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PLANO DE GOVERNO “ ÉTICA COM COMPETÊNCIA” 

CANDIDATO A PREFEITO: JOSÉ LUIZ NANCI 

CANDIDATO A VICE PREFEITO: RICARDO PERICAR 

 

I – Introdução 

Vivemos em tempos difíceis onde a esperança está posta à prova e tenta demover 

nossos ideais de um mundo melhor, mais humano, ético, transparente e solidário. 

Nossa candidatura tem como lema: “O prometido será o cumprido”. 

Basearemos nosso Plano de Governo em metas exequíveis e ao longo da nossa 

campanha teremos a coerência de atrair o eleitor com propostas viáveis, e não 

promessas. 

Nossa candidatura está do lado dos que “teimam na esperança”, que insistem que a 

política deve ser feita com princípios e coerência, que um projeto de transformação 

deve ser feito através da participação popular, do diálogo, da ética e da transparência. 

Acreditamos que mandatos e governos devem ser coerentes com tais princípios, 

construindo lutas e mudanças em conjunto com a sociedade organizada, com os 

movimentos sociais, os trabalhadores, a população local e a juventude. Além disso, 

devemos construir um diálogo permanente entre Executivo e a Câmara Municipal, 

balizado pela ética política, pelo respeito mútuo e pela capacidade de estabelecer 

convergências em projetos de interesse coletivo. 

Precisamos discutir o plano de governo que se pretende e qual modelo de gestão deve 

ser adotado frente aos inúmeros desafios que a cidade tem pela frente. 

Precisamos rever o plano diretor da cidade e adotar uma visão estratégica para o 

futuro de São Gonçalo. 

Uma visão inovadora de gestão pública para garantir mais qualidade de vida à nossa 

população é o que pretendemos implantar em nossa cidade. Queremos uma cidade 

onde a sociedade possa participar das decisões sobre os investimentos públicos e 

fiscalizar os serviços prestados pela Prefeitura. Uma cidade onde esses serviços sejam 

suficientes e eficientes, geridos de forma moderna e transparente. Vamos trabalhar 

para construção de uma cidade mais agradável, justa e com inclusão social. É na 

cidade que as pessoas nascem, moram, estudam, trabalham e se divertem. Nela, tudo 

o que o poder público faz afeta mais diretamente nossas vidas. 

Daí a responsabilidade do governante, que deve gerir o município de forma planejada 

e articulada com a sociedade civil organizada, estabelecendo parcerias com diferentes 

atores da comunidade e com os governos estadual e federal.  

Com ética e competência, vamos direcionar nosso trabalho para: 
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 Uma São Gonçalo socialmente mais justa, ambientalmente sustentável e 

economicamente viável; 

 Uma São Gonçalo com qualidade de vida para todos, em todas as regiões;  

 Uma São Gonçalo inclusiva socialmente e de oportunidades; 

 Uma São Gonçalo com gestão participativa, transparente e eficiente; 

 Uma São Gonçalo consciente do desenvolvimento regional, como forma de 

superar os problemas comuns e buscar soluções compartilhadas entre as 

cidades vizinhas. 

Somente um mandato comprometido com uma nova maneira de fazer política poderá 

atender aos desafios enormes do nosso município. E, para isso, a participação de todos 

é fundamental para o processo de transformação que pretendemos implementar em 

São Gonçalo. Nossos partidos coligados, nosso povo e nossa fibra de gonçalense terão 

uma única direção, construir a São Gonçalo que queremos. 

Este documento, que estará amplamente aberto a contribuições ao longo da 

campanha, representa o nosso compromisso com a cidade de São Gonçalo. 

Compromisso que só se viabilizará se a população puder cobrá-lo, através de um 

exercício permanente de controle social e democrático do trabalho desenvolvido pela 

prefeitura. E garanto que esses compromissos começarão a ser cumpridos desde o 

início do mandato. 

Por uma nova São Gonçalo,  

José Luiz Nanci 

Ricardo Pericar 

 

II - Perfil do Candidato a Prefeito JOSÉ LUIZ NANCI 

Uma história transparente e de sucesso 

Nascido de parteira no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo, cidade onde foi criado e até 

hoje reside, José Luiz Nanci se formou em Medicina há 39 anos. Casado e pai de dois 

filhos, em sua vida profissional, o médico já se responsabilizou por mais de 40 mil 

anestesias. Conhecido por todos no município gonçalense simplesmente como "Zé 

Luiz", é oriundo da tradicional família "Nanci". Em 1992, foi eleito vereador pela 

primeira vez em São Gonçalo, feito repetido, consecutivamente, mais outras quatro 

vezes, somando cinco mandatos.  

 

Em 2006, concorreu a uma vaga na Câmara Federal, ficando como suplente. Durante o 

cumprimento de seu quinto mandato consecutivo no legislativo gonçalense, em 2010, 

José Luiz Nanci se lançou em campanha para deputado estadual do Rio de Janeiro. 

Alcançou a vitória e se elegeu para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (Alerj), onde atuou como 4º Secretário da casa.  
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Gonçalense de coração, José Luiz Nanci mora no centro da cidade e continua buscando 

melhorias para o povo deste município e de outros vizinhos, do Leste Fluminense, 

como Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito e Tanguá. Entretanto, está ciente de que, 

como deputado, ampliou sua responsabilidade sobre as necessidades da população de 

todo o Estado.  

 

A atividade política nunca fez José Luiz Nanci pensar em parar de atender pessoas 

necessitadas em comunidades carentes. Neste trabalho, realizado há mais de 20 anos, 

o deputado presta orientação médica e também atua como um bom amigo, dando 

ouvidos aos problemas das pessoas e ajudando da melhor forma.  

 

Durante os quatro mandatos e meio (ele deixou a Câmara gonçalense na metade do 

quinto para assumir na Alerj), se mostrou amigo e preocupado com a melhoria na 

qualidade de vida dos cidadãos, atuando com dignidade, seriedade e respeito pelo 

povo.  

 

 

1-Atuações 

 

- 1992 - Eleito vereador de São Gonçalo;  

Membro da Comissão de Saúde da Câmara de São Gonçalo; 

- 1993 - Membro do Conselho Municipal de Saúde, representando a Câmara de São 

Gonçalo; 

 

- 1996 - Reeleito vereador de São Gonçalo;  

Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de São Gonçalo;  

Membro na Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Gonçalo; 

- 2000 - Reeleito vereador de São Gonçalo; 

Presidente das Comissões de Justiça e Redação da Câmara de São Gonçalo; 

Membro da Comissão de Educação da Câmara de São Gonçalo; 

Secretário de Saúde do Município de São Gonçalo; 

Implantação do Programa DST - AIDS - Hospital Dia no PAM-Neves; 

Ambulatório de odontologia SAE (Serviço de Atendimento Especializado) para o DST / 

AIDS;  
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Participou da implantação do PSF Programa de Saúde da Família; 

Criação do CAPS I no PAM-Coelho (Centro de Atenção Psicossocial); 

Reformas nos consultórios odontológicos nos Postos de Saúde e Colégios Municipais; 

Implantação do Projeto Saúde Total e Sorriso Legal; 

Instalação de Consultório para Pacientes Especiais no Hospital Luiz Palmier; 

Implantação do CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial); 

Ampliação do Serviço de Buco Maxilo do Complexo Hospitalar Luiz Palmier; 

Implantação de um CEMOT - DQ (Centro Municipal de Orientação e Tratamento em 

Dependência Química) conveniado com o IPHEM; 

Implantação de um CEMAC (Centro Municipal de Atendimento Clínico ao Portador de 

Necessidades Especiais) conveniado com a Secretaria Municipal de Educação; 

Ampliação do Programa de Hanseníase, convênio com o Projeto MORHAN (Movimento 

de Reintegração aos Atingidos pela Hanseníase); 

Implantação do Programa de Desratização e Controle da Leptospirose no Município de 

São Gonçalo; 

Ampliação do número de leitos no Hospital Luiz Palmier; 

Ampliação e reforma da sala de vacinação do Polo Sanitário W. Luiz Lopes; 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo; 

- 2002 - Membro do Conselho Estadual de Secretários de Saúde; 

 

- 2003 - Retornou para a Câmara de Vereadores em agosto; 

Membro da Comissão de Assuntos da Mulher, Crianças, Adolescentes, Idosos e 

Deficientes da Câmara de São Gonçalo; 

Plano Municipal de Controle da Dengue/ Dia D (mês de novembro); 

- 2004 - Reeleito vereador de São Gonçalo, assumindo seu quarto mandato; 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo. 

- 2006 - Concorre ao cargo de deputado federal, ficando como suplente pelo PPS; 

 

- 2008 - Reeleito vereador de São Gonçalo (quinto mandato); 

Licença da Câmara de Vereadores, após ser indicado como diretor-médico do Polo 

Sanitário W. Luiz Lopes; 

- 2010 - Eleito deputado estadual (primeiro mandato); 
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- 2011 - Dia 1º de fevereiro foi empossado deputado estadual, em solenidade no 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro; 

Participou da Mesa Diretora da Alerj como Quarto Secretário; 

- 2014 - Reeleito deputado estadual, no pleito de 5 de outubro; 

 

- 2015 - Nomeado secretário estadual de Envelhecimento Saudável e Qualidade de 

Vida (Seesqv), em janeiro/fevereiro de 2015. 

 

 

2-Atuações permanentes 

 

Participação na Pastoral da Saúde, na Paróquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro e 

São José Operário, bairro Gradim, desde 2005; 

Círculo Cristão Operário, no Morro do Castro, desde 2006; 

Atendimento Médico na 1ª. Igreja Batista de Santa Izabel, desde 2006; 

Fundador e presidente de honra da Banda do Zé Garoto, fundada em 1985; 

Participação de mais de 40.000 cirurgias. 

