PLANO DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO : “ HONESTIDADE,COMPETENCIA E
RESULTADO VALENÇA NO RUMO CERTO”

A COLIGAÇÃO “HONESTIDADE,COMPETENCIA E RESULTADO VALENÇA
NO RUMO CERTO”, com o objetivo de atender à Legislação Eleitoral e de
expressar os compromissos programáticos que fundamentam a sua
constituição, apresenta as diretrizes para a construção coletiva do Plano
de Governo, compreendido entre 2017 e 2020.
A partir deste marc
marco
o de “ideias força” convidaremos todos os
diferentes setores da sociedade Valenciana, para um amplo e duradouro
confronto de visões de mundo e de propostas que se conformarão num
Programa de Ações Estratégicas.
Vamos dar continuidade um governo responsável e inclusivo; que
apresente projetos factíveis; que garanta e efetive direitos civis, políticos e
sociais no âmbito do município, pois é neste espaço territorial que os
indivíduos de fato agem, vivem e sentem.
Neste trabalho iniciamos o plantio de sementes que tornarão
t
possível alcançar um consenso sobre saúde, educação, mobilidade e
acessibilidade urbana, segurança, cultura, meio ambiente, habitação,
trabalho e renda, esporte e lazer, ciência e tecnologia e o enfrentamento
sobre a problemática das drogas.
Este consenso deve expressar os dissensos e, ao mesmo tempo,
indicar as metas, os recursos e os mecanismos de monitoramento e
avaliação das políticas públicas resultantes da participação ativa dos
cidadãos com suas opiniões e propostas.
propostas
Portanto, este documento é aapenas o primeiro ato, de
e uma longa
caminhada em direção ao futuro de oportunidade, prosperidade e
felicidade para a cidade de Valença/RJ.

Seus desdobramentos ultrapassam o período eleitoral,
constituindo-se
se num quadro de resultados a serem acompanhados
permanentemente pelos ccidadãos.
Portanto, estas diretrizes vêm ao encontro do chamamento público
para pensar um novo modelo de cidade, que satisfaça as demandas
urgentes por um melhor sistema de saúde; por escolas que de fato
ensinem; por um projeto de mobilidade sustentável que
que reduza o tempo
das viagens; por um ordenamento urbano que induza a policentralidade
dos serviços; por um sistema eficiente de aproveitamento dos resíduos
sólidos; por segurança cidadã; pela conciliação entre oportunidades
econômicas e conservação do mei
meio
o ambiente; por uma política cultural
democrática e substantiva em recursos financeiros; por diferentes
mecanismos e estratégias de realização pessoal e profissional para todos;
por valorização das potencialidades da juventude; finalmente, por uma
cidade que
ue seja boa para os grupos mais vulneráveis: os mais pobres, as
crianças, os idosos e os que possuem diversas dificuldades de se
locomoverem.
Reconhecer
econhecer e compreender a realidade dos problemas - como
metodologia capaz de gerar soluções inovadoras para os desafios do
presente e do futuro. Por exemplo: criar, articulado com os Governos
Estadual e Federal, um Centro Integrado de Referência em Álcool e Outras
Drogas, com um triplo objetivo: capacitar os profissionais envolvidos,
articular os projetos e progra
programas
mas dessa política transversal e monitorar e
avaliar os resultados criar sserviço
erviço de atendimento para recuperação de
dependentes químicos, criar sede própria para uma CASA DE CRIANÇAS
adaptadas as necessidades deste segmento.
Do mesmo modo a questão das políticas municipais de segurança
pública impõe uma série de perguntas e dilemas. Trata-se
Trata se de problema
que envolve questões de ordem legal, econômica, social, mas, também,
política. Portanto, este documento tem como fundamento teórico o

conceito de Segurança Cidadã para lidar eficazmente com o complexo
problema da violência urbana.

