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PLANO DE GOVERNO - ELEIÇÕES 2016 

 

Aos  Itaperunenses,  

 Neste momento, em que Itaperuna atravessa um momento de estagnação 

política e econômica, o que traz enorme preocupação a toda a nossa população, como 

filhos desta terra, que amamos, e em respeito à nossa família, nosso bem maior, nos 

colocamos à disposição de todos os cidadãos, para concorrermos a eleição a prefeito 

do nosso município, com o compromisso de leva lo ao caminho do desenvolvimento, 

do qual se distanciou nas últimas décadas. 

 Tudo isso, nos impulsiona a aceitar tamanho desafio, e o amor por esta terra e 

toda sua gente, assim como os princípios que orientam a nossa vida, caracterizada 

pelo respeito ao próximo, a valorização a família e o compromisso em fazer uma 

administração pública com honestidade, responsabilidade. Lutando sempre pelo bem 

estar do cidadão, independente de sua condição social e o desejo de ver nossa gente 

com as condições para uma vida digna e cada vez melhor. 

 Nesta busca por conquistar do povo, o direito e a responsabilidade de conduzir 

os destinos de Itaperuna, nosso programa de governo não se alicerça em vãs 

promessas, proferidas de forma irresponsável, com o único intuito de seduzir ao 

eleitor, mas em compromissos verdadeiros, baseados na realidade do município, onde 

as áreas de Educação e Saúde ganham a privilegiada posição de prioridade, com 

propostas que respeitem a vontade e atendam aos legítimos anseios da população. 

Como sempre fizemos, até hoje, estaremos empreendendo todo o esforço em 

estabelecer, em Itaperuna, um governo que promova a UNIÃO e a PAZ, adotando e 
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implantando políticas públicas suficientes para que sejam respeitados e resguardados 

ampliando os direitos das crianças e adolescentes, das mulheres, dos idosos e das 

minorias. 

 Nosso compromisso é resgatar Itaperuna como referência, para a região, o 

Estado e o País, em gestão pública, em desenvolvimento social, investimento em 

Saúde e qualidade no Ensino. 

 As propostas aqui presentes foram estabelecidas com base em debates e 

discussões com os diversos segmentos da sociedade, no intuito de construirmos uma 

Itaperuna cada vez melhor para todos. 

 Queremos trabalhar incansavelmente para fazer deste município um exemplo 

de respeito e valorização da família, com desenvolvimento, segurança, oportunidades, 

respeito ao meio ambiente e dignidade para toda a população.  

COMPROMISSOS COM A FAMÍLIA 

1. Compromisso com o Respeito e a Valorização da Família 

Vamos preservar a instituição familiar em todas as suas formas, promovendo a 

qualidade de vida para todos os cidadãos de Itaperuna. 

2. Compromisso com os valores familiares 

Vamos criar um encontro anual das famílias de Itaperuna, que será uma 

oportunidade para celebração dos valores familiares, com shows, 

apresentações teatrais e momentos de fé.   

3. Compromisso Contra o Aborto 

Manteremos nossa posição contra o aborto e, sim, a favor da vida, que é o bem 

mais precioso de todos nós. 

4. Compromisso com a Educação em 1º Lugar 

Vamos ampliar os investimentos municipais em educação em todos os níveis do 

ensino, para que cada cidadão tenha oportunidades iguais de um futuro 

melhor, tanto na sede do município, quanto nos distritos e zona rural. 
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5. Compromisso com a Promoção da Saúde 

Vamos investir em tecnologia e informatização para os agendamentos de 

consultas e exames, melhorando nossos serviços públicos de saúde, com a 

contratação de médicos qualificados, inserir equipe de profissionais de maneira 

fixa nas unidades do Programa de Saúde da Família e criação do horário de 

atendimento noturno no Posto de Saúde Raul Travassos. 

6. Compromisso com o transporte de pacientes 

Vamos investir nos veículos para transporte de pacientes em tratamento 

inclusive em outras cidades, devidamente equipados e com todo o conforto 

necessário para os que deles precisam.  

