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1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
☼ Auditória prioritária das Contas Públicas (retorno de recursos desfiados por corrupção);
☼ Transparência e maior participação popular do Plano Diretor de Cabo Frio;
☼ Fortalecimento dos conselhos municipais e populares.

2. CULTURA E LAZER
Plano municipal de Cultura por uma Cabo Frio Nossa

Nas últimas décadas, submetida ao mercado e aos grandes investimentos beneficiadores
das classes sociais mais altas, Cabo Frio teve sua vida cultural organizada cada vez mais
esvaziada, perdendo, por diversas momentos, sua memória e tradição. A transformação
da cidade em uma arena de oportunidades de negócio reduziu as possibilidades de lazer
dos cabo-frienses. A diversidade das manifestações culturais passou a ser reduzida às
produções de eventos particulares e elitizados ou às monótonas visitas ao Shopping, sem
que houvesse um fomento real e valorização da cultura tradicional local. Uma grande
ilustração deste cenário dá-se na realização agonizante do nosso Carnaval de rua, uma
das maiores manifestações culturais e de inserção social de nosso país que,
especificamente no município de Cabo Frio, representa uma das maiores fontes
geradoras de trabalho e renda em temporada. Um dos maiores eventos de importância
socioeconômica torna-se cada vez mais excludente e monopolizado, sem estímulo dos
governos às expressões culturais da produção artística local nos blocos de rua. Faz-se
urgente a queda do autoritarismo na Cultura cabo-friense através da democratização da
integração entre secretarias, transparência e promoção de maior participação popular
efetiva nos fóruns decisórios, prezando pela ética e total incorporação dos trabalhadores
da área nos Conselhos de Cultura. Dentro da lógica de acesso à cidade, é necessário que
haja a valorização e incentivo de atividades culturais oriundas das favelas e periferias,
trazendo ao cenário cultural do município a voz dos artistas locais através das
especificidades culturais de cada região. À partir deste espectro, consideramos essencial
o diálogo entre as secretarias da Cultura e Educação, as quais devem intermediar as
expressões artísticas dentro dos colégios, tornando-os legítimos territórios produtores de
competências. Ressaltamos aqui a necessidade de total diálogo entre governo,
educadoras e educadores, fortalecendo a decisiva articulação de escolas e políticas
públicas de cultura, ressignificando o bairro e alterando o laço entre os moradores.
Queremos uma Cabo Frio criativa, divertida, cultural e alegre que ofereça aos cidadãos
diversas possibilidades de lazer e cultura popular local. O direito ao lazer precisa ser
reconhecido como um elemento fundamental para a garantia do direito à cidade. E a
gestão democrática do espaço público deve ser compreendida como uma tarefa decisiva
para o pleno desenvolvimento da cidadania. Uma cidade que promove o lazer é, acima de
tudo, uma cidade feliz e saudável.