O que propomos é um ciclo virtuoso no planejamento e na gestão
das políticas públicas, tornado-as:
tornado as: mais baratas, mais integradas, mais
sustentáveis e mais efetivas. Ou seja, a ênfase é nas
na possíveis respostas do
poder público.
Assim, nossas diretrizes indicam o que deve sser
er feito para construir:
* UMA CIDADE SAUDÁVEL - priorizar o sistema de gestão da saúde
pública, introduzindo novos modelos de administração, de informatização
e de profissionalização; - ampliar os investimentos para garantir a
universalização do atendimento;
atendime
- aperfeiçoar o atendimento em saúde
preventiva, sobretudo no Programa Saúde da Família; - recuperar e
ampliar a infra-estrutura
estrutura hospitalar, buscando parâmetros de equilíbrio
entre oferta e demanda; - monitorar e avaliar sistematicamente os
indicadoress do sistema de saúde; - aumentar a cobertura do saneamento
básico; - criar políticas públicas integradas para lidar com o uso abusivo de
drogas; - apoiar programas e projetos inovadores desenvolvidos nas
diferentes áreas da saúde pública.
* UMA CIDADE DO CONHECIMENTO – continuar a parceria com o SENAI E
COM O SENAC atraindo para Valença os cursos profissionalizantes em
diversas áreas, criar um pólo de artesanato local, um pólo no setor de
costuras aproveitando dos recursos nat
naturais
urais das diversas costureiras de
nosso Município,, utilizar as diversas formass de curtir o couro para
utilização deste material por meio de cursos técnicos,
técnicos implantar o regime
de tempo integral de estudos
estudos; - aumentar a alocação
ção de recursos para a
educação; - valorização do professor e a melhoria e profissionalização da
gestão; - focar no processo de aprendizagem; maior empoderamento para
diretores, professores e pais; - implantar centros de excelência para a
formação profissional de jovens, em parceria com instituições estaduais e
federais; - fortalecer a parceria com o Governo do Estado no Programa de

Alfabetização na Idade Certa - PAIC; - monitorar a avaliar os resultados
tados das
escolas e dos alunos em grupo e isoladamente; - atender a totalidade da
demanda por vagas na pré
pré-escola,
escola, no ensino básico e fundamental; adequar a infra-estrutura
estrutura física e tecnológica das escolas para enfrentar o
desafio da qualidade e da educa
educação integral; - preparar a escola para agir
de forma preventiva em relação ao consumo de drogas e a violência.
* UMA CIDADE DA MOBILIDADE E DA ACESSIBILIDADE - implantar
sistema integrado de mobilidade urbana sustentável; - investir na oferta
de transporte público de qualidade; - reverter a lógica dee remoção
territorial de grupos menos favorecidos; - instituir uma política pública
para o uso intensivo das calçadas e dos parques públicos.
* UMA CIDADE PLANEJADA - recuperar e rever os estudos e projetos
desenvolvidos ao longo dos últimos tempos, tais como as obras novas
novas:


A UPA NO BENFICA – devendo ser aprovado pela Câmara
Municipal no orçamento o valor já constante na Caixa Econômica
Federal equipar e re-equipar
re
umaa saúde de qualidade e quantidade
– um verdadeiro marco na saúde valenciana.
v
Após o fechamento do
Hospital Geral, o Hospital Escola Luiz Gioseffi
Giose Januzzi, que não tem
condições de atender a crescente população de nossa cidade,
cidade a
UPA, contará com se
sessenta salas de atendimento médico, sendo
uma sala vermelha com três leitos de UTI,, duas salas para
tratamento de emergência (masculino e feminino) com cinco leitos
de emergência para cada, uma sala amarela para urgência de
triagem, com cinco leitos, que funcionará 24 horas por dia, sete dias
por semana podendo resolver grande parte das urgências e
emergências. E, quando estiver em pleno funcionamento, a UPA
ainda oferecerá estrutura moderna , com raio-X difgital,
eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de
observação. A UPA será u
uma
ma opção para suprir, em parte, a falta do
Hospital Geral que foi fechado .