7. Compromisso com a Sustentabilidade 

A preservação do meio ambiente é fundamental para a existência das futuras 

gerações. Itaperuna terá um programa ambiental voltado para preservação de 

encostas e também da mata ciliar do Rio Carangola e Rio Muriaé, buscando 

parcerias com Escolas, Colégios, Faculdades e Universidades. 

Vamos implantar em Itaperuna uma usina de reciclagem de entulhos da 

construção civil (obras).  

8. Compromisso com o saneamento básico 

Vamos ampliar nossa política de investimentos em esgotamento sanitário em 

Itaperuna, até que todas as famílias sejam beneficiadas, reduzindo os impactos 

na saúde do cidadão. 

9. Compromisso com a construção de casas populares  

Vamos intensificar nosso programa de construção de moradias em lugares 

regiões seguras, beneficiando todas as famílias que estejam vivendo em áreas 

de risco e vulnerabilidade social, implantando novas linhas de transporte 

coletivo para atender estas expansões. 

10. Compromisso com a segurança pública 

Vamos investir em políticas preventivas na área de segurança, esportivas e 

culturais com campanhas educativas e ações práticas para evitar que nossos 

jovens e adolescentes se envolvam com as drogas e delitos. 
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EDUCAÇÃO  

1. Criação de Programa de Valorização do professor. 

2. Formação Continuada para os Profissionais da Educação. 

O aprimoramento profissional permanente contribuirá para a melhoria da 

qualidade da nossa educação, um compromisso com a aprendizagem de todos 

os alunos. 

3. Garantia de Inclusão Social. 

Um compromisso com todos os cidadãos de Itaperuna para ter acesso a todas 

as escolas municipais, oferecendo assessoria pedagógica e suporte de equipe 

multiprofissional. 

4. Abertura de concurso público com vagas de Instrutores de Libras.  

As pessoas com necessidades auditivas especiais contarão com um profissional 

específico para melhorar a comunicação, interação e o atendimento aos alunos, 

utilizando a língua brasileira de sinais. Esse trabalho será conduzido por 

profissionais que aceitarão em suas equipes graduandos em período de estágio, 

qualificando-os e fomentando um atendimento amplo e continuado.  

5. Acessibilidade nas Escolas. 

Implantação de Salas de Recurso para atendimento aos alunos com 

necessidades especiais. 

6. Programa Saúde do Aluno. 

Implantação do programa para identificar e corrigir problemas visuais e 

deficiências auditivas que possam comprometer o processo de aprendizagem 

de nossos alunos, garantindo a aquisição e distribuição de óculos para todos 

assistidos pelo programa. 

7. Programa Escola Democrática. 

Vamos incentivar a participação da comunidade e suas associações de pais e 

responsáveis no planejamento das ações desenvolvidas nas creches e escolas 

proporcionando protagonismo com os responsáveis no cotidiano escolar. 
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8. Melhoria Contínua das Escolas Municipais. 

As escolas serão ampliadas e modernizadas para atender as necessidades de 

uma educação de qualidade. 

9. Aquisição de equipamentos e mobiliários. 

Instalação de programa de estruturação física, das escolas da rede pública 

municipal que receberá novos equipamentos e mobiliários. 

10. Suporte Pedagógico.  

Vamos melhorar nossos percentuais de desempenho escolar, fazendo de 

Itaperuna uma referência em educação pública. 

11. Implantação do Horário Integral nas Unidades Escolares Municipais. 

Além de melhorar a qualidade do ensino, o horário integral em todas as escolas 

do município permitirá a ocupação do tempo ocioso das crianças, que farão 

todas as refeições necessárias para seu desenvolvimento e participação em 

projetos educativos, esportivos e culturais. 

12. Criação do Projeto Leitura nos Bairros. 

Durante os finais de semana, os bairros de Itaperuna receberão contadores de 

história e atividades de descontração para motivar a participação das crianças, 

jovens e adultos no universo da leitura. 

13. Compromisso com a Educação. 

Aprimorar a distribuição de uniformes, materiais didáticos e livros a todos os 

alunos da rede municipal, oferecendo transporte de qualidade, com conforto e 

segurança. 

14. Criação do Laboratório Público de Ciências. 

Nossos alunos terão a oportunidade de participar de experimentos científicos, 

desenvolvendo o hábito do estudo e da busca pelo conhecimento. 