 

3-Projetos e leis como VEREADOR 

 

Declara como Patrimônio Cultural, Ecológico, Turístico e Histórico do município de São 

Gonçalo as Praias da Boioia, Caieira, Focinho de Porco, da Luz, da Beira, São Gabriel e 

São João (todas na Ilha de Itaoca); 

Tornou a Praia das Pedrinhas Patrimônio Cultural, Ecológico, Turístico e Histórico do 

município de São Gonçalo; 

Promove a proteção ambiental, geológica, turística e de reflorestamento nas áreas da 

Serra de Itaúna entre os bairros de Itaoca, Itaúna e Fazenda dos Mineiros (vulcão 

extinto);  

Torna como interesse público e prioritário para fins de proteção ambiental e de 

reflorestamento a área do Morro do Mineiro, localizado entre os bairros do Rocha, 

Santa Catarina e Engenho Pequeno; 

Tornou lei o pagamento de meia-entrada para estudantes da rede municipal em 

shows, cinemas e teatros; 

Curso de gestão para Educação Ambiental e Ecologia; 

Obriga a utilização de água da chuva, através de sistema de coleta, na rede municipal; 
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Regulou a coleta e acondicionamento do lixo urbano, domiciliar e comercial; 

Regulamentou tipologia, modelo e tempo de vida útil (máximo cinco anos) de veículos 

de coleta de lixo e da construção civil;  

Tornou obrigatório o uso de botas e luvas nos trabalhadores de coleta de lixo; 

Assegura às pessoas portadoras de deficiência auditiva o direito de serem atendidas 

nas repartições públicas municipais por meio da língua brasileira de sinais (LIBRAS); 

Torna obrigatória a cessão de uma vaga para o transporte gratuito de idosos, pessoas 

com necessidades especiais e estudantes de escolas públicas nos transportes 

alternativos do município; 

Institui transporte apropriado para deficientes físicos no Município de São Gonçalo; 

Determina a instalação de banheiros para deficientes físicos nos bares, restaurantes e 

casas de shows da cidade; 

Inclusão do estudo referente à dependência química nas matérias curriculares do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio; 

Tornar utilidade pública a Instituição "Amor ao Próximo”. 

Indica criação de albergues municipais para abrigar pessoas sem-teto. 

Obrigatoriedade da substituição do quadro negro por quadro branco nas escolas 

públicas. 

Indica a construção de uma Praça em Itaoca; 

Indica reformas na Praça Luiz Palmier, no centro de São Gonçalo. 

Indica a realização do projeto "Ginástica na Praça”. 

Proteção para funcionários da limpeza urbana com luvas e botas e roupas apropriadas; 

Tornar utilidade pública o guia de vias e logradouros do município (Eureca); 

Tombamento da Praça Estefânia de Carvalho (Zé Garoto); 

Denominou a Praça do Barro Vermelho como Papa João Paulo II; 

Denominou a Praça da Covanca como Deputado Aécio Nanci; 

 

4-Leis em vigor como DEPUTADO ESTADUAL 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de coletores de chorume nos caminhões 

de lixo que transitam por vias estaduais; 

Declara como patrimônio cultural, histórico e imaterial do estado do Rio de Janeiro o 

clássico de futebol Fla x Flu, no ano do seu centenário; 

Estabelece o Programa Fluminense de Saúde do Pé Diabético. 
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Considera de utilidade pública a Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão - 

LABRE RJ; 

Considera de utilidade pública o Grupo de Apoio ao Menor do Cassinu, no Estado do rio 

de janeiro; 

Proíbe a venda de seringas descartáveis aos menores de dezoito anos no Estado do rio 

de janeiro; 

Institui no Estado do Rio a Política de Prevenção e Cessação do Tabagismo, Alcoolismo 

e Toxicomania (drogas ilícitas), no âmbito dos programas de atenção básica; 

Dispõe sobre a pesquisa e a utilização de plantas nativas da flora do Estado do Rio de 

Janeiro; 

Obriga as empresas de coleta de resíduos sólidos urbanos do Estado do Rio a vacinar 

contra a hepatite "A" todos os funcionários que trabalham na coleta do lixo; 

Determina a obrigatoriedade do fornecimento de vacinas contra a catapora, para as 

crianças de até dois anos de idade, no Estado do Rio; 

Trona obrigatória a realização de exame de eco cardiograma nas crianças com 

síndrome de Down recém-nascidas, no Estado do Rio; 

Criação do Programa Cirurgias Eletivas e Exames Complementares - Mais Saúde, para 

garantir procedimentos como Catarata, vesícula, hérnia, varizes, entre outros, para a 

população; 

Lei determina a adoção do Selo de Cumprimento do Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico (COSCIP) em todos os prédios e locais públicos;  

Proíbe a venda de canetas laser para menores de 18 anos, assim como seu uso por 

estes, no Estado do Rio; 

Lei obriga estúdios de tatuagem permanente a afixarem cartazes informando que tal 

ação impede a pessoa de doar sangue durante um ano, a contar do dia do 

procedimento; 

Instituiu a Política Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso. 

Lei obriga fabricantes a informar a tensão máxima e a validade nas embalagens das 

telas e redes de proteção e guarda-corpos;  

Criação da Política Estadual Antipichação; 

Disponibilização, pelo poder Executivo, na rede hospitalar pública, em todo o Estado do 

Rio, e inclui o fornecimento gratuito de medicamentos indicados no tratamento de 

distúrbios correlatos, para a população em geral, portadora de dependência química 

advinda do tabagismo; 

Criação do Dia de Combate às Hepatites Virais no Estado, fixado em 19 de maio; 

Divulgação das condições de balneabilidade das praias no Estado e sobre o 

monitoramento da qualidade das areias; 
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5- Emendas e indicações como DEPUTADO ESTADUAL 

 

Abrae, referente a um ultrassom com dopler e um ecocardiógrafo; 

Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, referente a um ultrassom com dopler; 

Instituição Cristã Amor ao Próximo, referente a uma ambulância com UTI; 

Oficinas profissionalizantes para menores do Novo Degase; 

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, referente à revitalização 

do CSU Brasilândia (Fundação Leão XIII); 

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, referente à revitalização 

do CSU Neves (Fundação Leão XIII); 

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, referente à revitalização 

do CSU Salgueiro (Fundação Leão XIII); 

Secretaria de Estado de Obras, referente à revitalização da Praia das Pedrinhas, em 

São Gonçalo; 

Construção de passarelas na Rodovia RJ-106 (Km 1), na Avenida Eugênio Borges, em 

Tribobó; 

Restauração da Igreja Nossa Senhora da Luz, na Ilha de Itaoca, Praia da Luz; 

Construção de unidades habitacionais para os catadores do extinto lixão de Itaoca; 

Construção de um Centro de Diagnóstico por Imagem no município de São Gonçalo; 

Revitalização da Praia das Pedrinhas; 

Ampliação e melhoria no sistema de abastecimento de água nas nos seguintes locais: 

Salgueiro, Fazenda dos Mineiros, Conjunto da PM, Itaóca, Avenida Central, Recanto 

das Acácias, Luiz Caçador, Arsenal Anaia Pequeno, Jóquei e Anaia Grande. 

Recuperação e Modernização das instalações da Apae São Gonçalo. 

Aquisição de equipamentos de Ecocardiograma para unidades de saúde. 

Aquisição de Ambulância UTI. 

 

" Somente em 2013, José Luiz Nanci apresentou 71 emendas para São Gonçalo. Entre 

todas essas solicitações, também havia documentos que cobraram do poder público 

recapeamento e asfaltamento de 36 ruas, nos bairros Santa Catarina, Pita, Barro 

Vermelho, Jóquei, Jardim Amendoeira, Monjolos, Porto Novo, Vila Lage. Além disso, 

outras emendas privilegiaram a dragagem de quatro rios (Verde, Maribondo, Imboassú 

e Brandoa)  

" 
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Duplicação da Avenida do Contorno; 

Construção de baias e pontos de ônibus com cobertura na BR-101 (Niterói-Manilha); 

Construção de passarelas para pedestre na RJ-104 (KM 18,6), em Marambaia; 

Construção de passarelas para pedestre na RJ-104 (KM 16,5), em Vista Alegre; 

Criação da Política Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso; 

Instituiu a Semana de Conscientização e Combate à Aids na Terceira Idade; 

Política de Prevenção e Tratamento do Tabagismo, Alcoolismo e Toxicomania (drogas 

ilícitas); 

Construção de casas populares; 

Novo batalhão de Bombeiros; 

Aumento do efetivo dos batalhões de Polícia Militar (7º, 12º e 35º); Reativação de 

todos os Destacamentos de Policiamento Ostensivos (DPOs) em São Gonçalo; 

Criação de DPOs nos bairros Vila Lage e Brasilândia; 

Secretaria de Educação, referente à aquisição de ônibus escolar; 

Reforma e inauguração de reservatório da CEDAE (Engenho do Roçado, Barro 

Vermelho, Colubandê); 

Secretaria de Saúde, referente a uma Ambulância UTI; 

Instituição Cristã Amor ao Próximo, referente a uma Ambulância simples; 

Ass. Brasileira Assistência ao Excepcional, referente a um mamógrafo; 

Construção do Centro de Diagnóstico por Imagens (filiar do RIO IMAGEM); 

Recuperação e modernização do CCDC - Fazenda dos Mineiros; 

Recuperação da Quadra Esportiva CSU-Brasilândia; 

Recuperação da Quadra Esportiva CSU-Salgueiro; 

Recuperação da Quadra Esportiva CSU-Vila Lage; 

Construção de espaço cultural e artístico; 

Construção de um Viaduto na RJ 104 Km 12,8 (Altura do Jardim Catarina); 

Obra de recuperação da fachada da Igreja Matriz de São Gonçalo; 

Obra de recuperação da Igreja Nossa Senhora da Luz (Itaoca); 

Recuperação da Estrada de acesso à Praia de São João (Itaoca); 

Revitalização da Praia de São João (Itaoca); 

Recapeamento asfáltico nas ruas Dr. João Batista, Porto Velho, Rua Anália Santos, 

Porto Velho, Trav. Antônio Bessa, Porto Velho, Rua Rafael Santos, Porto Velho, Rua 

Santa Filomena, Porto Velho, Rua Olegário Mariano, Porto Velho, Rua México, Morro do 

Castro, Rua Ismael Branco, Zé Garoto, Alameda Peru, Morro do Castro, Rua Lauro 
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Muller, Morro do Castro, Rua Benaventes, Morro do Castro, Rua  Vinte Um de Abril, 

Morro do Castro, Estrada do Genipapo, Morro do Castro, Trav. Antônio Matias, Morro 

do Castro, Rua Maria Luiza, Lindo Parque, Rua Rosalina Barbosa, Lindo Parque, Rua 

Maria Barbosa, Lindo Parque, Rua Heitor Levi, Barro Vermelho, Rua Professor Pimentel, 

Barro Vermelho, Alameda Brasil, Morro do Castro, Rua Olinto Pereira, Vila Lage, Rua 

José Pinto, Vila Lage, Rua José Mendonça, Vila Lage, Rua Luiz Carlos, Porto da 

Madama, Rua Marcolino Dantas, Lindo Parque. 