* EM RELAÇÃO A CRIANÇA E O ADOLECENTE - Para a
Casa da Criança foi comprado novo mobiliário, material de cama e
banho, TV de LED, colchões de berço, cadeiras para refeição e
cozinha
nha nova completa. Além de reformas na estrutura do local.
local
Através de uma parceria entre Secretaria de Cultura e Secretaria de
Assistência Social, foi criada a Orquestra Sinfônica Municipal, tendo
como público crianças e adolescentes do Serviço de Convivên
Convivência do
CRAS Cambota. Participam de aulas de sopro, percussão, flauta, sax,
trombone e outros e já têm se apresentado. É plano deste governo
dar estrutura a CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE com prédio
próprio, implementando um acompanhamento psicológico, so
social e
ocupacional dos menores em risco. O levantamento mostra que a
prioridade dessas crianças e adolescentes é ter um trabalho e
continuar estudando. Num segundo momento, ter uma família
melhor é o que desejam as crianças e os adolescentes. Analisando
essas duas primeiras afirmações, observa
observa-se que o desejo para o
futuro é com o trabalho e uma família melhor. Esse fato mostra a
importância que o trabalho tem para essas crianças e para esses
adolescentes, visto que isso leva
leva a melhores condições de vida
vida,
como forma de obter uma situação mais digna atrelado ao estudo
de forma integral.. No meio social em que
que vivem, ter um emprego
fixo e um salário no fim do mês já é uma vitória, mesmo que isso
não seja o suficiente para uma vida digna. Implementar junto ao
JEACRIM um meio eficaz de executar as medidas sócio-educativas
educativas
em prol da CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE , criando um
setor próprio da procuradoria a fim de agilizar o recebimento deste
recurso para o custeio em prol das melhorias das instalações
stalações,
alimentação, educação e profissionalizante.

 O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM VALENÇA,
VALENÇA obra em
construção,, resgatada do governo anterior que fechou o POSTO DE
PLUERICULTURA, será uma UNIDADE BÁSICA DE SAUDE que tem

como objetivos at
atender
ender as primeiras necessidades, atendimento
primário de baixa complexidade, com aferição inicial, consultas, pré
prénatal, atendimento psicológico e de fisioterapia etc... com
contrapartida do Município de Valença/RJ que deve ser concluída
no ano de 2017,, a meta e melhorar o atendimento, transfo
transformando
o local em referencia para manipulação de medicamentos com
objetivo de baratear
baratear e dar qualidade aos medicamentos básicos e
gratuitos para a população Valenciana.
 UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE CONSERVATORIA, o
obra em
construção em como objetivos atender as primeiras necessidades,
atendimento primário de baixa complexidade, com aferição inicial,
consultas, pré-natal,
natal, etc... com contrapartida do Município de
Valença/RJ que deve ser concluída no ano de 2017,
2017, trazendo ao
Valenciano maior praticidade no atendimento básico
básico de saúde
objetivando uma população mais saudável no enfrentamento do
diversos malefícios de saúde.
 UNIDADE
ADE BÁSICA DE SAÚDE DA VARGINHA obra em construção em
como objetivos atender as primeiras necessidades, atendimento
primário de baixa complexidade, com aferição inicial, consultas, pré
prénatal, etc... com contrapartida do Município de Valença/RJ que deve
ser concluída no ano de 2017, elaborada para dar ao Valenciano o
primeiro atendimento, realizando uma triagem no atendimento
atendimento á
saúde da população.
 UNIDADE
NIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JOAO DIAS, obra em
construção em como objetivos atender as primeiras necessidades,
atendimento primário de baixa complexidade, com aferição inicial
de pressão arterial, consultas, pré-natal,
pré
etc...
tc... com contrapartida do
Município de Valença/RJ que deve ser concluída no ano de 2017
2017,
mais uma obra que objetiva dar assistência primeira ao Valenciano

