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INTRODUÇÃO 

 Primeira mulher eleita na história de Araruama, LÍVIA DE CHIQUINHO vem 

se destacando desde as eleições municipais de 2016, na qual se consagrou 

vencedora pela maior diferença de votos válidos já contabilizados entre o primeiro 

e segundo colocado para o cargo de prefeito, gerando em LÍVIA um sentimento 

ainda maior de responsabilidade no resgate da dignidade do povo araruamense.  

Em pouco mais de três anos de um governo voltado para o povo, LÍVIA DE 

CHIQUINHO promoveu uma verdadeira revolução na forma de administrar. 

Cortou gastos, ajustou o orçamento e investiu nas mais diversas áreas, tendo como 

prioridade a saúde e a educação. Os investimentos em infraestrutura nos bairros 

têm realizado o sonho dos araruamenses: ver o asfalto na sua porta. E mais: 

Investimentos em turismo, ambiente e cultura devolveram a Araruama sua auto-

estima, a cidade que não tinha nem teatro, hoje, além de contar com um dos mais 

modernos também já comemora a entrega de um Centro de Convenções.  

Muitas conquistas foram alcançadas, como a entrega do tão sonhado Hospital 

Geral Jaqueline Prates, Hospital Municipal dos Olhos e diversas Policlínicas nos 

mais variados bairros de Araruama, que hoje fortalecem a saúde do araruamense 

com atendimento humanizado e especializado perto da sua casa. 

Presentes em todas as áreas, os investimentos em saúde trouxeram a Clínica 

Animal, uma grande aliada na luta contra as zoonoses, doenças infecciosas 

capazes de ser naturalmente transmitidas entre outros animais e seres humanos, a 

Clínica também é responsável pela castração gratuita de cães e gatos e pelo 

resgate de animais de rua. E ainda: o pioneiro Laboratório de Análise de Solo, que 

tem beneficiado centenas de agricultores com diagnóstico preciso para o cultivo 

da terra. 

O trabalho não pode parar. LÍVIA DE CHIQUINHO é a única pessoa em que o 

araruamense confia para dar continuidade a tantas obras, a tantas conquistas. 

Serão mais quatro anos de progresso e desenvolvimento, de investimentos cada 

vez maiores em infraestrutura, para um crescimento sustentável de um município 

que hoje sabe que só realiza quem trabalha com seriedade, quem governa para o 

povo, e jamais para os amigos! 



PROPOSTA DE GOVERNO 

 

 

SERVIDORES PÚBLICOS 
 

 REVISÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS das categorias que 

compõem o quadro de servidores da Prefeitura de Araruama, de acordo 

com o orçamento municipal. 

         VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS com oferecimento 

de cursos de capacitação e atualização profissional.   

 CRIAÇÃO DO CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS, que será 

estabelecido em todo mês de janeiro de cada ano, estipulando a data do 

pagamento dos salários dos servidores. 

 

 

SAÚDE PÚBLICA COMO REFERÊNCIA NACIONAL 

 

 Construção de um grandioso e moderno CENTRO DE IMAGEM 

MUNICIPAL, trazendo mais agilidade nos diagnósticos.  

 

 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO IDOSO. 

 

 Construção do tão sonhado Posto de Saúde 24h em Praia Seca. 

 

 Expansão do Projeto Policlínicas e Clínicas no bairro, humanização 

levando a saúde até você! 

 

 Microregião1 : Praça da Bandeira, XV Novembro, Hawaí.  

 Microregião 2: Outeiro, Nossa Senhora de Nazaré, Morro Moreno e 

Engenho Grande.  

 Microregião 3: Paracatu, Pedreira, Aurora e Chatuba.  



 Microregião 4: Paraty, Coqueiral e Novo Horizonte.  

 Clínica Da Vila Capri 

 Clínica Monteiro e Posse.  

 

 Ampliação do CIMI e dos serviços de planejamento familiar.  

 

 Apoio Logístico ao paciente em tratamento de Câncer. 

 

 Ampliação do Serviço de Especialidades Ambulatoriais no Hospital de 

São Vicente.  