15. Formação Superior para os profissionais da educação. 
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Vamos firmar novos convênios e ampliar parcerias com Universidades para 

qualificar nossos profissionais, melhorando a qualidade do ensino oferecido aos 

nossos alunos. 

16. Implantação de Laboratórios de Informática. 

Vamos promover a inclusão digital e o uso das tecnologias aplicadas à educação 

com a criação e manutenção de laboratórios de informática nas escolas do 

município. 

17. Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Compromisso de levar educação presencial e semipresencial a todos os 

cidadãos Itaperunenses. 

18. Criação do Programa de Avaliação Educacional. 

O projeto possibilitará o monitoramento dos trabalhos desenvolvidos na   

educação, garantindo a adoção das medidas necessárias para a melhoria da 

qualidade do ensino. 

19. Resgate e reestruturação da Biblioteca Municipal e Bibliotecas em todas as 

Escolas Municipais. 

Resgatar a Biblioteca Municipal e seus acervos e implantar em todas as 

unidades da rede municipal de ensino bibliotecas escolares, possibilitando aos 

estudantes o acesso irrestrito ao conhecimento. 

20. Ampliação da cobertura do Transporte Escolar. 

Mais qualidade, com conforto e segurança para os alunos do município. 

Assegurar a condução para os alunos do IFF em todos os turnos. 

21. Ampliação do Programa Bolsas de Estudo 

A educação de Itaperuna será ainda melhor com o aumento do número de 

bolsas de estudo para acesso as universidades locais, que serão cedidas aos 

alunos do município, permitindo que eles se concentrem  no desenvolvimento 

de suas futuras carreiras. 
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22. Criação do Programa Bolsa-Emprego. 

Vamos criar o programa de bolsas-emprego no município, dando oportunidade 

aos nossos jovens de ingressarem no primeiro emprego e receberem por isto.  

23. Modernização do Plano de Carreira do Magistério com a permanência dos 

monitores. 

Vamos atender a reinvindicações dos servidores da educação, melhorando o 

Plano de Carreira do Magistério para atender a real necessidade dos 

profissionais. 

24. Garantia de Gratuidade do Transporte Universitário. 

A gratuidade do transporte universitário será mantida e ampliada, 

possibilitando o acesso à educação a todos os Itaperunenses. 

 

25. Construção de Creches Municipais em todos os Bairros e Distritos. 

Com moderna infra-estrutura para as crianças e tranquilidade para os pais, que 

poderão deixar seus filhos na escola com toda a tranquilidade e seguir para o 

trabalho ajudando Itaperuna a crescer e se desenvolver economicamente. 

SAÚDE  

1. Implantação do Núcleo de Assistência a Saúde da Família (NASF)  

O espaço será um centro de referência de especialidades médicas, totalmente 

equipado para oferecer atendimento personalizado aos cidadãos de Itaperuna. 

2. Criação do Plantão Pediátrico de Emergência. 

Vamos garantir o atendimento médicos às crianças de Itaperuna, com a 

contratação de novos pediatras e equipe multidisciplinar. 

3. "Projeto Maternidade" nas UBSs. 

Vamos implantar as condições de esclarecimento e atendimento às grávidas, 

controle de pré natal, na realização do parto e atenção aos recém-nascidos. 
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4. Criação do Programa de Reabilitação Social.  

Equipe Multidisciplinar dará aos dependentes químicos e suas famílias total 

apoio para a reabilitação dos pacientes e reinserção na sociedade. 

5. Unidades de Saúde mais modernas. 

Vamos continuar a reformar, ampliar e melhorar as estruturas das Unidades de 

Saúde existentes no município para que possam oferecer atendimentos mais 

completos. 

6. Ampliação do Programa Renovar. 

A renovação da frota de ambulâncias e veículos, usados para viagem fora do 

município, trará segurança e melhores condições para os profissionais e 

pacientes que precisam deste serviço. 

7. Priorizar as ações de educação em saúde. 

A promoção da saúde e a vigilância em saúde através da educação contribuem 

para a diminuição de doenças, e melhoram a qualidade de vida da população. 