 

6-Curriculum acadêmico e profissional 

Curso Primário: Externato Santa Cecília (SG); 

Curso Ginasial: Colégio Santa Catarina (SG);  

Curso Colegial: Colégio São Gonçalo (SG); 

Curso Superior: Faculdade de Medicina de Teresópolis; 

Acadêmico Clínica Médica, no Pronto Socorro de Alcântara (SG); 

Acadêmico Clínica Médica, na Casa de Saúde São José (SG); 

Acadêmico Clínica Médica, no Hospital Municipal de Teresópolis; 

Internato de Clínica Médica, na Faculdade de Medicina de Teresópolis; 

Residência Médica de Anestesiologia, no Hospital Municipal Miguel Couto (RJ); 

Chefe de Equipe de Emergência, no Hospital Estadual Azevedo Lima; 

Membro ativo da Sociedade de Anestesia do Rio de Janeiro; 

Membro ativo da Sociedade de Anestesia Brasileira; 

Chefe do Serviço de Anestesia da Casa de Saúde São José (SG); 

Médico da Emergência na primeira corrida de Fórmula I do Estado, realizada no 

Autódromo do Rio de Janeiro; 

Médico Clínico do CSU (Centro Social Urbano) do Salgueiro (SG); 

Médico Clínico do Posto de Saúde Municipal Carlos Chagas (RJ); 

Médico Clínico do Polo Sanitário W. Luiz Lopes (SG); 

Aprovado na prova escrita e prática do INSS (1985); 

Médico Anestesista da Casa de Saúde Vila Paraíso (SG); 

Médico Anestesista da Casa de Saúde Modelo (SG); 

Clínico Geral do Estado do Rio de Janeiro (1980); 

 

7- DADOS COMPLEMENTARES 
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Nome completo: José Luiz Nanci 

Origem: São Gonçalo- RJ 

Domicílio eleitoral: São Gonçalo 

Partido: Partido Popular Socialista (PPS) 

Formação: Médico (Clinico Geral e Anestesista) 

E-mails: drjoseluiznanci@alerj.rj.gov.br e nanci.joseluiznanci@gmail.com  

Site: www.joseluiznanci.com.br 

Twitter: @LuizNanci 

Facebook: /deputadojoseluiznanci 

 

Esse é José Luiz Nanci. Um político comprometido com a transparência, clareza e 

coerência, e acima de tudo com a sua cidade, São Gonçalo  

 

 

III - Perfil do Candidato a Vice-Prefeito RICARDO PERICAR 

- Ricardo Pericar, brasileiro, casado, pai de 3 filhos, exerce o seu 3º mandato como 

vereador no município de São Gonçalo - Rio de Janeiro. 

-Filho de tradicional família gonçalense da área educacional. 

-Vereador incansável na solução dos problemas dos munícipes. 

- Filiado ao Partido Solidariedade e defensor dos direitos civis e denunciante de fraudes 

do poder executivo, um democrata envolvido com a participação direta do povo na 

governança municipal, sua meta é a edificação de uma sociedade onde todos exerçam 

o seu direito de cidadão com liberdade e solidariedade. 

Esse é Ricardo Pericar. Um político comprometido com a luta pelo povo, com a fibra de 

um legislador presente e com a ética na política, e acima de tudo com a sua também 

amada cidade de São Gonçalo. 

IV - Contexto Socioeconômico de São Gonçalo  

Contextualização e a Situação a ser enfrentada e transformada 

São Gonçalo, a partir da década de 60, colocou-se no eixo de expansão da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, caracterizando-se como periferia intermediária. A 

periferização do município não diz respeito somente ao distanciamento da área central, 

mas também a falta de acesso a bens e serviços essenciais. Sendo considerado um 

município urbano-industrial, mantém uma relação estreita socioeconômica com Niterói 
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e Rio de Janeiro, reforçando a ideia de município periférico. As relações inframunicipais 

de acumulação de produção são dependentes da dinâmica de outros municípios, no 

caso Rio de Janeiro e Niterói, o que dificulta o desenvolvimento em São Gonçalo. Essa 

situação de dependência, faz com que a economia local não seja capaz de absorver a 

mão de obra, o que qualifica este município como “cidade-dormitório, ocorrendo dessa 

forma uma evasão de força de trabalho. A ocupação desordenada vem acarretando 

sérios problemas que se refletem na qualidade de vida da população e no meio 

ambiente, comprometendo os ecossistemas lá existente. O município de São Gonçalo 

encontra-se inserido na região Metropolitana do Rio de Janeiro, estabelecendo com o 

mesmo uma relação de centro-periferia, sendo percebida com clareza através das 

relações funcionais com os municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Apesar de 

apresentar um dos maiores índices populacionais do Estado do Rio de Janeiro e ser 

considerado, desde o censo de 1970, como totalmente urbano, existem problemas em 

sua infraestrutura causados sobretudo por uma urbanização desordenada que tem 

penalizado muito o meio ambiente e a população que aí se encontra. Quanto a questão 

ambiental, podemos afirmar que os principais problemas do município decorrem da 

ocupação indiscriminada das margens dos rios e manguezais, falta de saneamento 

básico e do crescimento das atividades industriais, sem que sejam adotadas medidas 

adequadas de controle ambiental. 

Em 1955, São Gonçalo já apresentava uma aglomeração no sentido Niterói-Alcântara, 

estando dividida em área urbana, suburbana e rural. Nessa época possuía um parque 

industrial em rápido desenvolvimento e harmonia com a produção agrícola existente, 

levando o município a ser apelidado de “Manchester Fluminense”. Hoje, a mancha 

urbana avança na direção em a Itaboraí, deixando livres apenas alguns vazios que são 

obstáculos naturais constituídos por serras e terras alagáveis. Apenas o distrito de 

Ipiíba mantém-se com ocupação menos densa, em pequenos núcleos que lembram os 

antigos sítios de cultura rural. O modelo que prevalece na região Metropolitana do Rio 

de Janeiro é composto por uma área concentradora de renda e de infraestrutura, 

cercada por uma periferia carente de recursos e São Gonçalo insere-se na periferia da 

região Metropolitana do Rio de Janeiro. O município vem, crescendo muito desde da 

inauguração da ponte Presidente Costa e Silva e a construção da rodovia Niterói-

Manilha. Com a crise de habitação nos grandes centros, como Rio e Niterói, o 

município surge com uma excelente alternativa de moradia mais barata para as 

populações de baixa renda. Como prova disso podemos constatar que grande parte da 

população de São Gonçalo é oriunda de outros municípios. Juntamente com os 

municípios que compõem a Baixada Fluminense, São Gonçalo cumpre o papel de 

“cidade-dormitório”, para uma população que se desloca diariamente para Niterói e 

principalmente para o Rio de Janeiro. 

Com base em dados colhidos sobre o município de São Gonçalo a respeito de seu 

crescimento demográfico, podemos observar que este tornou-se mais intenso a partir 

da década de 60, com o seu apogeu na década de 70, em decorrência da construção 

da ponte Presidente Costa e Silva, em 1974 e da BR-101 (Niterói-Manilha). O período 

de maior crescimento demográfico do município coincide com o delimitado por  
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Maurício de Almeida Abreu, quando afirma em seus estudos que: “atualmente (período 

pós-1964), sabe-se que o objetivo principal do modelo em vigor é alcançar eficiência 

econômica em todos os setores de atuação, mesmo que a altos custos políticos e 

sociais. Em consonância com esta filosofia, a atuação do Estado tem tomado um cunho 

altamente empresarial, evidenciando uma preocupação máxima com o retorno de seus 

investimentos. Mesmo setores sociais básicos, relacionados à reprodução da força de 

trabalho (transporte e habitação, põe exemplo), não apresentam importância em si 

mesmos, sendo usados apenas como estratégia para a resolução de objetivos mais 

amplos, sempre referentes à eficiência do modelo de crescimento econômico adotado. 

Como reflexo dessa postura, as políticas e investimentos públicos, associados ou não 

ao capital privado, têm privilegiado apenas os locais que asseguram retorno financeiro 

ao capital investido, ou seja, as áreas mais ricas da cidade. Resulta daí a acentuação 

das disparidades intrametropolitanas e, por conseguinte, do modelo espacial 

dicotômico, no qual um núcleo hipertrofiado e rico (em termos de renda e de oferta de 

meios de consumo coletivo) é cercado por periferias cada vez mais pobres e carentes 

desses serviços, à medida que se distanciam dele”. (1 ABREU, M. A. - A Evolução 

Urbana do Rio de Janeiro; IPLAN/RIO, 1985) 

São Gonçalo vem se apresentando como uma opção de moradia barata para a 

população de baixa renda. Gerando por esse motivo, um fluxo migratório, que faz com 

que o município se torne uma área acessível para quem foge dos aluguéis altos 

encontrados no Rio de Janeiro e Niterói. Ainda segundo Maurício de Almeida Abreu, 

São Gonçalo encontra-se numa área, por ele denominada de periferia intermediária, ou 

seja, é a área através da qual a metrópole se expande. Como consequência disso, é 

visível a desordenada ocupação do terreno, acarretando uma piora na qualidade de 

vida da população, pois a implantação de infraestrutura básica não cresce com a 

mesma proporção A política concentradora e anti-distributiva, resultou na acentuação 

das disparidades intrametropolitanas e na elitização dos espaços urbanos centrais e 

consequente periferização das classes de baixa renda. Com base nisso, a área central 

da região metropolitana é onde se concentra as melhores condições de infraestrutura, 

enquanto que a periferia é carente desses recursos. São Gonçalo é um exemplo claro 

dessa situação. A explosão populacional levou à formação de grandes loteamentos, 

onde os proprietários simplesmente dividiram e venderam a terra, sem antes dotá-la 

de saneamento básico. O resultado disso pode ser visto em bairros como Jardim 

Catarina, o maior loteamento da América Latina, que devido a facilidade de acesso ao 

Rio de Janeiro é preferido pela população. São Gonçalo é conhecido como “cidade-

dormitório”, pois a maioria da população ativa trabalha fora do município. É um grande 

fornecedor de mão-de-obra para os grandes centros da região metropolitana. Com 

está característica, o município tem um serviço de transporte um dos elementos vitais 

na sua organização socioeconômico, cerca de 80% de sua frota corresponde a ônibus 

intermunicipais. Sendo assim, um dos principais desafios para o município é a criação 

de novos postos de trabalho, junto com o saneamento básico, a mobilidade urbana, a 

saúde, a segurança e a educação. 
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È neste contexto adverso, que a nossa candidatura se posiciona com um programa de 

governo direcionado para estas demandas prioritárias sociais e econômicas, tendo uma 

equipe de alto nível com sólido conhecimento do nosso município, na figura do prefeito 

e vice-prefeito, protagonistas no dia a dia da cidade e seus problemas, assim como 

buscando nas universidades federais do estado, seus melhores quadros técnicos para 

enfrentar estes desafios. 