 

 Centro Municipal de Cirurgias Odontológicas com inclusão de adultos e 

crianças especiais, saúde humanizada com atendimento não traumático.  

 

 Construção da Nova UPA 24 h com Pronto Socorro anexo. 

 

 Expansão do Projeto Dentista no Seu Bairro.  

 

 Expansão do Projeto Expresso da Saúde, levando exames no Seu Bairro.  

 

 Aumentar significativamente o Serviço de Cirurgias Eletivas.  

 

  Criação do Centro de Treinamento Sistêmico das Equipes de Saúde 

Pública. 

 

 "Saúde descentralizada é saúde humanizada" 

 

 

 



 

 

EDUCAÇÃO 

 

 Implantar um sistema de monitoramento técnico das estruturas físicas das 

unidades de educação, com a realização frequente de obras de 

manutenção. 

 

 Implantar o sistema de ensino integral nas Escolas de áreas de risco, como 

em Norival Carvalho, Mataruna e Bananeiras, em período integral ou 

contra  turno   ou   via   expansão   da   carga   horária   dos   alunos,   com   

uma   forte  articulação com as áreas do esporte, ciência e cultura. 

 

 Implantação de projetos nas escolas visando a importância e preservação 

do ambiente, coleta seletiva, aproveitamento da água de chuva, reuso da 

água para horta da unidade e limpeza. 

 

 Ampliação do Projeto Horta nas Escolas, valorização da terra e 

importância de uma alimentação saudável. 

 

 CONSTRUÇÃO DE 8 CRECHES para ampliação da oferta de educação 

infantil (Clube dos Engenheiros, Bananeiras, Vila Capri, Japão, Outeiro, 

Itatiquara, Fazendinha, Mutirão). 

 

 Construção de 3 Escolas 100% ecológicas (Engenho Grande, XV de 

Novembro e Posse). 

 

 Construção de 3 Praça Escolas 100% Ecológicas para o ensino em tempo 

integral, com ginásio poliesportivo reversível para teatro 

(Banqueiros/Saudade, Boa Vista, Prodígio). 

 



 Melhorar ainda mais a qualidade do ensino, oferecendo equipamentos e 

projetos de qualidade a todas as unidades escolares. 

 

 Construção de novos Centros de Educação Infantil. 

 

 Garantir que todas as escolas disponham de bibliotecas e desenvolvimento 

de atividades esportivas. 

 

 Criar equipes docentes para reforço de aprendizagem escolar. 

 

 Implementar o Projeto de Busca Ativa na rede municipal de ensino, 

evitando a evasão escolar. 

 

 Intensificar a articulação entre as diferentes secretarias, para construir e 

implementar políticas para primeira infância. 

 

 Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com 

necessidades educacionais especiais.  

 

 Criação de Centro Especializado para atendimento de alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

 

 Transformar o município em um Polo Universitário através de parcerias 

com universidades públicas. 

 

 Ampliação do projeto Escola Municipal Bilíngue de Tempo Integral com 

Orientação Militar, com a construção de novo prédio. 

 

 Implementar a Educação de Jovens e Adultos nas escolas no período 

noturno, nos bairros que apresentarem demanda. 

 

 Manter a Plataforma digital como estratégia para recuperação do ano letivo 

de 2020. E a inserção de tecnologias como ferramentas de ensino 



(plataforma on-line para complementação e suporte pedagógico, 

bibliotecas virtuais e a implantação de disciplinas extracurriculares como 

Lógica de Programação e Pensamento Computacional) 

 

 

 CIDADE DA CRIANÇA - construída no bairro Outeiro, o mais ousado 

projeto de educação integrada fazendo daquela área um espaço 

complementar das escolas do entorno do mesmo, que contemplará 

construções de quadras poliesportivas, campo de futebol, teatro, cinema e 

demais construções necessárias. Aos finais de semana e feriados a cidade 

das crianças será aberta ao público em geral, para que as famílias possam 

ter momentos de lazer no complexo. 

 

 Implantação do Curso Técnico Municipal de Turismo Bilíngue , 

exclusivo para moradores de Araruama. Onde 50% dos alunos que 

mais se destacarem durante o curso receberão estágio remunerado 

junto ao município, e vão desenvolver atividades dentro dos projetos 

turísticos da cidade. 