8. Incrementarão da Ouvidoria da Saúde. 

Os usuários da saúde pública de Itaperuna terão um canal direto para fazer 

críticas e sugestões sobre os serviços que recebem. Ouvir a população será o 

caminho para atender melhor e aprimorar processos. 

9. Criação do Sistema de Informação Gerencial. 

Todas as unidades de Saúde do município serão interligadas virtualmente, 

agilizando o processamento das informações para melhorar a qualidade dos 

serviços públicos de saúde. 

10. Implantação da Informatização do Prontuário Médico Único Municipal.  

O projeto vai possibilitar a identificação do histórico de atendimento do 

paciente em qualquer instância de saúde pública, facilitando e agilizando o 

atendimento médico nos Postos e Sub Postos em Itaperuna e Distritos, 

acabando de vez com as filas noturnas nas Unidades de Saúde. Em plena era 
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digital, o cidadão Itaperunense de dentro de sua própria casa marcará suas 

consultas e exames. 

11. Saúde de Itaperuna voltará a ser referência regional. 

Vamos consolidar uma parceria com as instituições de saúde, dotando-as da 

infraestrutura necessária para a realização de diversos procedimentos médicos 

para o devido acesso de todos os itaperunenses. 

12. Ampliação da Atenção à Saúde Mental. 

Vamos melhorar a assistência às pessoas com problemas de saúde mental, 

oferecendo um atendimento mais humanizado e qualificado com equipe 

multidisciplinar 

13. Criação da Cartilha da Saúde. 

Este material para divulgação dos serviços oferecidos pela saúde será 

distribuído em todas as residências do município, para que a população 

conheça todos os seus direitos e locais de acesso. 

14. Programa de Assistência Domiciliar. 

Vamos implantar a assistência domiciliar, através do trabalho dos agentes de 

saúde e da visita de médicos dos PSF’s, como também de fisioterapia em 

domicílio. 

15. Resgate do Programa de Saúde Bucal. 

Através da implantação do Centro de Especialidades odontológicas (CEO), 

vamos levar atendimento odontológico de qualidade a toda a população, 

buscando parcerias com escolas e faculdades. 

16. Atenção especial à saúde da população rural. 

As comunidades rurais também receberão atenção especial, com equipes 

itinerantes médicas e multidisciplinares fazendo visitas periódicas agendadas 

em comum acordo com as Associações de Moradores. 
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17. Criação de um Plano de Carreiras e Remuneração para os profissionais do da 

saúde. 

Vamos estabelecer metas qualitativas e quantitativas nos atendimentos e 

daremos total apoio para que possa ser implantado um moderno Plano de 

Carreiras e Remunerações aos seus funcionários. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E EMPREGO. 

1. Implantação do Restaurante Popular Municipal. 

Implantando o restaurante popular municipal com preços acessíveis ao 

trabalhador, com um cardápio simples e balanceado, com acompanhamento 

profissional, estaremos atendendo uma camada significativa de Itaperunenses, 

que não tem tempo suficiente em seu horário do almoço, para resolver seus 

problemas cotidianos no centro da cidade. 

2. Criação do Centro Profissionalizante 

Este espaço será uma garantia de qualificação e geração de renda para toda a 

população de Itaperuna, dando oportunidade para que todos os jovens possam 

empreender e que tenham uma profissão e àqueles que estão fora do mercado 

de trabalho possam se reinserir através de parcerias com as entidades do 

sistema "S" existentes em Itaperuna, Sebrae, Senac, Sesi e Senai e 

universidades. 

3. Implantação do programa “Meu primeiro emprego”.  

O projeto será uma parceira com o comércio local, oferecendo bolsa aos jovens 

de 16 a 24 anos para a prestação de serviço civil voluntário durante o tempo 

em que participarem de cursos de qualificação profissional utilizando toda a 

diretriz do CIEE e do Projeto Jovem Aprendiz. 