do Bairro assumindo junto com o Agente de Saúde a melhoria da
saúde da população.
 UNIDADE BÁSICA DO BAIRRO BIQUINHA, obra em construção em
como objetivos atender as primeiras necessidades, atendimento
primário de baixa complexidade, com aferição inicial de pressão
arterial, consultas, pré
pré-natal,
natal, etc... com contrapartida do Município
de Valença/RJ que deve ser concluída no ano de 2017,
2017, quando
pronta objetivamos a erradicação das diversas doe
doenças
nças que vitimam
as crianças e idosos, doenças respiratórias, atendimento as doenças
epidemologicas
idemologicas como a Dengue, ch
chikungunya,
a, tendo como
exemplos.


UNIDADE BÁSICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, obra em
construção em como objetivos atender as primeiras nece
necessidades,
atendimento primário de baixa complexidade, com aferição inicial,
consultas, pré-natal,
natal, etc... com contrapartida do Município de
Valença/RJ que deve ser concluída no ano de 2017
2017,, vamos dar
continuidade ao proje
projeto de erradicação de doenças
ças no Municipio de
Valença/RJ fortalecendo todos os postos de saúde e construindo
ainda mais.

 UNIDADE BÁSICA DO BAIRRO SPALLA 2 - obra em construção em
como objetivos
tivos atender as primeiras necessidades, atendimento
primário de baixa complexidade, com aferição inicial, consultas, pré
prénatal, etc... com contrapartida do Município de Valença/RJ que deve
ser concluída no ano de 2017 dando prioridade a erradicação as
doenças.
 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE OSÓRIO,
OSÓ
estratégia Saúde da
família obra concluída em pleno funcionamento e que depende de
atenção do Município para o pleno funcionamento junto com os
AGENTES DE SAÚDE, com fornecimento de medicamentos gratuitos

através da FARMACIA MUNICIPAL, queremos continuar
continuar a tratar do
Valenciano objetivando uma melhor qualidade de vida.
 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JOÃO BONITO
BONITO,
estratégia Saúde da família obra concluída em pleno funcionamento
e que depende de atenção do Município para o pleno
funcionamento junto com os AGENTES DE SAÚDE, com
fornecimento de medicamentos gratuitos através da FARMACIA
MUNICIPAL, queremos continuar a tratar do Valenciano objetivando
uma melhor qualidade de vida e erradicação de doenças, bem como
a triagem para o atendimento junto a UPA e ao Ho
Hospital
spital Escola de
Valença/RJ.
 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PARAPEUNA
estratégia Saúde da família obra concluída em pleno funcionamento
e que depende de atenção do Município para o pleno
funcionamento junto com os AGENTES DE SAÚDE, com
fornecimento de medicamentos gratuitos através da FARMACIA
MUNICIPAL, queremos continuar a tratar do Valenc
Valenciano
iano objetivando
uma melhor qualidade de vida e erradicação de diversas doenças,
será um centro de apoio aos agentes de saúde para toda a
comunidade.
 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE PLINIO TAVARES DO BAIRRO DE
FÁTIMA, estratégia da Saúde da família obra concluída em pleno
funcionamento e que depende de atenção do Município para o
pleno funcionamento junto com os AGENTES DE SAÚDE, com
fornecimento de medicamentos gratuitos através da FARMACIA
MUNICIPAL, queremos continuar a tratar do Valenciano objetivando
uma melhor qualidade de vida
vida.
 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM VALENÇA
estratégia Saúde da fam
família
ília obra concluída em pleno funcionamento