 

 Desenvolvimento do Programa de Capacitação para Jovens com mais de 

12 anos de idade, objetivando proporcionar aos estudantes experiências 

diversas que os levem a ampliar seus horizontes para possibilidades 

futuras múltiplas. 

 

 Criação do Plano Esportivo nas escolas e do Programa de Desporto 

Escolar, com o objetivo de fomentar a prática de esportes em âmbito 

municipal. 

 

 Criação do Centro de Formação dos Profissionais da Educação para a 

qualificação, valorização profissional e melhoria na qualidade do ensino. 

 

 Incentivo ao desenvolvimento de programas e projetos que fomentem a 

leitura e a aprendizagem significativa nas escolas. 



 SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 Construção de uma moderna Sede para a Guarda - CENTRO 

OPERACIONAL ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL DE 

ARARUAMA. 

 

 Elaboração de um Plano Municipal de Segurança Pública. 

 

 Reativação do Gabinete de Gestão Integrada. 

 

 Construção do Centro de Treinamento Tático com estande de tiros e 

armamentos. 

 

 Implantação do Agente de Trânsito.  

 

 Elevar o efetivo da Guarda Civil ao teto máximo de 402 servidores, 

praticamente quase dobrando o efetivo.  

 

 Concretizar o Armamento da Guarda Civil . 

 

 Implantação do Projeto de Monitoramento da cidade visando aumentar 

cada vez mais a segurança em nosso município.  

 

 Criação da Superintendência Defesa da Mulher. 

 

 Fortalecimento do Projeto Araruama Segurança Já. 

 

 Ampliação da Frota de Veículos da Guarda.  

 

 Criação de um Novo Regulamento Interno para Guarda Civil atendendo a 

Lei Federal 13.022. 

 

 Qualificação e Aperfeiçoamento da Corporação:  



 

 Formação Inicial. 

 Reciclagem Anual. 

  Matriz Curricular Com Equipamentos e Armamentos Adequados. 

 

TURISMO 

 

 Implementação do PMT – Plano Municipal de Turismo 

(Documento que define ações para o fomento do turismo para os próximos 10 

anos). 

 

 Inventário de Oferta Turística 

Processo de identificação, pesquisa e registro dos atrativos turísticos, dos 

serviços, equipamentos turísticos e infraestrutura de suporte ao turismo.   

 

 Calendário de Eventos ARARUAMA DE TODAS AS ESTAÇÕES – visa 

fomentar a economia e gerar emprego na cidade por meio do turismo, através 

de uma campanha publicitária onde promova a diversidade cultural, riqueza 

histórica, ambiental e esportiva, alinhado a um calendário de eventos que se 

identifique com as quatro estações do ano,  fomentando a realização de 

festivais, feiras, campeonatos, exposições , congressos, e outros eventos 

elaborados pelo governo municipal em parceria com organizações privadas 

atuantes no setor de “turismo e eventos” envolvendo os meios de hospedagem; 

agências de viagens; guias de turismo; transportadoras turísticas; organizadoras 

de eventos; acampamentos turísticos; clubes náuticos; restaurantes, cafeterias, 

bares e similares; locadoras de veículos, além de promotores de feiras, 

montadoras e serviços auxiliares (tradução simultânea, decoração, equipamento 

de áudio visuais, etc.). 

 

 Sinalização Turística em todos os distritos. 

 



 Construção de Pórticos Turísticos nos principais acessos da cidade e do Portal de 

Informação Turística – uma plataforma digital que reunirá todos os atrativos, 

eventos e serviços voltado ao visitante. 

 

 Iguabinha terá a Orla mais bonita da cidade, além da Construção de Píer com 

receptivo, ampliando o projeto de passeio turístico de Ferry Boat ligando Iguabinha 

X Centro Araruama X Praia Seca. 

 

 Lagoa de Juturnaíba - Implantação de passeio de Ferry Boat com construção de 

píer e de atividades como pesca esportiva. 