Prioridades e compromissos
☼ Plano Municipal de Cultura, garantindo a participação ampla, direta e descentralizada
da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação;
☼ Democratização da política de Cultura, visando seu fortalecimento institucional,
orçamentário e técnico, assim como sua integração com as demais secretarias e órgãos
da prefeitura;
☼ Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura, dando-lhe estrutura e autonomia, atuando
com intenso diálogo e transparência;
☼ Município visualizando e absorvendo organicamente as diferentes demandas de
resistência cultural, através de mapeamento das localidades, afim de desenvolver
manutenção e incentivo dos mesmos em parceria com o Conselho Municipal;
☼ Prospecção de metas orçamentárias do Município, estimulando progressiva ampliação
do número de editais públicos, incentivando o pequeno produtor cultural;
☼ Incentivar a ocupação do espaço público da cidade com atividades culturais
espontâneas e independentes;
☼ Criar Pontos de Cultura, distribuídos por todo o município, entre eles: LONAS
CULTURAIS MÓVEIS, articuladas em parceria com as escolas, para que tornem–se
palcos de artistas locais, área de encontro entre todos os tipos de artísticas;
☼ Bibliotecas Públicas e Lan Houses Comunitárias em trabalho conjunto com as direções
dos colégios para incentivo ao livre acesso à informação, conhecimento e leitura;
☼ Instituir um Plano Municipal de Democratização do Carnaval, garantindo a participação
ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração
e implantação, e, havendo possibilidade orçamentária, alavancar novamente a
organização do desfile das escolas de samba, garantindo a construção de um calendário
efetivo e o emprego correto dos recursos públicos destinados às agremiações. Revitalizar
e dar eficiência à Morada do Samba, espaço sede de empregos e eventos, bem como
assumir a organização do CARNAVAL DE RUA, este que é o ponto mais importante, pois
representa uma manifestação genuína e popular da maior festa cultural do
Brasil, promovendo a ocupação democrática do espaço público e garantindo a correta
gestão dos recursos públicos destinados aos blocos; PERMITIR a espontaneidade de
qualquer manifestação carnavalesca de rua, mesmo as não-oficiais;
☼ Divulgação transparente e popular das atividades culturais, por meio da mídia
televisiva, rádio, jornais impressos, cartazes físicos pela cidade, bem como redes sociais
e páginas da prefeitura e parceiros na internet;
☼ Apoiar o fomento das mídias comunitárias no município, através da democratização
dos meios de comunicação em Cabo Frio e incentivo financeiro com captação de recursos
oriundos de editais;
☼ Preservar os símbolos populares, de resistência histórica cabofriense e imóveis
tradicionais que marcaram a história da cidade como importantes referenciais culturais; ☼
Estabelecer políticas públicas que beneficiarão o setor do artesanato, com o objetivo de
impulsionar seu crescimento no mercado, abordando tanto a qualificação quanto a
formalização desses profissionais. Criação de espaço público para comercialização das
obras, gerando renda e inclusão social para o artesão cabo-friense;

☼ Virada Cultural baseada no exemplo de São Paulo e do Rio de Janeiro, grandes
eventos de rua com duração de 24 horas ou mais, contando com programação artística
em diversos pontos da cidade. Espaço de visibilidade dos artistas da região a se
apresentarem em tendas fixas, exposições e palcos montados em ruas e praças públicas.
Evento com data anual estabelecida no calendário do município, trazendo vida às nossas
ruas, fortalecendo os setores de turismo, trabalho, renda e, principalmente, fortalecendo a
identidade cultural da população cabo-friense.
☼ Promover ações de resgate e preservação dos elementos constitutivos da Identidade
cultural local como o incentivo à produção de material teórico, paradidático e a criação de
museus físicos e virtuais. Tais ações contribuirão para a preservação da história e da
cultura local, além de sistematizar seus estudos nos centros culturais e educacionais.

3. EDUCAÇÃO
Plano municipal de Educação por uma Cabo Frio Nossa
As políticas voltadas à Educação no Município de Cabo Frio não atenderam as
necessidades de alunos e professores amplamente, porém nas últimas três gestões
municipais, tal situação agravou-se de modo gritante. As escolas municipais encontram-se
cada vez mais precarizadas, assim como a situação pedagógica, profissional e financeira
dos docentes, correspondendo à uma lógica cruel de sucateamento. Em decorrência,
temos assistido frequentes greves dos educadores, principalmente, por conta do não
pagamento de salário e incontáveis promessas, o que retira dos mesmos a dignidade e a
subsistência mínima, não garantindo, também, condições mínimas de trabalho e o
cumprimento dos anos letivos. À partir desta lógica, a evasão escolar aumenta
drasticamente ou podemos verificar a migração dos alunos para a Rede Estadual, que
igualmente sofre do mesmo grave problema.
A profunda crise educacional na cidade têm drásticos desdobramentos no cenário
econômico municipal, entendendo que, os docentes – bem como os demais funcionários
municipais – representam uma parcela significativa para a economia local. Cabo Frio vive,
hoje, uma das crises mais graves de sua história em relação à educação municipal e à
conjuntura pública. É preciso melhorar o diálogo efetivo e fortalecedor entre docentes e o
sindicato que os representa, levando em consideração os resultados anteriores, que
acabam por não inspirar a confiança na resolução dos inúmeros problemas, dentre eles o
pagamento dos seus vencimentos.
Escolas tradicionais estão sendo fechadas de forma arbitrária, assim como as unidades
escolares de bairros mais distantes do Centro, em regiões periféricas. A carência de
escolas de Educação Infantil é imensa, afastando, muitas vezes, a mulher do mercado de
trabalho e privando a criança de seu desenvolvimento social pleno. A redução do ensino
noturno, assim como da Educação de Jovens e Adultos (EJA), nega um direito básico de
todos que é o acesso à Educação.

