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Introdução: 

O Partido Republicano Progressista - PRP/Valença-RJ vem apresentar-se à população de Valença como uma nova 

opção de escolha, embora a história do PRP funda-se à própria história do Brasil, desde o início do Século XIX. A 

Comissão Permanente, verdadeiro órgão dirigente do partido, foi criada em 1º de junho de 1873, antes da Abolição 

da  Escravatura,  1888,  e  da  Proclamação  da  República,  1889,  e,  ao  longo  dos  anos,  vem  propondo  a 

descentralização e autonomia governamental no país. O Regime Republicano operou transformações profundas e 

amplas no núcleo da nossa sociedade. 

Nós do PRP Valença-RJ, somos constituídos por pessoas diferenciadas e voltadas, exclusivamente, ao bem estar 

de nossa população. A ideia fundamental é de reforma administrativa capaz de sustentar a máquina governamental, 

com o necessário, por entender que os recursos oriundos da arrecadação tributária devem retornar, em benefícios 

básicos à população. 

Para cada cargo no governo, independente do seu grau, será avaliado o perfil técnico e científico e o “curriculum 

vitae” da pessoa a ocupar o cargo público.

Valença merece crescer, desenvolver-se. Queremos permanecer tudo como está? Ou queremos mudanças?

Neste contexto, a administração pública deve manter um bom desempenho e eficiência gerencial, refletindo em 

serviços cada vez melhores e mais baratos para os cidadãos. Para isso, é necessário haver interação entre o modelo 

de gestão, o processo de gestão e os sistemas de informação, além de treinamento contínuo e eficaz aos servidores 

públicos. 

Nesse sentido, valencianos, vimos nessa oportunidade colocarmo-nos a sua disposição, com o desejo de fazer uma 

política diferente e, nos apresentarmos esperando sua reflexão e tenha o desejo de mudar os rumos da gestão 

pública conosco, de fazermos uma nova história de gestão voltada ao progresso e ao desenvolvimento sustentável, 

em todo o amado Município. Juntos, iremos transformar Valença em uma Cidade ainda melhor e comprometida 

com a sustentabilidade em um modelo economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente possível.

Apresentamos 44  razões  para  você  apreciar  as  ideias  da  nossa  candidatura.  Leia,  reflita  e  sinta  a  diferença, 

somente possível com você e para você.
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1 - EDUCAÇÃO: 
Estabelecer o Sistema Municipal de Educação, integrando a administração pública municipal com o objetivo de 
excelência educacional.
Proporcionar  mais  Escolas  em  tempo  integral,  onde  o  aluno  terá  atividades  durante  todo  o  dia,  evitando  a 
ociosidade de nossas crianças e de nossos jovens,  a fim de disponibilizar  aprendizagem, nas diferentes  áreas, 
como: técnicas, científicas, artísticas, esportivas e profissionalizantes. 
Possibilitar a eleição direta para diretores, levando a comunidade a se envolver e participar das diretrizes básicas 
da Escola. 
Prover às Escolas um orçamento mínimo mensal, necessário à manutenção das mesmas, sem depender de tudo da 
Secretaria da Educação. 
Disponibiliza aos profissionais da educação equipamentos, ferramentas e materiais para ministrarem suas aulas, 
com mais dignidade. 
Proporcionar bibliotecas escolares compatíveis e sistematizadas, com intuito realmente de atender as demandas de 
nossas escolas. 
Procurar restaurar, conservar e atualizar todas as escolas. 
Equipar escolas com laboratórios de ciências, tecnologia e informática. 
Valorizar  o  magistério  com de capacitação e melhoria  do desempenho com satisfação  pessoal  e  profissional. 
Qualificar de maneira a propiciar uma gestão escolar mais eficiente e eficaz, promovendo programas de concessão 
de bolsas no ensino superior e pós graduação em áreas afins.
Aumentar a remuneração dos professores e respeitando as legislações vigentes,  valorizando-os,  oportunizando 
salários mais dignos. 
Nomear os professores já concursados, à fim de diminuir o número de contratados. 
Selecionar  Profissionais  da  Educação,  por  meio  de  concurso  público,  evitando  a  rotatividade  nas  unidades 
escolares. 
Estimular a abertura de cursos livres, utilizando prédios públicos, voltados para o mercado de trabalho.
Intensificar a qualidade nutricional da merenda escolar. 
Tornar eficaz o transporte escolar.
Estimular a participação das Associações de Moradores e dos Conselhos de Políticas Públicas nas ações escolares 
para ampliar e fortalecer o sistema de vigilância nas escolas, evitando desvios de conduta dos alunos com ações 
educacionais  no Ensino Básico para  consolidar  a  consciência crítica  e  moral,  de modo a  lhe possibilitar  um 
crescimento resistente às más influências.