 

 Definição dos segmentos turísticos a serem incentivados e apoiados, que 

certificará Araruama como cidade destino: 

 

- Turismo da Pesca   

- Turismo Religioso  

- Turismo Rural   

- Cicloturismo 

- Ecoturismo (Obs: Cresce de 15 a 25% ao ano enquanto o tradicional 

7,5%) 

- Turismo Cultural   

- Turismo Científico Ambiental 

- Turismo de Aventura 

- Turismo de Esporte  

- Turismo de Lazer e entretenimento  

-Turismo Gastronômico 

 

 Criação do Observatório do Turismo 

- O Observatório do Turismo terá por finalidade realizar permanentemente 

estudos e pesquisas que sejam estratégicas para o planejamento turístico da 

cidade, assim como, captar dados sobre a atividade turística, manter melhor 



entendimento da cadeia produtiva do turismo e gerar um Banco de Dados 

sempre atualizado do setor. 

 

 Incentivo a Construção de hotéis, pousadas, apart-hotéis. 

 

 Participação da cidade em feiras nacionais e internacionais 

- A promoção da cidade como destino nas grandes feiras é fundamental 

para a apresentação e desenvolvimento do mercado turístico local, 

alcançando diretamente o consumidor e os agentes de viagens. 

 Centro de Formação Turística – Estimular a formação e qualificação de   

profissionais de atividades turísticas, como guias turísticos, idiomas, hotelaria, 

recepção, marketing digital, garçom, culinária,.. 

 

 Implantação de Centros Históricos e Culturais com pontos de informações 

turísticas e inclusão em roteiros.  

 

 Centro Histórico Lagunar e Náutico de Araruama 

 Centro Histórico-Cultural do Sal (Praia Seca) 

 Centro Histórico-Cultural Tupinambá (Morro Grande) 

 Centro Histórico-Cultural Juturnaíba (São Vicente) 

 Centro Histórico-Cultural Afro-indígena - Fazenda Aurora 

 

 Urbanização das principais orlas do Oceano e Laguna. 

 

 TaxiTur – Formação e habilitação de permissionários para atuarem como 

transporte e guias turísticos, onde trabalharão em bandeiras especiais, em 

veículos devidamente identificados fazendo translado dos visitantes e 

moradores. 

 

 Incentivar e apoiar entidades que atuam no segmento do turismo de negócios, 

na captação de eventos e promoção dos atrativos turísticos. 

 



 Restauração do prédio histórico Museu Aurora, onde ficará a sede da 

secretaria de turismo, como ponto de informações turísticas da nossa 

cidade. 

 

OBRAS 

 

 PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

URBANA PÚBLICA realizado através da articulação entre as Secretarias 

de Obras e Urbanismo, Secretaria de Segurança e Secretaria de Transporte. 

Este plano consiste na implementação de um ousado projeto de 

acessibilidade transformando a cidade em modelo da região com a 

padronização das calçadas do centro da cidade e dos centros dos distritos 

com nivelamento das calçadas com as ruas, suprimindo as barreiras e os 

obstáculos nas vias públicas, criando acessibilidade em toda a sua 

extensão, visando assim a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

 Criação da Maior Malha Viária de Ciclovias da Região, um ousado 

projeto que ligará o Centro da cidade aos principais bairros e interligará as 

Praias da Pontinha do Outeiro até a Praia do Gavião.  

 

 Urbanização de Praia Seca- Devido a sua importância no contexto 

turístico pra nossa cidade, Praia Seca terá um tratamento diferenciado com 

urbanização da Praia do Dentinho, Praia do Vargas, Praia da Pernambuca 

e Praia do Tomé, composto pela pavimentação dos acessos a essas praias 

com intertravados “Pavs” para não prejudicar os lençóis freáticos e ainda 

será realizado a urbanização das orlas com pavimentação também com 

“Pavs”, calçadas, ciclovias e iluminação. Serão pavimentadas as principais 

ruas, como a rua São José será criado ciclovias que darão acesso as 

principais praias. 