 

Uma Radiografia Socioeconômica de São Gonçalo e dos Municípios de 

Niterói, Itaboraí e Maricá- a nossa região de impacto das políticas públicas 

do plano de governo 

Buscar soluções para nosso município significam entender esta região conurbada de 

São Gonçalo e dos Municípios de Niterói, Itaboraí e Maricá, que implicam soluções de 

visão sistêmica e integrada. 

Porções contínuas de cidade como Niterói, São Gonçalo e Itaboraí possuem 

características eminentemente urbanas, diferente dos municípios de Guapimirim, Magé, 

Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, Tanguá e Maricá que emolduram essa porção 

urbana com importantes condicionantes ambientais, além de pequenos núcleos 

urbanos isolados, mas importantes como referências de novas centralidades na 

periferia da metrópole. Sabe-se que a influência do empreendimento e seus impactos, 

tanto positivos quanto negativos, extrapolam os limites dos municípios analisados e há 

de se ter atenção para todos os municípios que compõem o CONLESTE, uma vez que o 

aporte de investimentos em dada região modifica a dinâmica de todos os municípios 

que a compõe – Figura 1. 
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Figura 1 

 

Imagem: Landsat e Fonte: SEDRAP 

 

Nessas quatro cidades, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá vivem 1.832.759 

pessoas, 11,5% de toda população do estado do Rio de Janeiro (15.989.929), onde 

São Gonçalo é a principal cidade (está entre as 15 maiores cidades brasileiras mais 

populosas) e detêm mais de 50 % desta população regional. Logo o seu 

desenvolvimento é fundamental para toda região, com impacto da sua gestão 

interferindo na qualidade de vida de espaço conurbado. Logo São Gonçalo tem o dever 

de liderar este processo de modificação do cenário socioeconômico. Assim, formam um 

mercado consumidor maior que toda a população de cinco estados brasileiros – 

Tabela 01 

 

Tabela 1: Comparativo Populacional – 2010  

(Fonte: IBGE/Censo 2010) 

Niterói, São Gonçalo,  Itaboraí e Maricá 1.832.759    

Rondônia 1.562.409      

Tocantins 1.383.445      

Acre 733.559         

Amapá 669.526         

Roraima 450.479         

População Residente

 

Na Tabela 2, os dados do Censo 2010 mostram que a região possui uma população 

um pouco mais velha que a média do estado e nacional: a população com 60 anos ou 

mais representa 13,3% do total nesses quatro municípios, contra 13,0% no estado e 

10,8% no Brasil como um todo.  

 

Tabela 2: População por Faixa Etária – 2010  

(Fonte: IBGE/Censo 2010) 

Faixa Etária

0 a 4 anos 23.677 4,9% 58.660 5,9% 14.730 6,8% 7.476 5,9% 104.543 5,7%

5 a 9 anos 26.094 5,4% 66.262 6,6% 16.191 7,4% 8.408 6,6% 116.955 6,4%

10 a 19 anos 64.396 13,2% 159.931 16,0% 38.824 17,8% 19.856 15,6% 283.007 15,4%

20 a 29 anos 81.012 16,6% 166.467 16,7% 35.303 16,2% 19.720 15,5% 302.502 16,5%

30 a 39 anos 74.796 15,3% 165.384 16,5% 36.525 16,8% 20.803 16,3% 297.508 16,2%

40 a 49 anos 70.103 14,4% 147.323 14,7% 31.038 14,2% 18.714 14,7% 267.178 14,6%

50 a 59 anos 63.859 13,1% 115.417 11,5% 22.988 10,5% 15.888 12,5% 218.152 11,9%

60 anos ou mais 83.625 17,2% 120.284 12,0% 22.409 10,3% 16.596 13,0% 242.914 13,3%

Total 487.562 100% 999.728 100% 218.008 100% 127.461 100% 1.832.759 100%

Niterói São Gonçalo Itaboraí Maricá Total
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Tabela 3: População por Faixa Etária – 2000 

(Fonte: IBGE/Censo 2000) 

Faixa Etária

0 a 4 anos 30.567 6,7% 74.003 8,3% 18.305 9,8% 6.411 8,4% 129.286 8,0%

5 a 9 anos 31.124 6,8% 73.136 8,2% 17.592 9,4% 6.629 8,6% 128.481 8,0%

10 a 19 anos 71.977 15,7% 153.903 17,3% 35.604 19,0% 13.621 17,8% 275.105 17,0%

20 a 29 anos 76.613 16,7% 158.686 17,8% 34.509 18,4% 12.603 16,4% 282.411 17,5%

30 a 39 anos 71.495 15,6% 147.960 16,6% 29.815 15,9% 12.032 15,7% 261.302 16,2%

40 a 49 anos 67.105 14,6% 123.176 13,8% 23.314 12,4% 10.551 13,7% 224.146 13,9%

50 a 59 anos 47.371 10,3% 78.221 8,8% 14.361 7,7% 6.951 9,1% 146.904 9,1%

60 anos ou mais 63.199 13,8% 82.034 9,2% 13.979 7,5% 7.939 10,3% 167.151 10,4%

Total 459.451 100% 891.119 100% 187.479 100% 76.737 100% 1.614.786 100%

Niterói São Gonçalo Itaboraí Maricá Total

 

Em relação às classes sociais, os dados da Tabela 41 mostram que 74,0% dos 

domicílios pertencem às classes C, D e E, ou seja, possuem renda mensal média de até 

cinco salários mínimos. Em São Gonçalo e Itaboraí há predominância dessas classes, 

com 83,2% e 87,9% dos domicílios, respectivamente. Já em Niterói a proporção é 

menor, com 50,6% dos domicílios recebendo até cinco salários mínimos mensais. 

Maricá ficou próximo à média da região, com 73,4% dos domicílios. 

Tabela 4: Domicílios Permanentes por Classe de Rendimento Médio Mensal* 

– 2010 

(Fonte: IBGE/Censo 2010) 

Salários Mínimos

Até 2 40.309 23,9% 143.848 44,1% 37.406 53,9% 15.796 36,9% 237.359 39,1%

Mais de 2 a 5 44.924 26,7% 127.128 39,0% 23.573 34,0% 15.631 36,5% 211.256 34,8%

Mais de 5 a 10 35.250 20,9% 43.188 13,3% 6.695 9,6% 7.873 18,4% 93.006 15,3%

Mais de 10 a 20 28.934 17,2% 10.174 3,1% 1.452 2,1% 2.837 6,6% 43.397 7,2%

Mais de 20 19.107 11,3% 1.502 0,5% 284 0,4% 668 1,6% 21.561 3,6%

Total 168.524 100% 325.840 100% 69.410 100% 42.805 100% 606.579 100%

Niterói São Gonçalo Itaboraí Maricá Total

 

*Salário mínimo utilizado da época: R$ 510 

Em relação ao Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (2009) - Tabela 5 e 

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (2013) - Tabela 5 a, São Gonçalo para o 

último IFDM (2013) da educação caiu -0.65 %, o IFDM da saúde despencou de 0,8545 

para 0,6887, demonstrando a falência do setor no município. 

Tabela 5: Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

(Fonte: FIRJAN/2009) 

                                                             
1 Critério de Classificação Econômica Brasil, da Associação Brasileira de Empresa de Pesquisas. 
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Município IFDM Educação IFDM Saúde

Niterói 0,8011             0,8904        

São Gonçalo 0,6720             0,8545        

Itaboraí 0,6652             0,7706        

Maricá 0,7454             0,8235        

Estado do RJ 0,7422           0,8222      

Brasil 0,7506           0,8018       

Tabela 5 a  

SITUAÇÃO EM 2013 São Gonçalo - RJ : (Ano 2013): IFDM FIRJAN  0.6676 

Ranking IFDM   Geral          UF   Município                 IFDM      Emprego    Educação     Saúde 

Nacional       Estadual         Geral    & Renda   

Desenvolvimento  moderado (entre 0,6 e 0,8 pontos) 

Abaixo estão os índices nacionais e municipais do estado para nos situarmos da situação calamitosa 
do Município de São Gonçalo. 

Faremos uma avaliação da IDFN detalhadamente ao final deste item. 

Cenário Econômico 

Os municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá apresentavam, em 2010, 

um Produto Interno Bruto (PIB) total de R$ 26,7 bilhões - Tabela 6. Esse valor 

representa 7% de toda economia do estado do Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, a 

economia dessas cidades é maior que a de oito estados brasileiros2, sendo que São 

Gonçalo e Niterói estão entre os 50 maiores mercados do Brasil. Não obstante, não 

param de crescer. Nos últimos cinco anos, essas cidades registraram crescimento 

superior às médias brasileira e fluminense: seus PIBs avançaram 25,0% em termos 

reais, frente a 12,4% do estado e 19,6% do Brasil.  

Tabela 6: Produto Interno Bruto em R$ Milhões – 2006 a 2010  

(Fonte: IBGE) 

                                                             
2 São eles: Alagoas, Rondônia, Sergipe, Piauí, Tocantins, Amapá, Acre e Roraima. 

2616º 75º RJ São Gonçalo 0,6676 0,6484 0,6657 0,6887 

Índice FIRJAN de 
Desenvolvimento 

Municipal 

RJ IFDM 
Emprego 
& Renda 

Educação Saúde 

IFDM BRASIL 0,7441 0,7023 0,7615 0,7684 

Mediana dos Municípios 0,7205 0,5804 0,7757 0,7815 

Máximo dos Municípios 0,8441 0,8301 0,8988 0,9487 

Ano Base 2013 Mínimo dos Municípios 0,5442 0,3058 0,6128 0,4469 
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Municípios 2006 2007 2008 2009
Variação 

2010/2006

Niterói 9.687,93R$       10.850,29R$     10.513,66R$     11.399,34R$     12.258,13R$     41º 26,5%

São Gonçalo 8.933,96R$       9.082,11R$       9.352,35R$       10.148,55R$     10.913,11R$     374º 22,2%

Itaboraí 1.773,30R$       1.830,33R$       1.936,00R$       2.124,94R$       2.285,02R$       216º 28,9%

Maricá 951,17R$          1.029,63R$       1.070,71R$       1.139,67R$       1.225,53R$       46º 28,8%

Total 21.346,36R$  22.792,35R$  22.872,72R$  24.812,50R$  26.681,79R$  - 25,0%

2010

A Preços de 2010, deflacionado pelo Deflator Implícito do PIB. 