2 - SAÚDE: 
Valorizar a promoção da saúde dos cidadãos e cidadãs.
Priorizar e ampliar os recursos de tratamento para a área da oncologia. 
Aprimorar e reorganizar o acesso aos exames-diagnósticos. 
Capacitar  o  servidor  público  estimulando  melhoria  do  desempenho  com  satisfação  pessoal  e  profissional, 
prevenindo acidentes de trabalho e doenças profissionais.
Promover a ampliação da rede de Hospitais Públicos, fortalecendo a rede básica como principal porta de entrada, à 
manutenção da saúde e a cura.
Descentralizar os serviços, desenvolvendo um plano específico para cada microrregião. 
Atrair para os programas de prevenção os grupos sociais mais vulneráveis a doenças. 
Estimular a participação comunitária, colocando em prática programas prioritários, onde se encontram as piores 
condições assistenciais.
Priorizar atendimento à população feminina, da adolescência à terceira idade. 
Acompanhar o crescimento da população infantil e adolescente, enfatizando a vacinação, avaliação biometrica e 
recuperação da saúde através de investimento nutricional. 
Proporcionar  assistência  aos  portadores  de  DST/HIV,  garantindo  serviços  ambulatoriais,  valorizando  sua 
dignidade, estimulando a participação familiar e comunitária para seu tratamento e amparo. 
Proporcionar assistência médica e esportiva à população idosa, residente em lares comunitários (asilos). 
Ampliar a oferta de serviços diferenciados de Saúde. 
Avaliar, rigorosamente, e retomar obras interrompidas. 
Programar pesquisas de doenças raras e combatê-las, especificamente.
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Estimular a alimentação saudável, bem como as produções caseiras em espaços ociosos, combatendo possíveis 
criadouros de vetores e pragas e ainda propiciando um enriquecimento nutricional no cardápio familiar.

3 - AGRICULTURA: 
Criar o Sistema Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.
Incentivar a agricultura familiar, intensificando o desenvolvimento da agroecologia em hortifrutigranjeiros. 
Manter e quando possível ampliar os programas de agricultura, já implantados. 
Ampliar  os  programas  especiais  de  desenvolvimento  agrário  como:  irrigação,  eletrificação,  telefonia  e 
conservação. 
Continuar e ampliar a política de crédito agrícola, priorizando as culturas da cesta básica, sua comercialização e 
investimentos para agroindústrias, especialmente cooperativas. 
Capacitar os lavradores aos novos processos produtivos, em parceria com Instituições públicas e privadas afins.
Disponibilizar mudas frutíferas, nativas e oleráceas para moradores urbanos e agrovilas com intuito de enriquecer 
a alimentação e ainda gerar uma segurança alimentar e econômica decorrente de possíveis variações de safra 
decorrentes do clima e do mercado.
Criar oportunidades de capacitação e acesso à terra, aos filhos de pequenos produtores que pretendam permanecer 
no campo.
Implantar programas de produção agrícola e agricultura familiar, com consórcio entre os produtores.
Resgatar conhecimentos tradicionais, tecnologia esquecida visando a produção de consumíveis com identidade, e 
divulgação das localidades de Valença.

4 – PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA:
Projetar a criação do Sistema Municipal de Promoção à Segurança Pública (SMPSP), unificando as instituições de 
Segurança Pública em ações conjuntas no âmbito municipal.
Qualificar nossos Guardas Municipais e Guardas Ambientais através de cursos e novas tecnologias. 
Equipar com viaturas modernizadas e núcleos de fiscalização descentralizados,  de forma ostensiva,  reduzindo 
delitos em andamento e equipamentos de proteção e combate aos crimes de todas espécies inclusive os ambientais 
e culturais.
Proporcionar uma remuneração digna aos Guardas Municipais e Guardas Ambientais, recuperando sua autoestima 
e valorizando a carreira.
Implantar o Projeto "Guarda Cidadão". Módulos em bairros estratégicos e Distritos.
Fazer cumprir o Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei Federal nº 13.022/14.
Auxiliar,  participativamente,  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  (CCSP),  descentralizando  suas 
atividades. 
Promover rondas escolares, projetos educacionais com palestras ilustrativas.
Expandir as câmeras de monitoramento, nas regiões mais críticas, usando tecnologias sustentáveis de captação de 
energias renováveis. Esse serviço será parte integrante do SMPSP como ferramenta de fiscalização, dando suporte 
aos Guardas Municipais  e Guardas Ambientais de ronda ostensiva. 
Utilizar,  através  de  lei,  projetos  de  ressocialização  de  apenados  em  regime  aberto,  tutelados  pelo  Estado, 
domiciliados em Valença, em atividades de cunho social, comunitário e profissional.
Promover ações intergovernamentais conjuntas com municípios vizinhos e, ampla participação social de todos os 
segmentos, com ênfase na família, cujos objetivos sejam de evitar o abandono de crianças e adolescentes.
Incentivar medidas educativas à coibir, com rigor, de modo a reduzir o elevado número de incapacidades e óbitos 
em acidentes rodoviários,  obtendo como resultado a redução dos gastos com recuperação hospitalar e despesas 
indenizatórias. 
Promover  e  investir  na  segurança  de  turistas,  despertando  confiança  aos  investimentos  externos  em  nosso 
Município. 
Promover ações educativas de proteção à mulher e combate a violência contra crianças. 
Promover amplos programas sociais, com parcerias, objetivando evitar a mendicância e recuperação social dos 
moradores de rua. 
Atuar junto aos setores sociais e seus organismos legalmente constituídos, objetivando o respeito à população e às 
propriedades públicas e privadas.
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5 - TURISMO: 
Incentivar o turismo em todas as áreas do território e em seus variados nichos de mercado.
Propiciar eventos que tragam divisas para o Município e de acesso a toda a nossa população. 
Incentivar o turismo rural dando plenas condições ao turismo comunitário, de aventura, ecológico e afins. 
Capacitar moradores das agrovilas, conhecedores da fauna, flora e cultura local, à atender o públicointeressado em 
turismo de observação de fauna, flora e cultural.
Criar o Roteiro Turístico Valenciano com ampla divulgação no Brasil, América do Sul, nos países onde estiver 
qualquer membro do governo em viagens oficiais e na rede mundial de computadores.
Criar  material  publicitário  e  informativo  nas  principais  línguas  estrangeiras  divulgando  o  município  e 
incentivando a visitação.