4. Ampliação do Grupo Municipal da 3ª Idade. 

Nos próximos 04 anos, vamos ampliar as ações municipais voltadas para a 

Terceira Idade, para fazer de Itaperuna um exemplo para todo o Brasil, com 

demonstração de carinho e respeito aos mais velhos. Dentro de suas 

capacidades físicas e com liberação médica, a prática de atividades físicas serão 
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aplicadas, bem como atenção a saúde da melhor idade, farmácia popular, 

assistência aos asilos, educação aos interessados através do EJA e 

entretenimento com bailes da melhor idade. 

5. Criação do Conselho Municipal da Juventude. 

Os cuidados com os nossos jovens serão ampliados com o Conselho Municipal 

da Juventude, projeto que será conduzido em parceria com o CMDCA - 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que irá preparar as novas 

gerações para os desafios da vida cotidiana e também do mercado de trabalho.  

6. Construção de mais Casas Populares. 

O programa de construção de casas populares em Itaperuna tem o objetivo de 

que todas as famílias identificadas pela Secretaria de Assistência Social sejam 

atendidas.  

Regularização dos imóveis e lotes, que hoje não estão escriturados, são 

aproximadamente 12.000 proprietários. 

7. Reforma de casas em situação de risco. 

A preocupação com uma moradia digna também vale para quem já mora em 

área de situação de risco. Com a implantação do projeto Reconstruir, a 

Prefeitura irá reformar e ampliar casas, muitas às vezes sem banheiro, levando 

tranquilidade e qualidade de vida a quem precisa. 

8. Manutenção do Programa Resgate da Cidadania.  

O programa que realiza doações de óculos e passagens para atender a 

população será ampliado. É a Prefeitura chegando a quem mais necessita. 

9. Ampliação dos Laboratórios de Informática. 

Em breve, todos os bairros de Itaperuna terão laboratórios de informática, 

oferecendo cursos e internet gratuita à comunidade. 

10. Organização de feiras e eventos do Artesanato. 
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Vamos ampliar os incentivos à nossa produção artesanal, com a manutenção 

de espaços permanentes para exposição e comercialização dos artistas locais, 

bem como dos produtos confeccionados pelos alunos que participam dos 

cursos artesanais promovidos pelos CRAS - Centro de Referência da Assistência 

Social. 

11. Ampliação e apoio às Entidades Filantrópicas. 

O atendimento às entidades assistenciais do município, como o Asilo Santo 

Antônio dos Pobres e a APAE de Itaperuna, será ampliado com uma maior 

atuação do município na promoção da cidadania e qualidade de vida da nossa 

população. 

12. Criação da Cooperativa de Doceiras, Rendeiras, Bordadeiras etc.  

A geração de renda também irá alcançar as donas de casa de Itaperuna com a 

criação da Cooperativa de Doceiras para a fabricação de doces em compotas, 

costureiras e bordadeiras que poderão ser facções para atender as confecções 

de Moda Noite, potencialidade local de Itaperuna. 

13. Criação do Projeto “Futuro Através da Educação”. 

Além do ensino de qualidade, nossas crianças e adolescentes terão atividades 

de complemento ao horário escolar, provendo a interação social e a prática de 

esporte e lazer. 

14. Ampliação dos Programas Sociais já existentes.  

Os principais programas sociais do município, como o Bolsa Família, o Programa 

de Atendimento Integral à Família (PAIF), o Projovem Adolescente e o 

Programa de erradicação do Trabalho Infantil (PETI) serão mantidos e 

ampliados, para que mais famílias sejam beneficiadas. 

15. Manutenção do Programa Justo Título. 

O programa que regulariza a questão fundiária do município será mantido e 

ampliado, permitindo que mais famílias obtenham a Escritura Definitiva de seus 

imóveis. 

CULTURA 
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1. Resgate do Teatro de Bolso.  
A cultura de Itaperuna será premiada com o resgate e aquisição de mobiliário 
do teatro de bolso, oferecendo aos nossos artistas um espaço moderno para 
suas apresentações. Vamos criar um programa de promoção do teatro e apoio 
permanente aos grupos teatrais de Itaperuna, dando suporte aos trabalhos 
cênicos e na divulgação do trabalho de dramaturgia. 

 

2. Criação da Fundação Municipal de Cultura. 
Com a criação da Fundação, o município terá um instrumento mais simples e 
ágil para conseguir recursos para a cultura municipal. 