Para 2010, foi considerado crescimento igual ao brasileiro (7,5%) 

No mercado de trabalho, esses municípios abrigam 323.950 empregados formais, 

distribuídos em 23.695 estabelecimentos – Tabela 7. Esses números cresceram em 

linha com o PIB nos últimos anos. Entre 2006 e 2010, o número de empregados 

formais nas quatro cidades saltou 20,2%, percentual similar ao do estado do Rio de 

Janeiro como um todo, 20,9% no mesmo período.  

A situação hoje apresenta-se completamente adversa e dissonante da 

realidade de 2010, tendo praticamente um caos social de baixa renda e alto 

desemprego.  

 

 

 

Tabela 7: Evolução do Número de Empregados – 2006 a 2010  

(Fonte: RAIS/MTE) 

Municípíos 2006 2007 2008 2009 2010 Crescimento

Niterói 152.573        154.364        171.772        174.681        181.029        18,7%

São Gonçalo 89.036          91.113          95.373          97.363          101.144        13,6%

Itaboraí 18.837          19.689          22.016          25.637          28.743          52,6%

Maricá 8.980            9.635            9.513            11.290          13.034          45,1%

Total 269.426      274.801      298.674      308.971      323.950      20,2%

Estado do RJ 3.373.627   3.665.846   3.712.383   3.851.259   4.080.082   20,9%

Brasil 35.155.249 37.607.430 39.441.503 41.207.546 44.068.355 25,4%  

A maior parte dos empregos da região está no setor de Serviços (56,7%), seguido pelo 

Comércio (24,1%), Indústria (13,3%), Construção Civil (5,6%) e Agropecuária (0,2%) 

– Tabela 8. 

No setor de Serviços, além da Administração Pública, predominam as atividades ligadas 

ao Comércio e Administração de Imóveis, Alojamento e Alimentação e Ensino. No 

Comércio, o ramo Varejista se destaca, especialmente pela venda de produtos 

farmacêuticos, de perfumaria e cosméticos, material de construção e equipamentos de 

informática. 

Na Indústria desses municípios, destaca-se o segmento de Material de Transporte, 

preponderantemente a setor Naval em Niterói. Em São Gonçalo existe uma parte do 

setor naval (Grupo Brasbunker/Aliança/Polo de Guaxindiba), assim como um polo de 

moda e pequenas peças industriais. As indústrias de Alimentos e Bebidas e Química 
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também possuem grande relevância nessa região. Em conjunto, essas três atividades 

respondem por metade de todos os postos de trabalho industriais nesses municípios. 

Nos últimos cinco anos, diversos setores têm se expandido nesses municípios, com 

destaque para a Construção Civil, cujo total de empregados na região avançou 71,1% 

entre 2006 e 2010, impulsionado pelas obras do Comperj em Itaboraí, hoje em crise, 

deixando um rastro de desemprego e impacto social nefasto. Cabe destacar 

também que os serviços de Ensino e Médicos, Odontológicos e Veterinários avançaram 

60,9% e 48,0% nesse período, respectivamente. Entre os setores industriais, as 

indústrias Mecânica e Metalúrgica foram as que mais cresceram entre 2006 e 2010 

(+39,9% e 26,0%, respectivamente), impulsionadas pelas demandas da Indústria 

Naval na região, que no momento amargam fechamento das unidades e nível de 

desemprego assustador. 

 

Tabela 8: Estabelecimentos e Empregos Formais por Subsetor – 2010  

(Fonte: RAIS/MTE) 

Estab. Emprego Estab. Emprego Estab. Emprego Estab. Emprego Estab. Emprego

Indústria 573      20.240   791      16.971   219    4.597   96      1.309   1.679   43.117   

Material de Transporte 67         9.211       49         648         6         246       2         5           124       10.110     

Alimentos e Bebidas 101       1.076       100       3.495       38       723       20       470       259       5.764       

Química 26         802         68         4.531       11       166       8         189       113       5.688       

Serviço Utilidade Pública 16         4.171       7           779         4         397       -      -        27         5.347       

Têxtil 105       925         217       2.595       27       310       4         12         353       3.842       

Minerais não metálicos 23         260         57         963         57       1.941     22       302       159       3.466       

Papel e Gráfica 80         930         51         1.610       11       279       6         57         148       2.876       

Metalúrgica 44         471         93         981         31       342       11       55         179       1.849       

Mecânica 42         864         28         358         11       75         4         88         85         1.385       

Extrativa Mineral 6           1.012       7           153         10       73         10       67         33         1.305       

Outros setores 63         518         114       858         13       45         9         64         199       1.485       

Construção Civil 362      10.623   204      4.001     79      3.428   33      204      678      18.256   

Comércio 4.472   36.853   3.728   30.668   879    6.927   664    3.776   9.743   78.224   

Comércio Varejista 4.174     34.377     3.373     26.214     810     5.935     640     3.697     8.997     70.223     

Comércio Atacadista 298       2.476       355       4.454       69       992       24       79         746       8.001       

Serviços 7.403     112.964   2.866     49.402     647     13.560   506     7.652     11.422   183.578   

Administração Pública 142       13.719     15         13.603     2         5.929     2         4.286     161       37.537     

Com. e Adm. de Imóveis e 

valores mobiliários, serv. 

técnicos, etc.

2.936     28.001     726       5.419       160     1.753     193     875       4.015     36.048     

Alojam., Alim., Reparação,etc 1.991     23.315     994       8.165       219     2.397     157     673       3.361     34.550     

Ensino 434       20.921     380       6.784       74       987       53       864       941       29.556     

Transporte e Comunicações 341       11.828     189       10.744     64       1.895     22       653       616       25.120     

Médicos, Odonto., Veterin. 1.333     12.120     464       3.671       106     389       65       170       1.968     16.350     

Instituição Financeira 226       3.060       98         1.016       22       210       14       131       360       4.417       

Agricultura 53         349         14         102         76       231       30       93         173       775         

Total 24.738 330.846 14.197 181.214 3.426 49.230 2.499 24.462 44.860 585.752 

Setores/Municípios
Niterói São Gonçalo Itaboraí Maricá Total

 

Em relação ao tamanho dos estabelecimentos, predominam micro (até 19 

empregados), pequenas (20 a 99 empregados) e médias (de 100 a 499 empregados) 

empresas, que empregam 234,9 mil trabalhadores (72,5% de todo estoque local). 

Entre as de grande porte existe 27,5% do total. 
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Tabela 9: Estabelecimentos e Empregos Formais por Porte – 2010  

(Fonte: RAIS/MTE) 

Estab. Empregos Estab. Empregos Estab. Empregos Estab. Empregos Estab. Empregos

Micro 11.481   51.590     6.774   29.180     1.683   7.272      1.242   4.581      21.180   92.623     

Pequeno 1.170     44.587     723     27.207     186     7.494      79       2.961      2.158     82.249     

Médio 178       35.054     90       18.551     26       5.182      7         1.209      301       59.996     

Grande 34         49.798     16       26.206     5         8.795      1         4.283      56         89.082     

Total 12.863 181.029 7.603 101.144 1.900 28.743   1.329 13.034   23.695 323.950 

Setores
Niterói São Gonçalo Itaboraí Maricá Total

 

 

Análise do IDFM da Região Leste Fluminense - a posição de São Gonçalo 

Análise Especial IFDM 2015 | Ano Base 2013: REGIÃO LESTE FLUMINENSE Araruama - Armação 

dos Búzios - Arraial do Cabo - Cabo Frio - Casimiro de Abreu - Iguaba Grande – Itaboraí – 

Maricá Niterói - Rio Bonito - Rio das Ostras - São Gonçalo - São Pedro da Aldeia – Saquarema - 

Silva Jardim – Tanguá (FONTE FIRJAN) 

 

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) acompanha o desenvolvimento 

socioeconômico dos mais de cinco mil municípios brasileiros com base nas três áreas 

fundamentais ao desenvolvimento humano: Educação, Saúde e Emprego & Renda. 

Criado em 2008, o índice possui periodicidade anual e é calculado exclusivamente com 

estatísticas públicas oficiais. Sua metodologia permite tanto analisar a fotografia anual 

dos municípios quanto a evolução ao longo dos anos. A leitura dos resultados é 

bastante simples: o IFDM varia de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, maior 

o desenvolvimento da localidade. Para facilitar a análise são estabelecidos valores de 

referência e definidos quatro conceitos:  Municípios com IFDM entre 0,0 e 0,4 ► 

baixo estágio de desenvolvimento;  Municípios com IFDM entre 0,4 e 0,6 ► 

desenvolvimento regular;  Municípios com IFDM entre 0,6 e 0,8 ► desenvolvimento 

moderado;  Municípios com IFDM entre 0,8 e 1,0 ► alto estágio de desenvolvimento. 