6 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO:
Informatizar a gestão pública. Sendo necessário interação entre o modelo de gestão, o processo de gestão e os 
sistemas de informação, além de treinamento contínuo. 
Incentivar a instalação de polo tecnológico.
Modernizar  a  gestão  pública,  avançando  fortemente  e  intensivamente,  nas  tecnologias  de  informação  e 
comunicação (TIC’s). 
Desenvolver a abrangência e a competência, no fortalecimento de um sistema valenciano de tecnologia. 
Incentivar e viabilizar a instalação de estações de rádio amador nos diversos pontos do município, para facilitar a 
comunicação, auxiliando em casos de emergências médicas, ocorrências policiais ou calamidades ambientais.

7 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA: 
Colocar em prática uma política eficaz de combate ao desemprego. 
Priorizar projetos geradores de maior número de vagas de empregos. 
Constituir uma Comissão Tripartite do Emprego, reunindo representantes do Município, dos empresários e dos 
trabalhadores, tendo papel decisivo na definição das políticas no setor. 
Incentivar a formação de câmaras setoriais envolvendo os órgãos públicos e os agentes produtivos. 
Incentivar a multiplicação de novos empreendimentos de pequeno porte, individuais ou coletivos, com apoio nas 
áreas  de  capacitação,  assistência  técnica,  além  da  abertura  de  créditos  especiais,  na  área  da  econômia 
ecologicamente correta. 
Direcionar programas aos recém-formados estabelecidos no Município ou jovens dispostos a se estabelecerem.
Estruturar  o  Zoneamento  Ecológico  Econômico  de  Valença  (Zoneamento  Sócio  Econômico  Ecológico),  de 
maneira a compreender qual a vocação de cada espaço, definindo coletivamente o uso da terra e atraindo novos 
empreendimentos para o Município.
Dar suporte a  instituições como as do Sistema S ou organizações não governamentais,  visando à geração de 
emprego e renda.
Melhorar o atendimento aos desempregados, no que se refere a seguro-desemprego, formação e aprimoramento 
profissional e acesso a nova colocação.

8- DESCENTRALIZAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO: 
Descentralizar as ações executadas pelas Secretarias. 
Descentralizar os recursos orçamentários e financeiros, dando condições para o encaminhamento das necessidades 
de cada Secretaria.
Ampliar convênios, visando maior economicidade nas ações do Município.
Programar a gestão por projetos, como instrumento de aumento da eficiência, eficácia, efetividade e relevância da 
ação pública com base em resultados. 
Fortalecer a política de recursos humanos do Município, valorizando o capital humano.

9 - PECUÁRIA: 
Auxiliar no aumento da capacidade produtiva de pequenos produtores familiares e promover a entrada de seus 
produtos nos mercados consumidores.
Apoiar a adoção de tecnologias de produção sustentáveis.
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Promover  a  recuperação  de  pastagens  degradadas  com adoção  de  sistemas  que integrem lavoura,  pecuária  e 
florestas.
Criar uma agenda de cursos de oportunidades ao produtor rural com intuito na pluralidade de renda na pequena 
propriedade.
Elevar  os  investimentos  nas  produções  não  usuais  no  município,  porém  com  aptidão  ambiental  e  com 
possibilidade de mercado.
Incentivar o uso da terra de forma racional, evitando grandes espaços de vazio cultural.
Potencializar  o  uso da  zona urbana e agrovilas,  para  pequenas  criações,  enriquecendo a proteína  da nutrição 
familiar, reduzindo o resíduo sólido orgânico bem como a produção de composto orgânico.
Aumentar a segurança alimentar no município, enfrentando a oscilação mercantil devido a quebras de safra ou 
especulação do mercado.