 

3. Parceria com a Sala de cinema de Itaperuna. 
Vamos promover o entretenimento, valorizar a cultura cinematográfica 
brasileira e, através da cultura, estimular a inclusão social, principalmente da 
juventude. 

 

4. Revitalização da Biblioteca Municipal 
A reforma trará um ambiente confortável, moderno e acolhedor aos alunos e 
pesquisadores, com recuperação do acervo histórico e novo acervo 
bibliográfico e acesso à internet. 

 

5. Restauração de Acervo Literário  
Nosso patrimônio cultural será preservado, especialmente as coleções que 
contam a história do município. 

 

6. Convênio/parceria com a Academia Itaperunense de Letras 
Vamos apoiar e fortalecer a Academia Itaperunense de Letras, reacendendo o 
espírito cultural e artístico de Itaperuna. 

 

7. Apoio à música local, escolas de música e projetos do setor.  
Aquisição de instrumentos musicais de sopro e oferta de infraestrutura para os 
ensaios e apresentações. 

 

8. Apoio a Musiarte e Banda da PM e Conservatórios de música.   
Vamos adequar instalações prediais, incentivar e investir nas apresentações 
dos músicos, adquirindo novos instrumentos e uniformes. 

 

9. Apoio aos músicos e conjuntos musicais de Itaperuna. 
A cultura local será prestigiada, com garantia de exibição nas festas da cidade 
para a divulgação do seu trabalho. 
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10. Criação da Agenda Cultural 
A divulgação dos eventos que acontecem no município e região ajudar a atrair 
visitantes e a fomentar a economia da cidade. 

 

11. Criação do FMI - Festival de Música de Itaperuna 
Vamos incentivar nossos talentos, oferecendo um espaço para divulgação de 
seus trabalhos e canções autorais. 
 
 

12. Criação do Circuito Cultural. 
Vamos incentivar, através de parcerias, a vinda e apresentação de espetáculos 
diversos em Itaperuna; 
 

13. Incentivo aos Artistas Plásticos. 
O município dará suporte na divulgação e exposição dos trabalhos dos artistas 
locais com vernissages freqüentes, cursos, tendências e novas técnicas.  
 

14. Criação do Projeto Tenda Cultural. 
Vamos levar às comunidades rurais e distritos, eventos teatrais e outras 
produções artísticas. 
 

15. Criação do Programa Praça Digital. 
Implantaremos sinal de internet, para os jovens frequentarem as praças 
públicas e  usufruírem de sinal aberto as redes sociais, e sites de uso educativo. 
 

16. Realização da Feira do Livro. 
Um espaço para divulgação e incentivo à leitura de toda a população, levando 
informação e entretenimento a todos. 

 

ESPORTE E LAZER  

1. Apoio a Programas de Esporte Escolar e Comunitário  

Vamos incentivar ainda mais a prática esportiva, tornando o esporte uma 

ferramenta de saúde, qualidade de vida e de inclusão e transformação social. 

2. Realização de Torneios e Olimpíadas Esportivas Escolares. 
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Vamos fazer do esporte e lazer uma prática de geração de saúde e integração 

da população.   

3. Revitalização do Poliesportivo de Itaperuna. 

Vamos buscar financiamento junto ao ministério dos esportes, ou parcerias 

público privado as PPP’s, para a implantação de uma "Vila Olímpica" dentro do 

Poliesportivo, onde serão desenvolvidas diversas modalidades de esportes, 

como atletismo, futsal, voleibol, basquete e natação. Fazer o poliesportivo 

funcionar de fato. 

4. Novas Quadras Poliesportivas no Município 

Vamos construir quadras poliesportivas nos distritos, bairros, criando áreas de 

lazer para todas as comunidades. 

5. Implantação do Campeonato Municipal de Futsal 

Com as novas quadras poliesportivas, a prática do futsal também merece 

ganhar um campeonato, com todo apoio e estrutura do munícipio. 

6. Criação do Campeonato Municipal de Voleibol 

Os praticantes de vôlei também terão muito o que comemorar com um 

campeonato dedicado à atividade. 