e que depende de atenção do Município para o pleno
funcionamento junto com os AGENTES DE SAÚDE, com
fornecimento de medicamentos gratuitos através da FARMACIA
MUNICIPAL, queremos continuar a tratar do Valenciano objetivando
objetivando
uma melhor qualidade de vida
vida,, queremos terminar com os
mandados de segurança requerendo medicamentos da cesta básica
de saúde, sendo um ponto d
de apoio aos agentes de saúde da
família.
 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CONSERVATÓRIA
estratégia Saúde da família obra concluída em pleno funcionamento
e que depende de atenção do Município para o pleno
funcionamento junto com os AGENTES DE SAÚDE, com
fornecimento de medicamentos gratuitos através da FARMACIA
MUNICIPAL, queremos continuar a tratar do Valenciano objetivando
uma melhor qualidade de vida
vida.
 REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE NOS BAIRROS
PENTAGNA, PASSAGEM SANTA IZABEL E CANTEIRO est
estratégia
Saúde da família obra concluída em pleno funcionamento e que
depende de atenção do Município para o pleno funcionamento
junto com os AGENTES DE SAÚDE, com fornecimento de
medicamentos gratuitos através da FARMACIA MUNICIPAL,
queremos continuar a tratar
tratar do Valenciano objetivando uma melhor
qualidade de vida.
 OBRAS E REFORMAS NO TEATRO ROSINHA DE VALENÇA/RJ
VALENÇA/RJ,
salientando o apoio a cultura e as artes fomentando junto ao jovem
Valenciano o valor da cultura encravados nas raízes históricas de
Valença/RJ, bem como as raízes da musicalidade trazendo os
encantos de Conservatória a sede do Município, de Valença/RJ
como fonte permanente a alusão QUILOMBOLA, FOLIAS DE REIS,

FESTAS JULINAS E A PADROEIRA DA CIDADE NOSSA SENHORA DA
GLORIA;


ACADEMIA
A DA SAUDE NO BAIRRO DUDU LOPES, em fase de
construção com recursos externos, quando pronta irá proporciona
proporcionar
aos Valencianos uma grande melhoria na qualidade de vida,
proporcionando uma atividade física e retirando do sedentarismo
os Valencianos para fins de prevenção as diversas doenças que o
sedentarismo proporciona, evitando
evitando com isso complicações a
saúde.

 UMA CIDADE SEGURA E PACÍFICAPACÍFICA reconstruir os laços
comunitários e de vizinhança para aumentar as redes informais de
proteção social; - preparar a Guarda Municipal para ser um agente
de efetivação dos direitos de cidadania; - fazer da Guarda Municipal
e da Defesa Civil os instrumentos principais da segurança cidadã,
em parceria permanente com a Segurança Pública do Estado
Estado; - criar
o Conselho Municipal de Segurança Cidadã e os Conselhos
Comunitários de Segurança Cidadã; - instituir um programa de
formação de mediadores de conflitos nos bairros; - fortalecer as
políticas públicas de prevenção focadas no indivíduo, na família, na
escola e na comunidade; - oferecer mais oportunidades de lazer e
esporte para crianças e adolescentes; - instituir um programa
compartilhado
hado entre governo e sociedade para manutenção do
espaço e da ordem pública; - trabalhar integrado e
cooperativamente com o Governo do Estado na prevenção e no
estabelecimento de uma cultura da segurança cidadã.
 UMA CIDADE PRODUTIVA E EMPREENDEDORA - tornar Valença a
cidade da inovação, da criatividade e do empreendedorismo; induzir o desenvolvimento dos potenciais produtivos, criativos
criativos e
econômicos da cidade
cidade; - transformar Valença numa cidade de
serviços de alta performance em: cultura, entretenimento,

tecnologia da informação e comunicação, saúde e turismo; explorar a localização geográfica e estratégica da cidade entre os
Estados do Rio de janeiro e Minas Gerais para sermos o ponto de
comercialização dos produtos dos estados fronteiriços com
produtos produzidos nos dois estados
estados; - induzir o desenvolvimento
econômico das áreas rurais e incrementar a produção de leite
aproveitando da geografia da segunda maior cidade do Estado do
Rio de janeiro; - desenhar políticas públicas para a capacitação e
empregabilidade da juventude; - desenvolver nas áreas degradadas
e nos vazios espaciais projetos industriais e comunitários;