10 - SANEAMENTOS BÁSICO:
Captar, através de linhas de crédito, recursos financeiros para o incremento do saneamento básico e ambiental no 
Município, acarretando uma melhor qualidade de vida ao povo valenciano.
Criar condições para a ampliação da produção e da captação de água potável, prevenindo-se de possível escassez.
Ampliar o saneamento básico do Município com a finalidade de melhoria na qualidade de vida das pessoas. 
Apoiar esforços para estender a coleta do lixo, de maneira seletiva, a todos os valencianos.
Fomentar o tratamento de esgotos e drenar as águas pluviais.
Implantar o uso de tratamentos alternativos e naturais nas regiões de difícil captação da rede de esgoto, evitando a 
contaminação do solo e recursos hídricos.
Proporcionar meios eficazes de regulamentar e fiscalizar o uso das águas. 
Apoiar as iniciativas de preservação ou recuperação da qualidade da água e a descentralização das decisões.
Planejar e executar uma política de defesa ambiental, com apoio das instituições de ciência e tecnologia, autarquias 
e a sociedade civil organizada.
Incentivar as práticas de plantio direto, rotação de culturas e construção de terraços, evitando o uso excessivo de 
agrotóxicos,  possibilitando melhoramento genético e a divulgação de novos métodos de controle biológico de 
pragas e doenças.
Estudar melhor forma de uso e reciclagem de resíduos vegetais oriundos de podas de vegetação urbana.
Intensificar a fiscalização das construções em áreas de preservação permanente.

11 - DESENVOLVIMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL:
Desenvolver o parque industrial do Município, propiciando vários tipos de possibilidades. 
Conceder incentivos para empresas busquem Valença, para se instalarem. 
Prover maiores incentivos àquelas instaladas em regiões menos desenvolvidas com grande parte de sua folha de 
pagamento com moradores das adjacências. 
Exigir das empresas utilizem prioritariamente mão de obra no local onde serão instaladas, proporcionando assim 
maiores condições de vida e diminuição do êxodo, em direção aos grandes centros. 

12 – CULTURA:
Criar o Mapa da Cultura de Valença, identificando e divulgando a cultura valenciana.
Estruturar  o  Sistema  Municipal  Cultural,  apoiando  iniciativas  existentes  e  as  novas,  interligando  cultura  e 
educação, fomentando a produção cultural, aumentando as intervenções artísticas. 
Reelaboração do Casarão das Artes de Valença, com corpo técnico que possibilite uma maior visão do setor.
Popularizar anfiteatros ao ar livre, criando pontos de encontro e de divulgação artística, cultural e de integração.
Abrir  as portas  dos teatros às escolas públicas,  para poderem utilizá-los como uma ferramenta de suporte de 
ensino. 
Enfatizar a diversidade cultural do nosso Município, dando apoio às festas tradicionais e enaltecem a história e 
culturas de Valença.

13 - ESPORTE: 
Planejar programas que propiciem o desenvolvimento de práticas desportivas. 
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Utilizar a Educação Física e o esporte como instrumentos para equilíbrio emocional para a promoção social da 
criança carente, de idosos, de portadores de deficiências ou com mobilidade reduzida. 
Formar parcerias com a iniciativa privada para a viabilização de projetos, no caso de esportes de alto rendimento.
Formar parcerias de cooperação, sempre que possível, para execução de programas e eventos.
Criar programas de apresentação de esportes olímpicos aos estudantes em tenra idade, visando o despontar futuros 
atletas de destaques oriundos de Valença.
Incentivar a prática de esportes não competitivos pouco usuais por grupos em toda a cidade.
Implantar  o  ensino  de  esportes  de  tabuleiro  nas  escolas,  em  decorrência  dos  ganhos  intelectuais  e  de 
comportamento comprovadamente advindos de tal prática.

14 - CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS ESPECIAIS: 
Tal Secretaria visa dar atendimento a segmentos no nosso Município e também regularizar algumas atividades 
dispersas noutros setores.
Haverá  pouca criação  de  cargos,  preferencialmente  serão  locados  nesta  secretaria  pessoas  oriundas  de  outras 
secretarias, porém já ligadas ao tema e com formação na área.
A estrutura dessa Secretaria será composta pelos seguimentos de: Juventude, Mulher, Idoso, Direitos Humanos, 
Igualdade Racial, LGBT, Portadores de Deficiência e Mobilidade Reduzida.
Os Conselhos Municipais de Políticas Públicas de cada seguimento serão criados com foco de fidelidade das 
demandas sociais a serem solucionadas.
Para cada segmento será implementado um Plano de Ação com programas e projetos estes, evidentemente, darão 
maiores condições e trarão recursos para o Município, visando o desenvolvimento nas respectivas áreas.
 
15 – MALHA VIÁRIA: 
Participar  junto  com  o  Governo  Estadual  na  manutenção  das  rodovias,  dando  maior  segurança  aos  nossos 
motoristas, pilotos e pedestres. 
Executar  estudos  técnicos  e  a  implantação  de  anéis  viários  para  viabilizar  uma maior  fluidez  no  trânsito  e,  
principalmente, no escoamento de nossa produção.
Buscar junto ao governo federal, ao governo estadual e às agências estrangeiras, parcerias de investimento para 
melhoria e manutenção das rodovias vicinais e da malha viária urbana, principalmente nos pontos de maior fluxo.