Ao tratar-se de infraestrutura, o cenário é de negligência e descaso total, colocando em
risco os docentes, alunos e demais funcionários. Analisando a importância de uma das
secretarias que mais demanda seriedade e atenção, temos o compromisso com uma
atuação ampla, consciente e responsável, preservando as realidades locais e regionais,
no sentido de assegurar o direito básico de acesso à uma educação de qualidade,
democrática, popular e plural.
É importante que o esforço educacional se assente sobre a tríade investimento,, formação
continuada significativa e valorização profissional, para que a partir de então se tenha
escolas ressignificadas, livres e consciente de que o enfrentamento dos desafios que se
colocam em seu caminho é uma construção que envolve, além do poder público, toda a
comunidade escolar. A ressignificação da Educação passa pela autogestão da escola, de
modo que ela dialogue de forma plena com a realidade na qual está inserida.
A perspectiva desta ressignificação é que a escola, consciente da sua própria identidade,
funcione integralmente como catalisador social, incluindo aqueles que dela se aproximam
na nova realidade cultural da humanidade.
Prioridades e Compromissos
☼ Auditoria da folha de pagamento da Secretaria de Educação: a análise e prestação de
contas da Secretaria de Educação é o assunto mais urgente a ser analisado para que
tenhamos conhecimento dos reais valores arrecadados, da existência de um déficit e do
pagamento urgente dos valores referentes ao servidor;
☼ Análise e prestação de contas dos fornecedores de produtos para a merenda escolar,
bem como auditoria de possíveis contratos com empresas privadas, criando junto ao
Conselho de Alimentação
Escolar, uma distribuição que atenda a necessidade de cada unidade escolar e priorize o
produtor e mercado local;
☼ Comprometimento com o calendário de pagamento dos servidores da Secretaria
Municipal de
Educação, assegurando estabilidade e condição de trabalho digna, bem como a
transparência na aplicação dos recursos do FUNDEB;
☼ Aproximação da Secretaria Municipal de Educação com o Sindicato dos Professores
através de
Conselhos de Educação, espaço em que os representantes do SEPE e os demais
docentes tenham a
possibilidade de expor suas necessidades e apresentar propostas condizentes com a
realidade de trabalho, garantindo, deste modo, a transparência por parte do Poder Público
e um espaço democrático de discussão efetiva;
☼ Levantamento dos dados reais sobre as condições das unidades escolares, e a
modalidade de ensino que ofertam, visando reduzir a carência de unidades de educação
infantil e o encerramento de turnos e turmas que ofertem ensino noturno e médio. Temos
a consciência de que o Ensino Médio seja uma atribuição do Governo do Estado, porém,
em âmbito municipal, o jovem necessita e terá a oferta de qualquer modalidade de ensino,
evitando deste modo, a evasão, seja ela por falta de vagas ou por incompatibilidade de
horários. Tal pesquisa também visará reconhecer a deficiência das escolas em relação à
acessibilidade e inclusão;