A região Leste fluminense possui 16 municípios. Nesta edição do IFDM, apenas um 

apresentou alto desenvolvimento – Niterói - e os demais desenvolvimento moderado 

(93,8% da região). Em relação à medição anterior, apesar da perda da classificação de 

alto desenvolvimento para moderado de Rio das Ostras, houve evolução em 11 dos 16 

municípios da região. Niterói destacou-se (0,8302) com avanço nas três vertentes e 

conquistou a liderança na região, o 3º lugar no ranking estadual e o 192º no país. Na 

comparação com a medição anterior, seis municípios da Leste apresentaram evolução 

nas três áreas de desenvolvimento: Niterói, Armação dos Búzios, Maricá, Iguaba 

Grande, Silva Jardim e São Gonçalo. Na direção contrária, outras três cidades 

apresentaram retração nas três áreas: Rio das Ostras, Tanguá e Arraial do Cabo. Cabe 

dizer que as movimentações mais acentuadas dos municípios desta região no ranking 

estadual se deveu ao desempenho da vertente Emprego&Renda. Se por um lado 

Maricá galgou 33 posições no ranking geral por evolução de 40% nesta vertente, por 

outro lado Arraial do Cabo caiu do 37º para o 78º lugar no ranking estadual devido a 
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um recuo expressivo (-26,8%). De fato, a região Leste se destaca na vertente 

Emprego&Renda: quatro dentre os 10 maiores IFDMs Emprego&Renda do estado são 

da região: Niterói, Rio Bonito, Cabo Frio e Itaboraí. Essas cidades também estão entre 

os 100 maiores índices do País nesta área. Além destes, há ainda dois municípios que 

figuram na lista das 500 melhores avaliações de Emprego&Renda do Brasil - Armação 

dos Búzios e Saquarema. Itaboraí, com IFDM Emprego&Renda de 0,8061, é a única 

cidade da região com alto desenvolvimento nesta vertente, ainda refletindo os 

investimentos que estavam presentes naquela região em 2013. A maior parte dos 

municípios encontra-se na faixa de desenvolvimento moderado (8 ou 50,0%) e outros 

sete possuem desenvolvimento regular (43,8%). Não há registros de cidades na 

classificação mais baixa. No IFDM Educação três municípios apresentaram alto 

desenvolvimento: Casimiro de Abreu (0,8139), Niterói (0,8018) e Iguaba Grande 

(0,8066). Além disso, 13 cidades registraram desempenho moderado nesta vertente, 

dentre elas São Gonçalo, que foi a cidade com menor IFDM Educação da 

região Leste, figurando ainda entre os 10 menores do Estado. Houve avanços 

nesta vertente em 11 dos 16 municípios da região, com destaque para Armação dos 

Búzios (+8,1%). 

Em relação aos indicadores de Saúde básica, a região é homogênea e todos os 

municípios estão nas faixas mais altas de desenvolvimento, estando os 16 municípios 

divididos igualmente entre desenvolvimento alto e moderado. Apesar disso, nenhum 

município está entre os 10 maiores IFDMs Saúde do Rio de Janeiro. Em relação à 

medição anterior, destaca-se o avanço de Itaboraí, que obteve variação de 12,7% 

nesta vertente. 

Sendo que São Gonçalo ocupa a penúltima posição do IFDM entre 16 

municípios da Região Leste na classificação geral, é o pior em Saúde dos 16, 

pior dos 16 na Educação e o sétimo em Emprego & Renda 

Com base nesse contexto, fundamentamos nosso Plano de Governo para a cidade de 

São Gonçalo, a ser executado entre os anos de 2017 a 2020. 

Estamos convictos de que, implantando as propostas que a seguir apresentaremos, 

daremos respostas seguras às demandas de crescimento de São Gonçalo, oferecendo 

aos seus moradores a vivência de uma qualidade de vida melhor, mais segura e 

merecida. 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

V – As Diretrizes Programáticas do Plano de Governo 

Governo José Luíz Nanci/Ricardo Pericar 

2017/2020 

Governo e campanha, uma única verdade 

Conduzindo o futuro de São Gonçalo 

 Premissas 

O prometido será cumprido. 

     Um governo ético comprometido com a verdade desde a campanha. 

Criar através do Plano de Governo, desde a campanha, um fluxo de 

compromissos políticos realizáveis pelo futuro governo José Luiz Nanci. 

O candidato conhece nossa cidade e nossos problemas. É um gonçalense 

O candidato terá uma equipe técnica competente recrutada nos melhores 

quadros das universidades para apoiá-lo. 

Seu plano de governo é baseado em seu conhecimento do nosso município, na 

sua vivência como deputado estadual e vereador, assim como do candidato a 

vice prefeitura. 

 Nossas diretrizes, a estrutura 

1. Educação Inclusiva  

2. Saúde mais Humana 

3. Segurança Inteligente 

4. Desenvolvimento e Inclusão social 

5. Cultura, Ciência, Esporte e Lazer Local 

6. Gestão Pública Eficiente 

7. Sustentabilidade Ambiental 

8. Desenvolvimento Urbano e Habitação 

9. Desenvolvimento Econômico Sustentável e Mobilidade Urbana  

 

 Detalhando as diretrizes  

 

Educação Inclusiva 

 

Todos nós sabemos que educação e saúde são preceitos básicos para uma sociedade 

evoluída. A formação do ser humano começa na escola, com apoio dos pais. Pretendo 
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formular uma agenda positiva, com profissionais conceituados, para traçar um bom 

plano educacional.  

- Melhorar o sistema de ensino e atendimento nas creches, pré-escolas e no ensino 

fundamental. 

- Descentralizar a merenda escolar e oferecer a melhor qualidade. Ter melhor relação 

com o Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

- Compra de merenda escolar pelos diretores das escolas e preferencialmente no 

comércio do bairro; 

- Fornecer uniforme escolar de boa qualidade e mais de uma peça, além de tênis e 

material escolar; 

- Melhorar a frota escolar; 

- Nas creches, supervisionar e avaliar os convênios e pagar os profissionais em dia nas 

unidades já existentes; 

- Buscar parceria com o Governo Federal e com as creches conveniadas;  

- Formular um plano piloto, contemplando 4 ou 5 escolas, com horário integral nos 

bairros mais carentes de São Gonçalo. Ampliar o projeto de acordo com orçamento; 

- Buscar imóveis dentro do município que possam ser adaptados ao funcionamento de 

creches, em acordo com as diretrizes do Conselho Municipal de Educação; 

     Crefcon (Centro de Referência em Educação e Formação Contínua): 

- Reativar o que já existe e oferecer melhores condições físicas e técnicas para o 

funcionamento.  

- Implantar mais 3 (três) Crefcons no município; 

      CILI (Centro Interescolar de Línguas e Informática):  

- Oferecer aulas de inglês, francês, espanhol e informática aos estudantes.  

- Atualmente, só existe um núcleo desse programa na cidade, localizado no Centro 

Interescolar Ulisses Guimarães, porém, não atende a demanda.  

             A solução seria criar, pelo menos, mais 4 (quatro) núcleos, que poderiam         

funcionar no espaço de algumas escolas municipais, como os colégios Estephânia de 

Carvalho e Castelo Branco, por exemplo; - CIM (Centro de Inclusão Municipal): 

- Criar equipes multidisciplinares a partir do remanejamento de servidores de outras 

secretarias;  

- Expandir o serviço de transporte para os estudantes.  

- Criar uma biblioteca municipal; 

- Buscar uma Escola de Qualidade; 

Material, frota e uniforme escolar de qualidade 

Professores valorizados 
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- Oferecer uma Merenda Escolar decente; 

Quantidade e qualidade corretas nutricionais 

- Estimular uma Escola em Tempo Integral; 

+ escolas e proposta pedagógica adequada à nossa cidade 

- Maior número de Creches Próprias; 

                 Expandir o número de creches e parcerias com programas federai 

- Ampliar a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com critérios de acesso 

democráticos e transparentes, promovendo a permanência dos alunos; 

- Aperfeiçoar a rede de ensino fundamental do município; 

- Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas de 

segurança, direitos humanos, meio ambiente, saúde, trânsito, proteção civil, dentre 

outras; 

- Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens e adultos; 

- Adotar como fio condutor os princípios da Educação Inclusiva, Democrática e 

Solidária em todos os níveis e modalidades de ensino municipal; 

- Aprimorar a formação permanente dos educadores, com troca de experiências entre 

eles; 

- Consolidar a capacitação dos educadores na utilização da informática; 

- Incentivar políticas públicas voltadas para livro/leitura, no sentido de garantir que 

todas as escolas municipais possam dispor de oficinas de leitura e de bibliotecas; 

- Implantar Programa de Educação para o Mundo do Trabalho, dirigido aos 

adolescentes com idade entre 14 e 17 anos. 

 

 

 

Saúde mais Humana 

 

ATENÇÃO SECUNDÁRIA DA SAÚDE  

- Melhorar o fluxo na atenção secundária da saúde, assim como sua estrutura. Por 

exemplo, tornando mais eficazes os PAMs e Polos de saúde Alcântara, Coelho, Neves, 

Marco Rangel, Rio do Ouro, Hélio Cruz, Washington Luiz, Doutor Jorge Teixeira de 

Lima;  

- Criar Centro de Diagnósticos; 

- Melhorar o fluxo dos exames complementares: sangue, urina, usg, raio-x, preventivo 

e mamografia, por exemplo; 
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- Fortalecer a rede de reabilitação (Centro de Reabilitação); 

- Manter e fortalecer programas existentes, como odontologia, DST/AIDS, Hanseníase, 

Tuberculose, etc. 

ATENÇÃO TERCIÁRIA DA SAÚDE:  

- Melhorar o fluxo de pacientes no Pronto Socorro, através de um hospital de apoio. A 

ideia é transferir o quanto antes os pacientes para um leito ou até para sua casa, como 

ocorre em muitos tratamentos. Doenças crônicas moderadas e agudas, como 

pneumonia, infecção urinária, erisipela, diabetes, hipertensão arterial, asma, DPOC, 

entre muitas outras; 

-Dar mais agilidade às cirurgias eletivas, chamadas de baixa e média complexidade; 

-Aumentar o número de leitos (cirurgias + maternidade + UIT Neonatal + UTI Adulto); 

Hoje existe um déficit de mais de 1.300 leitos na cidade, principalmente 

referente à maternidade e às cirurgias eletivas; 

-Gestão plena do município, que é responsável pela regularização da baixa e média 

complexidade.  

- Outra grande necessidade em nossa cidade é a criação atendimentos nas áreas de 

radioterapia e quimioterapia; 

- Reforçar o Médico de Família 

O Ministério da Saúde pede 3 ou 4 leitos para cada grupo de 1.000 

habitantes. Médico de Família é um médico para cada 250 famílias. 

 

Segurança Inteligente 

 

- Criação das Regiões de Prevenção da Violência possibilitando uma ação articulada da 

Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Órgãos da Prefeitura e Comunidade em 

locais definidos; 

- Valorização da Guarda Municipal como condição indispensável para que os objetivos 

de prevenção da violência sejam atingidos. Serão investidos recursos na contratação, 

formação e valoração do servidor; 

- Estabelecer o monitoramento eletrônico dos prédios municipais; 

- Implantar a ronda nas principais escolas municipais; 

- Implantação de novas câmeras de segurança nas principais vias e corredores da 

cidade através do Programa São Gonçalo Digital; 

- Buscar aumento do efetivo dos 7º Batalhão de Polícia Militar (São Gonçalo); 
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- Buscar a Construção de um heliporto em São Gonçalo, para apoiar ações táticas das 

polícias na região, assim como o deslocamento de vítimas em casos de tragédias 

naturais;  

- Criar um centro integrado de monitoramento de câmeras, em parceria entre o 

batalhão de Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Segurança Pública; 

- Ampliar as ações da Guarda Municipal na proteção dos patrimônios do município; 

- Regular e orientar o trânsito, com apoio logístico de fiscais de trânsito da Guarda 

Municipal.  