 

 



 Urbanização da Orla da Lagoa de Araruama– Extensão da Orla Oscar 

Niemeyer até a Praia do Gavião, com a construção de ciclovias, calçadas e 

iluminação nos trechos que ainda não são urbanizados, como é o caso da 

Praia do Gavião, Praia do Coqueiral, Praia dos Amores e Praia das Salinas. 

Esta interligação terá uma extensão total de 11.632  metros e neste trecho 

serão construídos dois pontos turísticos: uma ponte no início da Praia do 

Centro que fará a ligação com a Praia das Salinas e outro, após o Clube 

Náutico que será um deck suspenso às margens da lagoa interligando a 

Praia da Pontinha a Praia dos Amores, preservando assim a vegetação 

nativa desse local.  

 

 Pavimentação das principais vias de todos os bairros. 

 

 Reformas e revitalização de praças. 

 

 

 

MEIO AMBIENTE 

AGRICULTURA 

 

 Máquinas e Equipamentos: 

 

 Aquisição de caminhão para escoamento da mercadorias da agricultura 

familiar para o CEASA. 

 Aquisição de Retroescavadeira para atender as demandas da agricultura 

familiar . 

 Aquisição de Tratores para preparo do solo. 

 

 Implementos 

 

 Aquisição de Turbina para pulverização da produção da agricultura 

familiar. 

 Aquisição de KO para pulverização da produção da agricultura familiar. 



 Aquisição de Subsolador para preparo do solo.  

 Aquisição de Sulcador para preparo do solo. 

 

 Incentivo ao Turismo Rural. 

 

 Revitalização do Galpão do Produtor Rural.  

 

 Construção de um grandioso Laboratório Profissional de Análise de Solo, 

no Parque de Exposição. 

 

 Construção de Estufa Municipal no Parque de Exposição. 

 

  Aquisição de kit de irrigação para concessão de uso na agricultura 

familiar. 

 

 Aquisição da Produção da Agricultura Familiar para merenda escolar. 

 

 Construção da Casa do Mel no Parque de Exposição para incentivar a 

Apicultura no município. 

 

 Ampliação da Colônia Z-28 com a construção da cozinha para atender a 

merenda escolar . 

 

 Aquisição de um sítio para implantar o “PROJETO UMA NOVA 

VIDA”. 

Objetivo: Amparar os moradores de rua, dando-lhes oportunidades para 

recomeçarem uma vida nova. 

 

 Criação de Plataforma digital de vendas dos produtos da agricultura 

familiar. 

 



 Incentivo da piscicultura nas propriedades . 

 

 Projeto de incentivo de novas culturas agrícolas.   

 

 Criação do ponto de vendas dos pescadores nos portos. 

 

 Incentivo à produção orgânica na agricultura familiar. 

 

 Continuação do programa Revita Citrus com doação de 100.000 mudas 

para agricultura familiar. 

 

 Incentivo à produção de Laticínios na Agricultura Familiar. 

 

 

 CLÍNICA ANIMAL 

 

 Casa Protetora dos Animais. 

 

 Programa Municipal de Fortalecimento do Sistema de Acolhimento de 

Maus tratos dos Animais. 

 

 Censo Populacional de Gatos e Cães. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUIDADOS COM AMBIENTE 

 

 

 

 PROJETO CASA LEGALIZADA, LAGOA RESGATADA 

 

 Grandioso e mais ousado  projeto de LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA, de 

acordo com a Lei Federal 13.465,  junto a sociedade civil numa grande 

ação de amor e responsabilidade com nossa lagoa.  

O cidadão que quiser regularizar seu imóvel e obter gratuitamente sua 

escritura com RGI deverá, entre outras exigências, cumprir o projeto da 

Secretaria de Obras que irá normatizar as regras para instalação de 

filtro, fossa e sumidouro em sua residência, evitando que o esgoto da 

sua casa seja lançado em nossos rios e canais, chegando a nossa lagoa, em 

uma grande ação de governo envolvendo as Secretarias de Ambiente, 

Fazenda, Obras, SEPOL e Procuradoria.  

 

 Construção de usina fotovoltaica de solo (energia solar). 

 

 Criação e Implantação de Unidades de Conservação Municipais. 

 



 Incentivo a Criação de RPPN’s (Reserva Particular do Patrimônio 

Natural). 