☼ Implementação de um plano de educação inclusiva com qualidade e que atenda às
diversas necessidades, criando para isso programas de capacitação dos educadores em
parcerias com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Postos de Saúde
da Família, constituindo atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais e
às suas famílias;
☼ Criação de núcleos interdisciplinares que garantam apoio psicológico e pessoal aos
professores e alunos, em especial, aos jovens em situação de vulnerabilidade;
☼ Garantir o transporte público escolar e universitário, visando assegurar a locomoção e
segurança dos estudantes e universitários;
☼ Valorização e implementação de ações educacionais direcionadas às áreas agrícolas,
em especial o Colégio Municipal Nilo Batista, situado na Fazenda Campos Novos, para a
formação de cursos suplementares que visem programas de capacitação para a
agricultura agroecológica. Essa ação visa
priorizar o acesso desses alunos a novas tecnologias agroflorestais, fazendo com que a
produção da escola possa suprir a rede Municipal e promover os direitos das
comunidades tradicionais e valorização da sua história e territórios;
☼ Implementar um processo de avaliação da rede municipal de Educação centrado na
participação da comunidade escolar e na geração de demandas sobre o Poder Público,
buscando identificar as necessidades de cada escola na formulação de medidas que
visem a superação dos obstáculos ao processo de ensino aprendizagem;
☼ Formação de convênios com as Faculdades e Universidades da Região para o fomento
de bolsas para estudantes e jovens pesquisadores, assim como parcerias para a oferta de
cursos de especialização e atualização dos docentes;
☼ Acesso à Universidade Pública e de qualidade, através do fortalecimento de projetos
populares de pré-vestibular e da democratização do Ensino Superior no município através
de parcerias entre Cabo Frio e Universidades Federais e Estaduais, pleiteando a
implantação de um campus universitário na cidade por intermédio da concessão de
terreno municipal;
☼ União entre as diversas Secretarias, em especial a de Ciência e Tecnologia e a
Secretaria de Cultura,
com o objetivo de criar programas de incentivo à produção científica e cultural aos alunos
das Redes Municipais, bem como o incentivo aos eventos e programas culturais em
bairros periféricos;
☼ Implementação de programas de educação direcionados a alunos em estado de
vulnerabilidade social, com apoio da Secretaria de Assistência Social, de Saúde,
Conselhos Tutelares e Secretaria de Cultura;
☼ Implementação de programa de inclusão digital, atendendo todas as unidades
escolares com acesso à internet, à equipamentos de mídia, à navegação e oferta de
cursos destinados ao uso de ferramentas digitais;
☼ Investir na formação de professores e em material pedagógico para combater o
machismo, a homo/lesbo/bi/transfobia e a discriminação racial nas escolas e creches
municipais, respeitando e valorizando a diversidade, com programas de formação
continuada para os profissionais da educação visando sua ativa participação na
erradicação de todas as formas de preconceito;
☼ Implantação de cursos técnicos e profissionalizantes, garantindo o acesso democrático
aos espaços de especialização e línguas estrangeiras;
☼ Isonomia entre concursados e contratados, ao mesmo passo em haja o incentivo,
através de editais e concursos públicos, para efetivo preenchimento de vagas e
suprimento das demandas educacionais do Município;

☼ Fórum de Educação Popular com a participação ampla dos movimentos sociais da
cidade, Poder Público e sindicatos, traçando novos rumos, pautando a revisão
permanente do plano de cargos e salários, bem como as demandas institucionais de
suporte à cada localidade e suas especificidades.
☼ Implantação de uma Educação Integral e em tempo integral, pautada nos princípios
humanistas, com o objetivo de desenvolver as potencialidades dos alunos e contribuir
para a promoção da dignidade humana e da justiça social.
☼ Criação do Polo Universitário de Cabo Frio: trazer para área do IFF, outras
universidades federais como UFF e UFRJ e cursos necessários para uma cadeia de
formação de mão de obra