- Reforçar a Guarda Municipal com os meios necessários para aumentar a segurança 

local 

- Melhorar a iluminação pública para melhorar a segurança; 

- Buscar reativação dos DPO’s da Polícia Militar fechados; 

- Buscar a Construção de novos DPO’s ou cabines blindadas da Polícia Militar nos 

bairros Vila Lage e Brasilândia; 

- Ter atenção através dos meios e recursos legais no combate à violência contra 

mulheres, idosos, crianças e minorias 

 

Desenvolvimento e Inclusão social 

 

- Ampliar e fortalecer a rede de atenção à saúde mental e aos usuários de álcool e 

outras drogas; 

- Garantir o acolhimento da população em situação de rua, promovendo reinserção 

social, com foco na qualificação profissional, moradia e geração de renda alternativa 

- Criar um amplo programa integrado de segurança alimentar e nutricional, articulados 

com as políticas de inclusão social, economia solidária e desenvolvimento econômico 

- Investir na capacitação dos conselheiros tutelares e do quadro técnico de apoio 

- Atuar de maneira articulada com a União, o Estado e as Secretarias Municipais para 

redução de desastres e apoio às comunidades atingidas, e em especial no Jardim 

Catarina 

- Requisitar aumento do Bolsa Família ao Governo Federal 

- Programa Casa de Passagem- Ampliação da rede de proteção social especial, com 

implantação de serviços de acolhimento institucional de permanência, para crianças, 

adolescentes, idosos e mulher vítima de violência; 

- Implantar ações para reduzir os índices de violência contra as mulheres, além de 

ampliar um atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situação 

de violência; 
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- Elaborar projetos voltados às crianças e adolescentes em situação de risco social e 

em conflito com a lei;   

- Ampliar e fortalecer os projetos que atuam na erradicação da exploração da mão de 

obra infanto-juvenil;  

- Desenvolver programas voltados ao enfrentamento às discriminações raciais, de 

gênero, de idade, econômicas e de orientação sexual; 

- Dotar todos os prédios públicos municipais de condições adequadas de acesso às 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida conforme determina a legislação federal  

- Estimular o papel da escola municipal nas campanhas educativas sobre temáticas de 

segurança, direitos humanos, meio ambiente, saúde, trânsito, segurança e defesa civil. 

 

Cultura, Ciência, Esporte e Lazer Local 

 

- Programa DIVIRTA-SE AQUI focado em polos de entretenimento, culturais e 

esportes, aumentando o gasto do gonçalense na cidade; 

- Valorizar os artistas e produtores de cultura da cidade; 

- Incentivar e apoiar produções independentes locais; 

- Viabilizar novos aparelhos de cultura (salas culturais; espaços de convivência; 

espaços para apresentações de espetáculos); 

- Criar Lei Municipal de Incentivo à Cultura, como forma de atrair investidores e 

patrocinadores, podendo a Prefeitura fazer reduções para pagamento do ISS, dentro 

dos limites fixados em lei; 

- Dar incentivo e buscar fortalecer o setor como segmento econômico (geração de 

empregos; geração de renda; arrecadação de impostos ligados ao consumo); 

- Buscar a Construção de uma arena multiuso, dentro das especificações para 

recebimento de competições nacionais e internacionais e realização de eventos em 

geral, através de captação de recursos federais e de renúncia fiscal; 

- Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais e nas associações 

desportivas, começando pela iniciação esportiva, passando pela disseminação do 

esporte em larga escala e em diferentes modalidades, até a descoberta de talentos 

para o esporte competitivo; 

- Garantir espaços nos bairros e nas suas ruas para as diversas manifestações culturais 

locais, através do estímulo à criação de casas de cultura, centros culturais, barracões 

culturais, centros de convivência;  

- Desenvolver o Programa Bora para escola para promover a abertura das escolas 

públicas nos fins de semana, realizando atividades como torneios esportivos escolares, 
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capoeira, dança de salão, oficinas culturais, skate e palestras de interesse da 

comunidade; 

- Criar um programa de apoio às comunidades das escolas de samba e de valorização 

às manifestações do samba. 

- Garantir a manutenção das unidades culturais do município; 

- Construção de novos parques e praças públicas; 

- Buscar o investimento para esporte de alto rendimento, potencializando parcerias 

com a iniciativa privada, visando apoio aos clubes locais, como Tamoio e Mauá, assim 

como outros; 

- Valorizar as demais dimensões do esporte: amador (por meio das respectivas ligas, 

clubes e demais organizações), recreativo, paraolímpico e não-olímpico; 

- Valorizar o futebol de campo como espaço de convivência coletiva e democratizar o 

uso dos campos formais e informais destinados à sua prática; 

- Realizar censo cultural na cidade para identificar o que seus diversos atores culturais 

criam e produzem; 

- Desenvolver programas de preservação e valorização do patrimônio cultural, material 

e imaterial; 

-Buscar atrair para o município um campus de uma universidade pública; 

- Criar estrutura de apoio para escolas públicas melhor se prepararem para as 

Olimpíadas da matemática; 

- Criar programa de estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, apoiando 

especialmente as pequenas e médias empresas e sua relação com as universidades; 

- Ampliar e qualificar a rede de tele centros públicos voltados para a inclusão digital, 

especialmente da juventude, como parte do Programa São Gonçalo Digital; 

 

Gestão Pública Eficiente 

 

O tema “Respeito ao Cidadão”, foco maior de minha administração. A síntese de todos 

os esforços que serão empreendidos. 

O ser humano será o foco de minhas atenções. Mobilizarei toda a administração 

pública no sentido de uma identificação clara, por meio de sistemas modernos, de 

quem está sendo beneficiado, qualitativamente, nas ações executadas pelo governo. 

Buscarei estabelecer mecanismos modernos que possibilitem uma maior aproximação 

entre a população e a administração pública, oferecendo respostas eficientes para as 

demandas geradas. 
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- Choque administrativo na questão fiscal com estímulo a regularização e Choque de 

racionalização administrativa nas atividades da Prefeitura buscando eficiência 

administrativa e fiscal; 

- Criar Programa de Infraestrutura   Necessária Gonçalense – PING para definir os 

projetos prioritários; 

- Estabelecer uma política de valorização do servidor público com a reestruturação de 

cargos e salários, capacitação permanente, valorização de desempenho, saúde e 

qualidade de vida; 

- Criar Secretaria de Controle e Gestão para priorizar recursos em projetos 

responsáveis e transparentes, com sustentabilidade econômica, social e ambiental; 

- Implantar Programa de Incentivo para a reforma de calçadas, visando dar maior 

conforto e segurança aos pedestres com padronização definida por legislação 

municipal com descontos no IPTU; 

- Aumentar as receitas públicas, promovendo maior justiça fiscal; 

- Buscar as parcerias com as demais esferas de governo na busca de ampliação dos 

recursos necessários aos investimentos no município; 

- Desenvolver os Sistemas de Tecnologia de Informação da Prefeitura na busca de 

agilidade, simplificação das tarefas, redução de custos das operações e prestação 

direta e transparente de serviços e informações aos cidadãos; 

- Implantação de um Escritório de Projetos e Captação de Recursos Externos para os 

projetos prioritários de São Gonçalo; 

- Implantar um programa de estímulo à nota fiscal eletrônica para aumentar a 

arrecadação do ISS; 

- Simplificar as obrigações tributárias acessórias devidas pelos contribuintes, com 

objetivo de facilitar a vida dos cidadãos; 

- Elaborar 1 (um) Manual de Normas e Procedimentos visando disciplinar a ação em 

todos os órgãos e entidades municipais; 

-  Criação do Centro de Operações da Prefeitura focado na Defesa Civil do Município; 

- Modernizar o processo de trabalho, com a implantação de sistemas tecnológicos 

capazes de agilizar o fluxo de informações e a qualidade das ações desenvolvidas; 

- Modernizar o processo de trabalho, com a implantação de sistemas tecnológicos 

capazes de agilizar o fluxo de informações e a qualidade das ações desenvolvidas; 

- Utilizar os sistemas de Tecnologia de Informação na busca de agilidade, simplificação 

das tarefas, redução de custos das operações e prestação direta e transparente de 

serviços e informações aos munícipes; 

- Melhorar as condições de trabalho do servidor e investir em equipamentos de 

prevenção individual, materiais e ferramentas de qualidade. 
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- Criar um Sistema de Gestão de Risco Municipal com os seguintes eixos de ação: 

Prevenção de Desastres, Preparação para Emergências e Desastres, Conscientização 

do Risco, Resposta aos Desastres e Recuperação, com as seguintes ações: 

• Mapear as áreas sob risco geológico, inundação e hidrológico. 

• Fiscalizar as construções e ocupações em áreas de risco de desastre e fazer as 

devidas orientações. 

• Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a 

intervenção preventiva. 

• Realizar obras preventivas necessárias para a redução dos riscos de desastres. 

• Criar na população uma cultura de prevenção de desastres. 

• Manter a população informada sobre áreas de risco de desastre. 

• Elaborar planos de contingência para cada ameaça de desastre identificada no 

município 

• Implantar o sistema de alerta/alarme com sirenes nas comunidades 

vulneráveis. 

• Realizar treinamentos de evacuação das áreas de risco de desastre através de 

rotas seguras. 

• Implementar o projeto “Defesa Civil nas Escolas”, visando a educação do tema 

da redução de risco de desastres nas escolas. 

• Implantar a Semana Municipal de Redução de Riscos de Desastres. 

• Estabelecer a Administração de Desastres, integrado ao Centro de Operações 

da Prefeitura a ser implantado. 

•.         Prestar socorro e assistência às populações afetadas pelos desastres. 

•.        Avaliar os danos humanos, materiais e ambientais e os consequentes prejuízos 

socioeconômicos das áreas atingidas por desastres, e em especial atenção para o 

Jardim Catarina. 

• Realizar obras necessárias para a recuperação e reconstrução das áreas 

afetadas e seus serviços essenciais atingidos por desastres.  