16 - DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO: 
Possibilitar  o  desenvolvimento  regionalizado,  por  todo  o  Município,  e  não,  ficar  concentrando  empresas  em 
poucas áreas do município.
Dar tratamento diferenciado aos Microempreendedores, às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, com 
incentivos de simplificação das obrigações administrativas, tributárias e previdenciárias, cumprindo os artigos 170, 
IX e 179 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Apoiar empreendimentos de caráter comunitário, com o uso de tecnologias sociais, de fácil multiplicação e com 
responsabilidade ambiental.

17 - MEIO AMBIENTE: 
Estruturar o Sistema Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
Oportunizar e consolidar a Política Municipal de Mudança do Clima, tendo como ferramentas os Mecanismos de 
Desenvolvimento  Limpo  (MDL's),  Redução  de  Emissões  por  Desmatamento  e  Degradação  (REED),  Crédito 
Carbono, Pagamento por Serviços Ambientais e outros.
Estabelecimento  de  Projetos  que  promovam  o  desenvolvimento  socioambiental  a  fim  de  combater  as 
desigualdades sociais e regionais. 
Estimular a logística reversa,  na cidade e no campo, promovendo a devolução ao fabricante:  pilhas,  baterias, 
pneus, embalagens de agrotóxicos e óleos lubrificantes queimados.
Apoiar a coleta seletiva de resíduos sólidos, através da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e empreendimentos 
associativos e cooperativos.
Contribuir com outras Secretarias no implemento da Gestão e da Educação Ambiental na Administração Pública.
Consolidar e ampliar as Unidades de Conservação existentes, e criar novas áreas de preservação ambiental no 
Município.
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Promover  ações  de  prevenção  dos  problemas  ambientais  de  sustentabilidade  e  proteção  ao  meio  ambiente, 
retirando pessoas de áreas de risco e instrumentalizando os distritos. 

18 - HABITAÇÃO: 
Criação  de  uma  política  habitacional  fazendo  o  Município  de  Valença  reduza  a  defasagem  habitacional, 
priorizando o povo e a oportunidade de nosso cidadão viver, dignamente, na sua própria moradia. 
Fazer  parceria  com instituições  de  ensino  pública  para  construção  de  casas  populares  de  baixo  custo  e  com 
técnicas sustentáveis.

19 - JUSTIÇA E CIDADANIA: 
Descentralizar e ampliar a informatização dos serviços de todos os órgãos da Administração Pública Municipal.
Desburocratizar os serviços, a fim de atender, com rapidez e eficiência, todos os valencianos.
Aperfeiçoar ações educativas, com todos os setores da administração pública e da sociedade civil organizada, a 
fim de reduzir, a curto e médio prazo, os índices elevados de acidentes com mortes e invalidez decorrentes de 
acidentes de trânsito, em nossas vias públicas e estradas.

20 - ENERGIA ELÉTRICA: 
Ampliar a oferta de energia elétrica, de acordo com as necessidades da sociedade, obedecendo rigorosamente ao 
perfil e às tendências da demanda, permitindo, assim, o uso mais econômico dos recursos, evitando acréscimos 
desnecessários de produção. 
Proporcionar o incremento de captação de energia limpa, renovável, em prédios da Administração Pública.

21 - ABASTECIMENTOS: 
Capacitar a mão de obra de produção e distribuição de alimentos, adotando inovações destinadas a reduzir as 
elevadas perdas de safras, durante a comercialização. 
Apoiar novas fontes de financiamento, ao longo de toda a cadeia de distribuição e venda de alimentos básicos, a 
partir dos produtores rurais. 
Ampliar e dar suporte as oportunidades de negócio, em benefício do produtor e do consumidor final.  
Coordenar programa de segurança alimentar, favorecendo os grupos sociais mais necessitados. 
Aprimorar a fiscalização para garantir os direitos do consumidor.
Incrementar programas de padronização de produtos e embalagens para maior acesso ao mercado externo.
Incentivar a segurança alimentar e econômica decorrente das possíveis variações de safra decorrentes do clima e 
do mercado,  disponibilizando mudas frutíferas,  nativas e  oleoráceas para  moradores urbanos e agrovilas  com 
intuito do enriquecer a alimentação.

22 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO: 
Apoiar o aumento de vagas de emprego, coordenando recursos para a promoção da atividade econômica, com 
prioridade para as atividades aliadas ao princípio do desenvolvimento sustentável. 
Combater  a  sonegação  fiscal  adotando  uma  estratégia  descentralizada,  convocando  o  auxílio  de  órgãos  de 
representação do empresariado.
Oportunizar empreendimentos de logística reversa, economia verde, de redução dos gases de efeito estufa 
(GEE), crédito carbono, e outros ecologicamente corretos.