7. Incentivo às provas esportivas 

Como a tradicional corrida da Festa do Padroeiro em março, pretendemos 

incluir novas datas no calendário do município assim como o desafio de Raposo 

que vem sendo realizado. 

8. Criação de novas academias populares ao ar livre. 

O projeto chegará aos distritos e bairros, beneficiando toda a população. 

9. Incentivo aos esportes radicais e de aventura 

A vocação turística do município também abrigará os esportes radicais e de 

aventura, fazendo da cidade um cartão postal para praticantes de skate, 

mountain bike, BMX e canoagem. 
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10. Incentivo ao Turismo Esportivo 

Vamos promover a prática de atividades de aventura e esporte recreacional ao 

ar livre, como acampamentos, trilhas de ecoturismo em matas e florestas, e 

visitação a quedas d’água e cachoeiras. 

11. Ampliação dos Jogos estudantis de Itaperuna. 

Vamos ampliar o envolvimento dos nossos alunos, com a participação nos 

Jogos abertos do Interior (JAI) e dos jogos Estudantis da Escolas Públicas (JEEP). 

Vamos investir ainda mais na prática do esporte estudantil, ocupando o tempo 

ocioso dos nossos alunos e incentivando a descoberta de novos talentos.  

12. Incentivo aos Atletas do Município. 

Vamos melhorar as condições dadas aos nossos atletas, possibilitando a 

dedicação ao treinamento permanente, com profissionais específicos e a 

participação em competições esportivas. 

13. Criar o Campeonato Itaperunense de Futebol. 

Será um sucesso no município inteiro, o Campeonato Itaperunense será 

composto pelos times locais, oferecendo a todas as comunidades uma ótima 

oportunidade de lazer e entretenimento. 

14. Criação do Programa para Práticas Esportivas na Terceira Idade. 

A promoção da saúde na terceira idade terá o esporte como um grande aliado. 

Nossos idosos receberão atenção especial de profissionais de educação física, 

uma melhoria significativa na qualidade de vida. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

1. Convocação dos Aprovados no Concurso Público. 

Preenchimento em todas as áreas de todas as vagas que existirem e estiverem 

previstas no Novo Plano de Carreiras e Remuneração do Município, conforme 

normas do MP. 
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2. Criação do Plano de Cargos e Carreiras.  

Uma garantia todos os direitos previstos em Lei, como as promoções e 

progressões dos servidores. 

3. Criação da Ouvidoria Pública. 

4. Programa “Administração por Resultados”.  

A administração pública, terá como adoção o princípio de eficiência, um 

moderno mecanismo já utilizado no setor privado. 

5. Plano de Desenvolvimento Individual do Servidor Público. 

Todos os servidores do município receberão investimentos em treinamento e 

desenvolvimento, visando à melhoria contínua dos serviços prestados à 

população. 

6. Organização da Semana do Servidor. 

Reconhecimento dos serviços prestados com atividades, distribuição de 

prêmios e realização de palestras. 

7. Criação do Sistema de Comunicação dos Servidores Públicos Municipais. 

O sistema permitirá uma maior integração dos servidores públicos, 

contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população. 

8. Fomento e atualização do Sistema de Cadastro e Informações. 

Os cidadãos terão maior comodidade com o fomento e atualização do sistema 

de cadastro e informações municipais, permitindo a desburocratização do 

acesso aos dados públicos. 

9. Criação do Programa Juventude Participativa. 

Abertura de espaços democráticos para discussão e participação dos jovens nas 

ações do governo, principalmente nas áreas de seu interesse, como Programa 

Primeiro Emprego, Cursos e treinamentos, Bolsas de Estágio, Agenda Cultural, 

Festival de Música e Teatro. Gostaria de ter um grupo de jovens fixos na 

câmara como Vereadores Juvenis. 
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10. Criar os Programas “Ganha Tempo” e  "Casa do Empreendedor". 

Investir nos empresários Itaperunenses e procurar dar fim a informalidade 

através de políticas públicas voltadas para os empreendedores que ainda se 

encontram nesta situação, continuando a dar todo o suporte necessário para 

que se tornem Empreendedores Individuais ou em pequenas empresas. 