UMA CIDADE CRIATIVA E INOVADORA - ampliar os investimentos
na área de cultura; - implantar uma rede de distritos criativos; - criar
um amplo programa de formação e qualificação em todas as
linguagens artísticas; - ampliar os mecanismos de fom
fomento à
produção e difusão cultural, em parceria com os governos estadual
e federal; - incentivar as parcerias público
público-privadas
privadas na área de
cultura e inovação; - apoiar a economia do entretenimento; investir na produção, no design e na comercialização da ccriação
artesanal; - recuperar, ampliar e integrar os diversos equipamentos
de cultura do Município; - implantar uma política de modernização
da gestão administrativa e financeira nos equipamentos culturais,
garantido o financiamento continuado das suas ati
atividades;
vidades; assegurar recursos para a conservação, manutenção e valorização
do patrimônio histórico e cultural de Valença e incentivar a
exploração deste patrimônio de forma consciente e duradoura.

 UMA CIDADE PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E JUSTA - instaurar
uma aliança entre o poder público e a sociedade fundada na
transparência, participação e assunção de responsabilidades; reverter às lógicas de produção da desigualdade econômica e social
com o fortalecimento dos mecanismos redistributivos da riqueza; erradicar
rradicar a miséria absoluta em Valença; - fomentar sistemas de

autogestão nos bairros; -fortalecer
fortalecer o controle social dos projetos e
de sua implantação; - implantar
tar a Lei de Acesso à Informação no
Município; pensar e gerir estratégias e projetos de longo prazo; comprometer a Administração Municipal com a ética, a seriedade e
a competência; - redefinir o marcos da administração pública
municipal em torno da inovação, qualidade e profissionalização da
gestão; - construir programas, projetos e estratégias
estratégias integrados e
transversais; - aumentar a cooperação, parceria e articulação entre
o setor público e a sociedade.
 UMA CIDADE SUSTENTÁVEL - compatibilizar o crescimento
econômico com a conservação do meio ambiente; - melhorar a
gestão ambiental através da profissionalização e do monitoramento
e avaliação das políticas ambientais; - implantar um sistema de
coleta seletiva de lixo; - instituir uma política de reuso de águas; implementar um programa de reaproveitamento energético dos
resíduos sólidos; - desenvolver
nvolver mecanismos de gestão para
fomentar a transição para uma economia sustentável; - aumentar
as áreas verdes, com a participação ativa do poder público e da
sociedade. Estas são as diretrizes que serão levadas ao conjunto dos
cidadãos para que germinem propostas de políticas públicas
participativas e bem desenhadas.

Nestas é possível perceber o sonho e o desejo de organização
de um Município que contempla um pólo da educação de nível
superior nas áreas do Direito, da Saúde, e da Tecnolog
Tecnologia da
Informação, enxugando as contas públicas e mantendo o
pagamento dos servidores e as contribuições sociais em dia e com
responsabilidade o que faz a coligação “HONESTIDADE,
COMPETENCIA E RESULTADO VALENÇA NO RUMO CERTO” .

Como fruto de um esforço coletivo,
coletivo, sintetizam um conjunto
de preocupações e sinalizam uma vontade política decidida a
assumir a responsabilidade pela construção do futuro.

O propósito que unifica e integ
integra
ra esta ampla Coligação está
em aperfeiçoar um modelo de gestão pública municipal inovador,
que efetiva os direitos humanos através de políticas públicas
criativas, inclusivas e geradoras de altos níveis de integração e
cooperação
ação social.
Uma cidade saudável de se viver é aquela em que há um
movimento incessante de produção e valorização da diversidade e
da pluralidade, da convivência e da tolerância, ainda mais, de
oportunidades, de sonhos e de vontades buscar
buscar obstinadamente
reunir e congregar pessoas para erguer uma cidade justa e
saudável.
Valença/RJ, 15/08/2016.
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