23 - RELAÇÕES INTERESTADUAIS E INTERNACIONAIS: 
Prestar  assessoria  às  empresas  valencianas  de  exportação  de  bens  e  serviços,  localizando  fornecedores  e 
oportunidades comerciais, no exterior.
Estimular o intercâmbio técnico-científico, permitindo uma rápida transferência de tecnologia, elevando, assim, os 
padrões tecnológicos e a competitividade do sistema produtivo valenciano. 
Desenvolver  uma política  externa e  vigorosa,  atenta  às  condições e  necessidades  específicas  de  Valença,  em 
sintonia com as diretrizes gerais da diplomacia brasileira.
Buscar parceiros,  na área  internacional,  com objetivo não de só vender mais,  em mais  lugares,  mas  também 
conquistar acesso a novas fontes de investimentos, financiamentos e cooperação técnica a fim de modernizar o 
parque produtivo valenciano, equilibrando o movimento da economia.
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Gerenciar  decisões  relativas  à  cooperação  cultural  e  científico-tecnológica,  promoção  dos  direitos  humanos, 
preservação ambiental, luta contra o tráfico de drogas, pessoas e animais, racismo e terrorismo, em função de 
eventuais efeitos para o Município, de acordos assinados pelo Brasil. 
Capacitar os servidores para haver maior fluidez e perspectivas de novos horizontes, ou seja, a busca constante por 
empreendimentos e capital financeiro, para aplicação e desenvolvimento do nosso Município.

24 – REFORMA ADMINISTRATIVA E DA GESTÃO PÚBLICA:
É  consensual  e  urgente  a  revisão  do  modelo  de  administração  pública,  e  os  desafios  são  a  garantia  da 
Governabilidade, o desenvolvimento de Valença e a efetividade dos órgãos públicos. 
Promover reforma da máquina estatal no Município, com estrutura necessária para as ações governamentais. Uma 
estrutura administrativa mais enxuta proporcionará maior retorno dos recursos arrecadados à sociedade.
Garantir uma gestão democrática ética e de credibilidade voltada para a transparência, que priorize a cooperação, 
coordenação e a articulação das ações intergovernamentais desempenhando eficiência gerencial com reflexo em 
serviços públicos cada vez melhores e, mais econômicos, para o cidadão valenciano.
Valorizar o servidor público efetivo, priorizando-o nos cargos gerenciais, quando os mesmos atenderem ao perfil 
esperado e tenham formação na área específica.
Os cargos comissionados inclusive Secretários (as) do Município, serão todos nomeados (as) de acordo com o 
perfil  individual.  Para cada cargo será avaliado o  curriculum vitae,  a  fim de que o mesmo desempenhe suas 
funções conforme sua condição profissional.
Capacitar o funcionalismo público com técnicas de gestão, com instrumentos motivacionais e de instrumentos 
eficazes  de  controle  e  gestão,  criando  condições  de  trabalho,  plano  de  carreiras  e  valorização  das  pessoas, 
objetivando com isso um melhor retorno dos serviços do Município ao cidadão. 
Garantir a participação, em colegiados de políticas públicas,  associações representativas dos vários segmentos 
sociais auxiliando na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas, projetos e políticas públicas 
governamentais. 
Selecionar programas e projetos prioritários com a participação da sociedade civil organizada. 
Administrar  as  receitas  e  as  despesas  com  mecanismos  eficientes  para  aumentar  a  arrecadação  através  das 
demandas espontâneas, demandas induzidas e organismos multilaterais, criando procedimentos vizbilizadores do 
controle das mesmas. 

25 - COMUNICAÇÃO SOCIAL:
Divulgar à sociedade, de forma transparente, todos os atos do governo. 
Propiciar uma maior integração entre o cidadão e o governo. 
Criar o  PROGRAMA COMUNICA PREFEITO,  programa visa uma maior aproximação do prefeito  com o 
cidadão. A cada mês estaremos em um distrito, abrindo uma comunicação direta entre o Município e o cidadão. 
Esse programa visa apanhar as necessidades de cada distrito e uma resolução mais eficaz.
Manter sítio de informações com ferramenta de fórum permanente social.

26 - PROMOÇÃO SOCIAL: 
Priorizar os programas de impacto junto aos “bolsões de pobreza”, melhorando a qualidade de vida das populações 
carentes e proporcionando-lhes acesso à moradia, saúde, educação, trabalho, assistência e previdência.
Desenvolver  programas  continuados  para  a  criança  e  o  adolescente,  conforme  os  princípios  consagrados  no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, tratando o problema da criança infratora na perspectiva da educação para a 
cidadania, tendo como referência a família e a comunidade. 
Desenvolver programas continuados de atendimento e amparo aos idosos,  aos portadores de deficiência e aos 
grupos  em risco  e  vulnerabilidade social,  de  pobreza  e  indigência,  possibilitando sua  participação,  dignidade 
pessoal humana e o bem-estar social.