11. Reforma do Estatuto do Servidor. 

Revisar o Estatuto dos Servidores Públicos do Município com a participação de 

todos os servidores municipais, incluindo os representantes da categoria. 

 

             INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

1. Criação do parque industrial. 

Vamos incentivar a implantação de novas empresas e ampliação das já 

existentes no município, alavancando a economia local, gerando assim 

emprego e renda com o auxílio da Firjan e da Fecomércio. 

2. Implantação de Polo Tecnológico. 

O projeto visa o fomento da indústria de tecnologia em Itaperuna, uma 

oportunidade de criação de uma nova vocação econômica local, gerando 

emprego e renda para nossa população. 

3. Programa de Revitalização do Comércio. 

Vamos dar continuidade ao trabalho de revitalização do comércio, promovendo 

ações e parcerias que auxiliem o desenvolvimento das empresas do município. 

4. Apoio para o Desenvolvimento Empresarial. 

Vamos fornecer consultoria contábil, administrativa e para a captação de 

microcrédito e financiamento de longo prazo junto ao Investe Rio, BNDES e 

outros, através da Casa do Empreendedor. 

5. Criação do Programa de Capacitação Profissional. 

A busca por um bom emprego começa pela formação profissional, que 

receberá atenção especial com a oferta de cursos para a população.  
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6. Fomento aos Arranjos Produtivos Locais. 

Vamos dar apoio técnico e financeiro aos proprietários rurais para 

desenvolvimento do manejo sustentável nas áreas recuperadas e implantação 

de programas de modernização das cadeias produtivas da fruticultura e 

silvicultura. As universidades locais poderão ser grandes parceiras neste 

sentido. 

7. Fomento ao Arranjo Produtivo Local de confecções.  

A valorização deste setor fará com que os empresários se organizem e 

busquem união para fomentar melhores condições de produção e escoamento, 

treinamento para exportação e adequação para cumprimento dos acordos 

bilaterais.  

 

  

AGRICULTURA 

Patrulha Mecanizada Agrícola. 

Reativação da Patrulha Agrícola da Secretaria de Agricultura, com tratores e 

retroescavadeiras para atendimento ao produtor rural. 

8. Manutenção de Estradas Rurais. 

Promover uma boa manutenção das estradas rurais do município, com patrolamento, 

ensaibramento e  escoamento das águas. 

9. Saúde do Trabalhador Rural. 

Criação de um programa saúde com equipe multidisciplinar móvel, para atender 

especificamente a todo produtor, trabalhador rural e seus familiares.   

10. Apoio irrestrito ao Produtor Rural na comercialização e beneficiamento da 

sua produção. 

Incentivo ao agricultor para facilitar a comercialização de sua safra, apoiar a 

manufatura de seus produtos e fomentar agricultura orgânica do Município. 
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11. Hortas Comunitárias. 

A Secretaria de Agricultura promoverá um convênio com associações de moradores 

nos bairros e distritos, para implantar hortas comunitárias em terrenos ociosos, 

dando suporte técnico, sementes e adubos. 

 

OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRÂNSITO 

 

1 Redirecionamento do transito da cidade: 

Reestruturação das principais vias da cidade, a fim de reorganizar o trânsito, dando 

prioridade aos pedestres.  

Criação de uma via exclusiva para ônibus, trânsito pesado e ambulância em toda 

extensão das Avenidas Cardoso Moreira e Presidente Dutra, com toda sinalização 

necessária. 

        Criação de ciclovias nas principais vias da cidade. 

Reestruturação da Secretaria de Obras, com aquisições de veículos, máquinas e 

implementos para melhor atender as diversas demandas do município. 

Criação de equipe permanente para uma boa manutenção das vias e rede de esgoto, 

da cidade e distritos, com plantão aos sábados, domingos e feriados.  

Criação de ouvidoria digital junto a Secretaria de Obras (internet, facebook, whatzap). 

Pavimentação 100 km de ruas. 

Asfaltamento de 80 km de ruas.  

Canalização de valas negras. (CEHAB, BOA FORTUNA, SURUBI entre outras). 

Conclusão da ponte entre os bairros: Frigorífico/ Matadouro. (iniciada pelo governo 

Claudão). 

 