 

Sustentabilidade Ambiental 

 

- Reflorestamento intensivo das vias do município, visando maior conforto visual e 

humanização ambiental; 

- Implantação do Programa Municipal de Educação Ambiental, para realização de ações 

de sustentabilidade na sociedade; 

- Promover a Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino; 
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- Elaborar um atualizado PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos; 

- Fiscalizar intensivamente o tratamento dos resíduos no município, por parte dos 

geradores, sejam domiciliares, comerciais ou industriais; 

- Implantação de sistema de reuso de águas e energia solar nos prédios públicos 

municipais; 

- Elaborar o Plano de Drenagem, visando identificar os pontos de alagamento ou 

inundação, as soluções necessárias e a priorização de ações e obras, visando buscar 

recursos federais; 

- Estimular as práticas de redução, triagem, reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos, bem como a organização do mercado de recicláveis e o fomento à geração de 

emprego e renda, estimulando a organização de associações comunitárias e 

cooperativas de catadores; 

- Implantação do Programa Permanente de Educação Ambiental, para realização de 

ações de sustentabilidade na sociedade; 

- Elaborar e implementar a Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental; 

- Fortalecer os órgãos municipais afetos ao Meio Ambiente; 

- Promover a Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino; 

- Melhorar os processos de coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos do 

município; 

- Criar um plano de conservação ambiental para as áreas de mangue; 

- Ordenar e implementar os parques e praças municipais da cidade de forma 

estruturada, assim como suas áreas rurais implementando seus respectivos planos de 

manejo, consolidando a proteção dessas áreas em processo de degradação; 

- Estimular e apoiar parcerias e iniciativas próprias da comunidade para a 

requalificação ambiental de áreas públicas e privadas, incentivando a prática da 

conservação; 

-  Intensificar as ações de fiscalização para eliminar o despejo de esgotos em redes de 

águas pluviais e de águas pluviais em redes de esgotos, visando minimizar o retorno 

dos dejetos em períodos de chuva e a poluição de galerias e córregos; 

- Elaborar e implementar o Plano Setorial de Drenagem, visando identificar os pontos 

de alagamento ou inundação, as soluções necessárias e a priorização de ações e 

obras; 

- Combater enchentes, executando obras de drenagem, desenvolvendo projetos de 

vegetação de encostas e margens dos rios e definindo padrões de ocupação do solo 

que permitam aumentar sua permeabilidade; 

- Garantir o cumprimento dos cronogramas de manutenção, limpeza de margens e 

desassoreamento de córregos, bem como a limpeza das bocas-de-lobo; 
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- Intensificar a captação de recursos destinados à expansão e melhoria do sistema de 

drenagem;  

- Implantação de novos Parques Municipais nas áreas rurais e de mangues; 

- Estimular e apoiar parcerias e iniciativas próprias da comunidade para a 

requalificação ambiental de áreas públicas e privadas, incentivando a prática da 

conservação; 

- Fiscalizar a ocupação irregular de áreas ambientalmente sensíveis como APPs (Áreas 

de Preservação Permanente), Mangues, Parques Municipais e áreas de risco, por meio 

do aprimoramento do sistema de fiscalização e controle municipal; 

- Elaborar e implementar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de 

solo, água e ar, em conjunto com as esferas estadual e federal, e em especial no 

tocante à Baía da Guanabara; 

- Reflorestamento das encostas do município em especial o Morro da Matriz (atrás da 

Igreja Matriz); 

- Adequação do uso da Fazenda Colubandê; 

- Criar política pública para retirar animais abandonados das ruas; 

- Criar canal entre os cidadãos e o núcleo de proteção animal; 

- Criar abrigo com suporte veterinário para tratamentos de reabilitação, doenças e 

castração dos animais; 

- Criar campanha municipal de adoção destes animais de rua; 

- Ampliar o controle de populacional de animais de rua através de técnicas de 

esterilização; 

- Buscar soluções de controle populacional animal e de vigilância e monitoramento de 

zoonoses 

 

Desenvolvimento Urbano e Habitação 

 

- Revisão do Plano Diretor, que estabeleça as diretrizes para o desenvolvimento urbano 

nos próximos 10 anos, incorporando o conceito de sustentabilidade 

- Revitalização das praças e calçadas públicas 

- Estudar formas complementares de subsidio aos mais pobres, com parceria do 

Governo do Estado 

- Regularização fundiária de comunidades consolidadas e Regularização de 

loteamentos clandestinos e irregulares, visando regularização fiscal e dignidade social 

- Desenvolver projeto de requalificação urbana de áreas carentes e degradadas 

buscando parcerias federal e estadual; 



34 

 

- Criar programa de reestruturação urbana nas áreas de ocupação informal, 

melhorando os acessos e a infraestrutura de serviços, de modo a dar dignidade aos 

moradores.  

 

Desenvolvimento Econômico Sustentável e 

Mobilidade Urbana 

 

Desenvolver os seguintes projetos e ações: 

Polo Logístico Industrial de Guaxindiba; 

Consórcio Industrial Naval de Itaoca - Pedrinhas-requalificar; 

Parque Tecnológico da Região de Maria Paula /atração de universidades; 

Requalificação urbanística – entretenimento da Praia da Pedrinha; 

Reavaliação da zona costeira para implementar potenciais atividades econômicas 

(entreposto pesqueiro, atividades navais-industriais); 

Polo de hospedagem de apoio ao polo logístico de Guaxindiba e ao futuro 

funcionamento do COMPERJ; 

Criar projeto Caminhos do Mangue-biodiversidade e ecoturismo acoplado ao pólo 

hospedeiro de apoio; 

Criar parque com ciclovia para entretenimento na Região de Mangue –  fundo baía - 

lazer coletivo; 

Polo de Entretenimento com torre Telecom panorâmica na região do shopping – BR 

101 buscando parceiros privados; 

Criar o Terminal Regional Rodoviário Interestadual; 

Legislar em conjunto com a União e estado sobre área ao longo da BR 101 e RJ 104 

como zona de especial interesse para uso industrial; 

Desenvolver esforços junto a área federal (Secretaria de Portos) para obter viabilidade 

de dragagem para área costeira do município devido a atividade econômica naval, 

pesqueira e transporte; 

Solução monotrilho/BRT usando como calha linha férrea até Niterói e capilaridade 

rodoviária municipal nas estações de integração; 

Universalização do uso da internet no município de São Gonçalo através de wireless, 

lan houses públicas, tele centros em escolas e postos de saúde e projeto de 

financiamento a custo ultrabaixo para população (projeto São Gonçalo Digital); 

Desenvolvimento de polo logístico, porto seco em Guaxindiba e central de frete 

regional para consolidar SG como plataforma logística regional; 
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Desenvolver o modal marítimo em SG, com terminais marítimos e dragagem dos canais 

de acesso com parcerias públicas e privadas; 

Buscar obter concessão da CEDAE para o município operar de forma eficaz para 

população os serviços de água e esgoto, tendo como meta a sua universalização; 

Aproveitamento energético do Lixo; 

Elaboração do Plano de Mobilidade Sustentável com a participação dos diversos 

segmentos da sociedade, estabelecendo as diretrizes da política municipal de 

mobilidade e as ações para sua implantação; 

Melhoria e modernização viária/sinalização (vertical, horizontal e semafórica) 

Desenvolver plano cicloviário, incluindo ciclovias, ciclofaixas e rotas cicláveis, em todas 

as regiões da cidade, de modo a incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte; 

Melhoria e padronização das calçadas visando dar maior conforto e segurança aos 

pedestres, em especial nos locais de movimentação; 

Estimular o uso do transporte coletivo e do não motorizado de modo a reduzir a 

parcela da população que usa o automóvel como meio de transporte; 

Implantar melhorias no sistema viário com vistas a redução de congestionamento de 

transito; 

- Ordenação do trânsito nos centros de São Gonçalo e Alcântara. Especialmente com 

faixas seletivas para ônibus, nos horários de rush. 

Criação de bicicletarios públicos e locais para estacionamento de motos e paraciclos, 

dotando a cidade de infraestrutura adequada para o estacionamento seguro das 

bicicletas, motos e paraciclos; 

Criação de sistema de bicicletas de uso público; 

Requalificação do transporte urbano rodoviário (ar condicionado e idade média dos 

ônibus); 

Integrar as necessidades e expectativas dos principais representantes dos setores da 

indústria, comércio, comunidade e serviços; 

Definir políticas para o fortalecimento das atividades comerciais, industriais e de 

serviços, com foco em reter, expandir e atrair empresas sob a forma de parcerias e 

consórcios; 

Integrar as ações dos demais órgãos municipais, consolidando um esforço conjunto 

com as atuações direcionadas ao desenvolvimento econômico do município; 

Criar um banco de dados específico, com foco econômico, cujo suporte será 

direcionado ao desenvolvimento, abrangendo assim todos os aspectos necessários à 

expansão de negócios em parceria com a ACESG; 

Criar uma política fiscal para incentivar a instalação de um polo de serviços; 
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Desenvolver e coordenar programas de melhoria dos setores de maior peso econômico 

no município; 

Implantar um Programa de Incentivo a Arranjos Produtivos Locais – APL para atrair 

novas indústrias para o município; 

Elaborar um Plano de Desenvolvimento de Entretenimento coadunado com o Projeto 

DIVIRTA-SE AQUI; 

Ampliar convênios e parcerias com a Firjan, Sebrae, BNDES, Fecomércio, Onip, 

Investidores Privados, Órgãos Federais, Codin, Caixa Econômica, UFF, COPPE/UFRJ, 

Uerj, Unirio, Universidades e Institutos de Ciência e Tecnologia em geral, e outras 

Entidades Nacionais e Internacionais; 

Transformar São Gonçalo em uma Cidade Digital; 

Atrair empreendimentos de base tecnológica, que tenham impactos positivos na receita 

municipal; 

Incentivo à criação de polos de confecções de moda e polos gastronômicos; 

Incentivo à dinamização do polo automotivo do Alcântara; 

Criação do Festival Semana do Automóvel, com feira de peças, acessórios e marcas 

inclusive com a realização do desfile de automóveis no traçado onde foi realizado a 

primeira corrida de automóveis do Brasil (de Neves à Alcântara); 

Criar evento comercial e gastronômico e cultural "São Gonçalo Em Promoção". Com 

objetivo de incentivar o comércio local, a cultura e o lazer a prefeitura juntamente com 

o CDL, Associação Comercial e Sebrae, realizando uma semana de promoções 

comerciais, festival gastronômico e shows com artistas locais; 

Implantação da “Casa do Empreendedor” com desburocratização para abertura de 

empresas e aceleração da legalização; 

Estimular a criação de polos Comerciais, Gastronômicos e de laser para incrementar a 

arrecadação do município. 
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