 

 Implantação de projeto de ecotrilhas . 

 

 Implantação de hortas comunitárias urbanas. 

 

 Implantação do Polo Municipal de Educação Ambiental. 

 

 Incentivo ao Turismo Cientifico Ambiental. 

 

 Implantação da Coleta Seletiva nos bairros. 

 

 Implantação do Projeto de Coleta de resíduos eletroeletrônicos e pilhas e 

baterias. 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 Reurbanização do Condomínio Industrial de Itatiquara e inclusão no grandioso 

Programa de Regularização Fundiária, como uma das primeiras ações do 

governo. 

 

 Legalização e implantação do tão sonhado Parque Industrial de São Vicente de 

Paulo, com área recreativa e uma Grandiosa Creche para mães trabalhadoras do 

parque. 

 

 Buscar entendimento decisivo junto ao Estado e CCR para a inevitável abertura 

do acesso da Via Lagos ao distrito de São Vicente de Paulo como medida 



estratégica para o desenvolvimento local e escoamento de produtos agrícolas e 

industriais. 

 

• Promover Araruama como Polo de Integração do Desenvolvimento na Região 

dos Lagos.  

 

• Fomentar o desenvolvimento de um Polo de inovação e tecnologia na cidade, 

considerando o potencial econômico e o capital humano de Araruama, com 

objetivo de elevar do valor agregado das atividades econômicas locais.  

 

 Incentivar, qualificar e promover o Microempreendedor individual, além de 

reestruturar a Casa do Empreendedor. 

 

• Promover a inserção da parcela da população mais vulnerável nos ciclos 

geradores de renda, fomentando o empreendedorismo, a economia criativa e 

valorizando as vocações locais.  

 

• Reestruturar e incentivar os segmentos tradicionais de Araruama como: turismo, 

cultura, esporte, agricultura, construção civil, indústria, comércio e serviços, 

visando impulsionar o crescimento econômico da cidade e promover a 

organização social de cada setor através de associações e/ou entidades 

representativas nacionais e internacionais. 

 

 Implantação do BOM (Banco de Oportunidades Municipal) – que funcionará 

através de uma plataforma digital onde o cidadão araruamense poderá ter 

acesso a diversos serviços como: anúncio de curriculum, ofertas de vagas de 

trabalho, empreendedores locais devidamente legalizados e cadastrados no 

programa de fomento ao emprego poderão de forma digital tanto informar o 

perfil do funcionário que procura para contratação como também ter acesso 



aos currículos que se enquadrem em sua procura. A plataforma BOM, visa 

ainda a oferta de cursos profissionalizantes, workshop, oficinas, etc. 

 

 

CULTURA 

 

 Promover e incentivar a valorização do Patrimônio Histórico Cultura Material e 

Imaterial de Araruama. 

 

 Implantação de equipamentos públicos que promovam a história e a 

cultura local de forma moderna e interativa, possibilitando sensação de 

pertencimento e cidadania aos munícipes e opção de lazer aos turistas.  

 Centro Histórico Lagunar e Náutico de Araruama 

 Centro Histórico-Cultural do Sal - Praia Seca 

 Centro Histórico-Cultural Tupinambá - Morro Grande 

 Centro Histórico-Cultural Juturnaíba - São Vicente de Paulo 

 Centro Histórico-Cultural Afro-indígena - Fazenda Aurora 

 

 Implantação do Projeto Araruama Artes Manuais, que visa estimular os artesãos e 

trabalhadores manuais por meio de realização de feiras e eventos, exposição e 

comercialização dos seus produtos. 

 

 Estimular à Cultura Alimentar local e regional, com valorização aos produtos da 

terra por meio de fomento da gastronomia típica com elementos da agricultura, 

pesca e demais especificidades da cozinha araruamense. 

 

 Organizar e fomentar o Carnaval de Araruama, valorizando os blocos, Escolas de 

samba e demais agremiações culturais do carnaval araruamense. 

 



 Fomentar a profissionais e amadores dos grupos, coletivos e empresas culturais de 

Teatro, Dança, música, Capoeira e artes visuais, ampliando as ações culturais no 

Município. 