27 - DEFESA CIVIL: 
Criar  o  Sistema  Municipal  de  Defesa  Civil,  executado  através  de  coordenadorias  Setoriais,  que  terão  como 
objetivo a prevenção contra sinistros. 
Capacitar e treinar continuamente os agentes operacionais tendo com isso uma maior agilidade nas previsões e 
prevenções.
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Facilitar a capacitação de moradores das áreas rurais em registro e implantação de estações de radioamadorismo, 
visando  a  mais  rápida  comunicação  em  casos  de  desastres  naturais,  bem  como  o  uso  das  mesmas  para 
comunicação auxiliando ao socorro de emergências médicas.
Apoiar a recuperação ambiental de áreas de risco para a sociedade.

28 – INFRAESTRUTURA:
Apoiar a  instalação de novos equipamentos nas redes de transmissão de fibra  ótica,  telefonia convencional e 
celular, expandindo e melhorando os serviços de telecomunicações. 
Estender os serviços de produção, captação, tratamento e distribuição de água potável, e coleta e tratamento do 
esgoto. Neste caso há necessidade de revisão técnica do contrato existente entre a Prefeitura Municipal de Valença 
e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.
Dar atendimento às populações urbanas pobres, através da defesa do meio ambiente, por serem as maiores vítimas 
da poluição.

29 - ACESSO AO LAZER: 
Oportunizar aos nossos cidadãos acesso a todos os tipos de lazer através de incentivos fiscais às micro empresas, 
às empresas de pequeno porte, aos microempreendedores individuais e aos pequenos produtores rurais.
Melhoria e criação de parques e hortos na cidade com atividades diversas.
Incentivar atividades recreativas que tragam benefícios à saúde humana, respeitando a natureza.

30 – MIRANTE DO CRUZEIRO:
Desenvolver projetos de incentivo ao turismo sustentável no Mirante do Cruzeiro.
Proporcionar empreendimentos comerciais para fornecer bens e serviços demandados pelo setor turístico no local.

31 – CONSTRUÇÃO DE NOVOS MIRANTES EM OUTRAS SERRAS:
Construção de mirantes nas: Serra dos Mascates, Serra da Concórdia e Serra da Beleza.
Executar estudos para instalação de mirantes, pontos turísticos, em outras áreas do Município, equipados para o 
turismo em potencial.
Proporcionar empreendimentos comerciais pra fornecer bens e serviços demandados pelo setor turístico no local.
Promover a criação de Unidades de Conservação e Estradas Parques no Município.

32 - EFETIVAÇÃO DAS REGIÕES E BAIRROS NO MUNICÍPIO:
Consolidar as áreas regionais do Município,  através do Zoneamento Ecológico Econômico, tendo as decisões 
regionais, seus anseios, problemas e potencial, assim podendo solucionar os seus problemas com maior eficácia e 
buscar recursos com mais poder e força.
Incrementar e definir Valença em um novo patamar de desenvolvimento sustentável comunitário com a efetiva e 
concreta instalação dessas regiões. O Município participará, efusivamente, na consolidação dessas regiões, porque 
acreditamos na descentralização republicana pode resolver melhor os problemas locais e, participar ativamente, na 
busca de mais recursos em conjunto, com maior força política para isso.

33 - RECURSOS MINERAIS:
Intensificar  a  recuperação,  a  preservação  e  a  conservação  de nossas estâncias  minerais,  tomando medidas  de 
biossegurança específicas otimizando cada vez mais, sua qualidade. 
Promover  a  recuperação  ambiental  das  bacias  valencianas  de  recursos  mineirais,  efetuando  regeneração 
topográfica para prevenir maiores impactos.

34 - PRÉDIOS PÚBLICOS:
Fazer um levantamento real dos prédios públicos e utilizá-los de acordo com a necessidade do Município.
Promover a conservação e restauração dos mesmos.
Leiloar prédios antigos e terrenos baldios para incrementar caixa e aplicar o dinheiro na educação e saúde.
Reorganizar os órgãos administrativos para ocuparem os prédios públicos existentes evitando assim o alto custo do 
governo com aluguéis.
Otimizar o uso dos prédios públicos em turnos distintos.
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35 – ESCOLAS AGRÍCOLAS/AGROECOLÓGICAS:
Investir  em unidades  educacionais  exclusivas  para  educação  agrícola  a  fim  de  atender  as  particularidades  e 
necessidades dos produtores familiares.
Promover educação integral com rodízios de internato, para aprimorar os discentes na produção agroecológica e 
técnicas sustentáveis.
Proporcionar  a  inclusão  social  de  jovens  valencianos,  por  meio  da  criação,  produção  e  comercialização  de 
produtos da agroindústria e do artesanato, estimulando a geraração de recursos financeiros.
Utilizar os espaços ociosos das escolas da educação básica como sala de aula ao ar livre para o ensino juvenil 
de práticas de agricultura de subsistência ampliando a segurança alimentar e o enriquecimento nutricional.

36 – APRIMORAMENTO DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
Consolidar  os  Conselhos  de Políticas  Públicas  como estratégia  de absorção  de debates  e  demandas sociais  e 
comunitárias.
Ampliar os espaços de debate, discussão e consenso das prioridades demandadas pelos movimentos sociais.
Capacitar a sociedade civil organizada para aprimorar as ações comunitárias no âmbito dos conselhos de políticas 
públicas.

