de atendimento imediato nos distritos do município 

com equipamentos e mão de obra especializada. 

e. Teremos um projeto de incentivo fiscal para todos os proprietários de terra nas 

áreas rurais que utilizarem mais de 70(setenta)% de sua propriedade com o 

agronegócio. 
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f. A secretaria fornecera um profissional para criar projetos para o produtor junto 

as instituições, financiando o capital para tocar seu agronegócio. 

g. A Secretaria incumbira de construir poço artesiano para atender os 

proprietários para amenizar a falta de agua e alguns distritos. 

h. Dotar a zona rural com telefonia e internet.      

 

MEIO AMBIENTE: 

 

a. Incentivo do reflorestamento nas áreas públicas e privadas urbanas e rurais; 

b. Criação de um projeto para todos os bairros terem um saneamento básico pré-

tratado antes das redes de capacitação das concessionárias. 

c. Decretar novas áreas verdes na cidade, revitalizando toda beira do rio Muriaé. 

d. Criação do projeto troca de “Lixo por Luxo”, onde a população ganhará 

desconto na compra de produtos no comércio credenciado, quando fizer a 

reciclagem do seu lixo, durante o ano inteiro. 

e. Faremos uma grande campanha de preservação de todos os rios na extensão 

territorial do município e colocar em pratica um projeto de preservação das 

nascentes nas propriedades rurais. 

  

ADMINISTRAÇÃO 

 

a. O expediente da Prefeitura vai ser o mesmo do horário comercial. 

b. Informatização de todos os setores da prefeitura, criando um site do município, 

onde a população poderá solicitar serviços e informações “on-line”, tudo via 

internet. 

c. Criação de um protocolo mais rápido e menos burocrático. 

d. Criação do cartão magnético para cada cidadão, com os dados pessoais e do 

imóvel que reside no município e qual a finalidade, se é residencial ou 

comercial. 

 

COMÉRCIO: 

 

a. Fazer o primeiro shopping a céu aberto de Itaperuna, inicialmente na Rua Assis 

Ribeiro, com pavimentação especial, bancos de praça, palco para eventos de 
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pequeno porte e iluminação especial, fechando permanentemente a rua para 

qualquer veículo. 

b. Criar uma agenda para alavancar as vendas nos bairros e centro da cidade. 

c. Fazer políticas públicas para alavancar o setor comercial. 

 

INDÚSTRIA 

 

a. Criação do Polo Industrial, gerando oportunidade as indústrias de médio e 

grande porte, com infraestrutura básica e edificações e incentivos fiscais. 

b. Incentivo para industriais que gerarem mais de 20% (vinte) de emprego, 

somente de cidadãos Itaperunenses. 

 

TURISMO 

 

a. Criação do Centro de referência turística da cidade de Itaperuna, onde serão 

fornecidas informações sobre os locais centenários históricos da cidade, dicas 

de passeios ecológicos e turismo comercial. Para alavancar o comércio nos 

distritos rurais, centro e bairros. 

b. Formular uma agenda de eventos anual nos mais variados seguimentos, para 

constantemente trazer turistas para cidade, tais como, eventos esportivos, 

feiras de agronegócios, congressos, seminários. 

c. Criar parcerias com a iniciativa privada e social, para capacitação do 

trabalhador que tenha contato direto com os turistas em nossa cidade, como 

por exemplo, os hotéis, postos de combustíveis, restaurantes, comércio 

varejistas (prováveis parceiros: FIRJAN, FECOMÉRCIO, ACE, CDL, SEBRAE, 

SINDICATOS DO COMÉRICO VAREJISTA). 

d. Revitalização dos monumentos históricos da cidade, tais como, a estátua do 

cristo  redentor, o portal de entrada da cidade, o prédio da câmara, pontes e 

praças. 

 

CULTURA 

 

a. Criar a secretaria de cultura. 

b. Criação da “Lona Cultural Itinerante”, com cursos e oficinas para os 

profissionais, além de intercâmbios artísticos e culturais. 
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NOVAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO 

 

 Secretaria de Ordem Publica e Cidadania: 

  Secretaria de grande importância para garantir os direitos do cidadão no que 

se refere a questões emergenciais, como as catástrofes ambientais, onde garante o patrimônio 

publico e privado e a ordem publica. 

  Ficará ao comando dessa nova secretaria as seguintes pastas e funções 

técnicas: 

   Guarda Municipal: Transito; Segurança Escolar; Equipe motorizada 

nos bairros e distritos. 

   Defesa Civil: Pronto emprego para auxilio ao corpo de bombeiro, tiro 

de guerra, policia militar, samu, 24 horas, postos de saúde dos bairros e distritos 

 

  Essa secretaria terá infraestrutura similar às brigadas de emergências, como 

exemplo da Cruz Vermelha, Bombeiros e Companhias de prevenção florestais. 

 

 Secretaria de Apoio aos Animais: 

  Essa secretaria observará a legislação e questões da saúde animal e sanitárias 

e insalubres. 

  Cadastramento de todos os criadores de animais exóticos e domésticos no 

município. 

  Destinará um local apropriado para feiras e exposições de animais de pequeno 

porte, exemplo: cães, gatos, pássaros. 

  Criaremos parcerias com as ONGs e instituições destes animais. 

  Fará um trabalho de conscientização e informação básica de cuidados e 

prevenção de zoonoses. 

 

ESPORTE: 

 

a. Criação da subprefeitura do esporte, onde essa equipe dará todo o suporte aos 

espaços poliesportivos na cidade: Centro Poliesportivo, Quadras escolares, 

Campos de futebol e o Estádio de Itaperuna e similares (Raia de malha, pista 

de skate, quadra de basquete). 

b. Fará uma inovação esportiva com a criação da primeira quadra de bairro de 

tênis municipal. 
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c. Voltar com a realização de campeonatos municipais com apoio total. 

d. Promover o campeonato estudantil. 

 

OBS.: O Governo Nando Gouveia irá colocar em pauta e revogar as seguintes 

reclamações: 

1. Cancelamento da Lei onde se faz a contratação de empresa privada 

“Rodando Certo”; 

2. Montar um projeto de engenharia no transito da cidade. 

3. Cancelamento de qualquer concessão que houver a exploração do 

espaço público, tais como, cobrança de estacionamento rotativo. 

4. Faremos uma ampla reforma no plano de cargos e salários dos 

servidores municipais. 

 

CARTA AO ELEITOR: 

 

 Eu, Drº. Nando Gouveia declaro a população de Itaperuna que respeitarei 

todas as Leis Federais, Estaduais e a nossa fundamental Lei Orgânica Municipal. 

Informo que todas as propostas acima mencionadas foram amplamente discutidas 

com toda a população, seguimentos representativos da sociedade, profissionais 

especializados em cada área. Onde nosso compromisso é verdadeiro, trabalhando 

junto com as autoridades constituídas, onde o amado e respeitável cidadão 

Itaperunense será valorizado e juntos trabalharemos incansavelmente para o 

desenvolvimento do nosso município, finalizando o plano estratégico desenvolvido,  

acrescentando que sempre que necessário  faremos correções, aperfeiçoaremos de 

idéias, novos projetos, de mãos dadas com o povo para o desenvolvimento de 

Itaperuna. 

 

Rio de Janeiro - Itaperuna, 2016 

 

“Ó como é bom que os irmãos vivam sempre em união...” 

 

 

__________________________________ 

Luiz Fernando Nogueira da Gama Gouveia 
  