 

 Atenção às Políticas Culturais, com a regulamentação do Sistema Municipal de 

Cultura. 

 

 Estimular as atividades culturais nos Distritos, praças e espaços públicos em geral, 

por meio de eventos e ações de fomento da Economia Criativa. 

 

 Fomentar a arte e a cultura por meio de festivais, exposições, encontros e oficinas. 

 

 

ESPORTE 

 Expansão do Projeto Orla Ativa para Praia do Barbudo, Praia Seca, Praia do 

Gavião. 

 

 Implantação do Projeto Comunidade Ativa que levará atividades físicas e 

recreativas, com intuito de estimular a vida saudável a todas as faixas etárias em 

espaços públicos como quadras e praças das comunidades. 

 

 Revitalização da iluminação das orlas com características de práticas esportivas. 

 

 Revitalização das quadras e espaços para práticas esportivas localizadas nos 

bairros com acessibilidade e iluminação. 

 

  Implantar e incentivar Escola de KiteSurf e demais esportes náuticos que visam 

formar novos atletas e valorização da nossa laguna. 

 

 Estimular a prática esportiva e competições para PcD (Pessoas com Deficiência). 

 

 Incentivar e sediar eventos e competições esportivas de todas as modalidades. 



 

 Implantação de Academias ao ar livre nos distritos. 

 

 Implantação de pista de Pumptrack. 

 

 Realização dos jogos escolares. 

 

 Implantar programas de apoio e incentivo a atletas competidores de auto 

rendimento. 

 

POLÍTICA SOCIAL 

 

 Reestruturar e ampliar a oferta de oficinas e serviço psicossocial dos CRAS - 

Centros de Referência da Assistência Social, consolidando como porta de entrada 

para as políticas sociais. 

 

 Implantação de 3 novas e modernas unidades do CRAS - Centros de Referência 

da Assistência Social nas seguintes microrregiões: Boa Perna, Itatiquara e Jardim 

Califórnia. 

 

 Ampliação do Programa Minha Casa meu Trabalho: Casa Restaurante, Casa 

Costura, Casa Creche. 

 

 Ampliação do Programa Jovem Cidadão e criação de outras ações de incentivo 

ao primeiro emprego. 

 

 Elaboração do Plano Municipal de Assistência Social. 

 

 Criação de uma Comissão Intersetorial para Assuntos das Políticas Sociais. 

 

 Dinamizar programas e ações direcionados a população em situação de rua. 



 Novo Cemitério Municipal, com capelas climatizadas, acessibilidade e serviço 

humanizado. 

 

 Fortalecer programas de prevenção, proteção e de atendimento tanto das crianças 

e adolescentes quanto de suas respectivas famílias. 

 

 Articular políticas públicas para as mulheres, incluídas atividades 

antidiscriminatórias em suas relações sociais e o combate a todas as formas de 

violência contra a mulher. 

 

 Garantir e implementar ações que garantam os direitos sociais do idoso, 

criando condições para promover sua autonomia, integração e participação 

efetiva na sociedade. 

 

 Promover e garantir os serviços de atenção à pessoa com deficiência. 

 

 Ações comunitárias nas áreas de interesse social que envolvam toda rede de 

serviço público proporcionando aos usuários o acesso a informação, regularização 

de documentos e atenção básica.  

 

 Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistencial Social. 

 

 

TRANSPORTES 

 

 A aquisição de novos ônibus para expandir o atendimento do Projeto Folha 

verde na área rural com passagem a preço popular R$ 1,00 real. Levando esse 

atendimento também a Juturnaíba. 

 Sinalização constante das vias públicas. 

 Aquisição de novos Ferryboat para expansão do transporte turístico para 

Iguabinha e Lagoa de Juturnaíba. 



 Implantação do Projeto Táxi Araruama que funcionará no mesmo molde 

do Táxi Rio. 

 

 

Lívia de Chiquinho 

“Araruama no rumo certo” 

 

LÍVIA SOARES BELLO DA SILVA – “LÍVIA DE CHIQUINHO” 

PREFEITA 
Formada em Gestão de Recursos Humanos  
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