37 –BIOTECNOLOGIA:
Estimular a pesquisa e a utilização de técnicas inovadoras aprovadas pela comunidade científica.
Formar polos de pesquisa avançada em Biotecnologia tanto para o proveito de nossa produção agrícola quanto 
para exportar conhecimento com apoio de órgãos de pesquisa e extensão rural e parcerias com as universidades.

38 – CONTROLES DE SANIDADE SOBRE OS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL:
Intensificar  a  fiscalização  de  controle,  sobrepondo-se  à  necessidade  de  controle  geral  de  gastos,  erradicando 
enfermidades, evitando os imensos prejuízos decorrentes de uma atuação deficiente nesse sentido.
Aprimorar  a  estrutura  dos  órgãos  de  controle  e  fiscalização,  da  Secretaria  da  Agricultura,  para  que  tenham 
melhores condições humanas e material, para o exercício de suas atividades, permitindo aumento da arrecadação 
do  ICMS,  bem  como  a  diminuição  de  internações  hospitalares  com  ETAS  (Enfermidades  Transmitidas  por 
Alimentos).

39 –DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS AGROPECUÁRIAS:
Estimular a diversificação de culturas entre os pequenos produtores, preservando renda e empregos na agricultura, 
tomando  cuidado  de  orientar  políticas  diferenciadas  para  atender  as  especificidades  dos  sistemas  locais  de 
produção.

40 –COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E REDES:
Estimular o apoio às atividades associativas dando maior dinâmica à inserção das cooperativas na economia.
Promover a democratização do conhecimento, tornando-se parceiro na busca e consolidação de oportunidades para 
as cooperativas.
Aplicar o conceito de cooperação às redes empresariais, comungando do princípio “cooperar para competir”, cuja 
motivação  associativa  capacita-as  frente  às  necessidades  de  maior  competitividade  e  de  resistência  a  crises 
econômicas.
Estimular empresas a se associarem para resolver problemas comuns, não implicando em fusão de negócios, mas 
mantendo cada uma sua identidade individual,  podendo comprar maior quantidade e a menor preço. Micro e 
pequenas empresas ganham com este tipo de iniciativa e, grandes empresas podem ser também parceiras, no caso 
de criação de uma rede de fornecedores locais.

41 –PRODUÇÃO DE ÁGUA:
Estimular os produtores rurais, com política subsidiária, a recuperar, preservar e conservar nascentes.
Empreender rede de produção de mudas de árvores nativas, florestamento, reflorestamento e manutenção, usando 
como mão de obra técnicos agrícolas formados no município.
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Recuperar encostas, voçorocas,  áreas degradadas por erosão e pastagens inutilizadas de maneira a aumentar a 
absorção e a infiltração hídrica evitando enxurradas, assoreamentos e inundações e ainda reabastecer o lençol 
freático.
Implantar sistema de captação de água pluvial, sistema separador absoluto, para uso na máquina pública, nos seus 
diversos serviços em conformidade com as especificações sanitárias.

42 –EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NOS SERVIÇOS PÚBLICOS:
Abordar  eficiência  e  eficácia  na  gestão  pública  como vetor  de  desenvolvimento  social,  cultural,  ambiental  e 
econômico contribuíndo com a melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade.
Gerir  com  transparência  e  profissionalismo  com  ações  pautadas  no  atendimento  as  demandas,  anseios  e 
necessidades da sociedade.
Cumprir Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município e estabelecer as categorias que não o 
possuam.

43 –MOBILIDADE URBANA E RURAL:
Cumprir  e  fazer  cumprir  a  legislação  e  as  normas  de  trânsito  de  veículos  motorizados,  ciclistas,  pedestres  e 
animais.
Implantar, manter e operar sistema de sinalização, dispositivos e equipamentos de controle viário, de maneira a 
proteger a sociedade e diminua os acidentes.
Realizar a manutenção de estradas vicinais em condições para a logística e escoamento da produção agrícola, o 
turismo e ampliação do transporte público em todo o território valenciano.
Implantar educação no trânsito, ferramenta pedagógica para a preservação da vida, para todas as pessoas poderem 
transitar com segurança nas vias públicas.
 
44 – CALAMIDADES CLIMÁTICAS:
Criar  um  Plano  Estratégico  de  Enfrentamento  às  Calamidades  Climáticas  para  elaborar  e  executar  medidas 
minimizadoras  das  consequências,  solucionar  os  problemas  e  reduzir  os  danos  sociais  e  econômicos  das 
calamidades  climáticas  e  cíclicas,  buscando  o  envolvimento  de  todos  os  segmentos  da  sociedade  valenciana 
(empresários,  trabalhadores  urbanos  e  rurais,  produtores  agrícolas,  sociedade  civil,  governo  Municipal), 
especialmente as populações das áreas, ciclicamente atingidas ano após ano.
Criar Fundo Municipal para Regiões Atingidas por Calamidades Climáticas com repasse, fundo a fundo, entre 
governos estadual e federal, ativando a solução de problemas e atendimento às famílias atingidas.
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