4. ESPORTE
Plano municipal de Esporte por uma Cabo Frio Nossa
O esporte em Cabo Frio não tem sido pautado de maneira séria, criando o debate de
políticas públicas entre Poder Público e sociedade civil para incentivo às tradições locais e
garantia da manutenção do espaços desportivos coletivos. Estádios e arenas são
fechados sem nenhum critério, apenas para garantir novos contratos de construção civil
em reformas desnecessárias. Os poucos equipamentos públicos que funcionam estão
decadentes. As políticas voltadas para o esporte estão descoladas da política de
Educação. E são poucos os programas comunitários de esporte orientados para a
garantia do lazer dos mais jovens e para a promoção da saúde dos mais idosos.
A população periférica está aquém da lógica de inclusão ao esporte, visto que não
consegue acessar aos seletivos clubes e escolinhas particulares de futebol, natação, etc.
Não há o fomento de espaços populares em que os jovens possam ser incentivados e
preparados para competições de diversas modalidades com profissionais da Educação,
Saúde e Esporte capacitados através de um plano de práticas esportivas educacionais.
Muitas das vezes, os meninos e meninas das áreas mais afastadas, improvisam espaços
para praticarem seus esportes favoritos e, por muitas vezes, acabam enfrentando
situações de periculosidade, devido à falta de infraestrutura e segurança dos espaços.
Vivemos, portanto, um processo de elitização do esporte que precisa ser enfrentado.
Defendemos políticas na área de esporte que promovam a saúde, a cultura e a paixão.
Esporte é mais do que uma manifestação cultural, é um direito fundamental.
Prioridades e Compromissos
☼ Instituir um Plano Municipal de Esporte, garantindo a participação ampla, direta e
descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação;
☼ Realizar um levantamento dos equipamentos (bicicletas públicas, academia de terceira
idade, etc.) e quadras esportivas existentes na cidade para medir a influência sobre os
diferentes territórios e desenvolver, junto com o Conselho Municipal de Esporte, políticas
de recuperação e manutenção da rede existente, bem como de construção de novos
equipamentos e quadras em regiões que ainda não foram beneficiadas;

☼ Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para a
progressiva implementação de um programa voltado para a construção (ou reforma) de
quadras poliesportivas nas escolas da rede municipal de educação;
☼ Garantir às escolas municipais o acesso aos equipamentos e instalações esportivas
dos clubes de bairro e integrá-los às estratégias de desenvolvimento da educação física e
do esporte de alto rendimento;
☼ Revitalização do Estádio Municipal e dos ginásios poliesportivos do Jardim Esperança
e Tamoios, aumentando assim, os espaços para oferecimento de escolinhas em
diferentes modalidades esportivas e eventos esportivos na cidade, tais como a os
campeonatos das Ligas Municipais;
☼ Revitalização e resgate do Espaço Esportivo do Ginásio Poliesportivo Aracy Machado,
como principal centro de modalidades esportivas da Cidade. Utilização para esportes de
várias modalidades e para recepção de jogos nacionais e internacionais.
☼ Implantar políticas públicas de práticas esportivas de diversas modalidades de praia,
estabelecendo espaços adequados para realização de competições a nível nacional e
internacional.
☼ Utilizar a orla como espaço público democrático para a prática esportiva.
Esportes coletivos diversos para crianças, jovens, adultos e terceira idade. ☼
Estabelecer um calendário municipal de competições esportivas nas diversas
modalidades, definindo uma estratégia de fortalecimento dos esportes amadores e do
esporte de alto rendimento, integrando os clubes e as escolas da cidade.
☼ Integrar as políticas de esporte e lazer com as políticas de turismo, integrando
calendários para fomento do turismo esportivo na cidade.
☼ Instalar nas praças públicas aparelhos e quadras poliesportivas, aulas de educação
física, para a prática de modalidades esportivas das comunidades, promovendo a inclusão
social através do esporte. As praças que já detém infraestrutura, os espaços serão
revitalizados.
☼Retorno dos Jogos Estudantis (JAIs) e campeonatos estudantis;
☼ Parceria público-privada com instituições de Educação e Saúde para reforma urgente
dos ginásios poliesportivos do Itajuru, Jardim Esperança e Tamoios;
☼ Pesquisar eventos esportivos para se trazer para a cidade com grandes nomes de
diferentes modalidades do esporte, que dê visibilidade à cidade e fomente empregos
diretos e indiretos.

5. ECONOMIA, TRABALHO DIGNO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA
Plano municipal de Trabalho e Renda por uma Cabo Frio Nossa Direito ao trabalho e a
justiça-social
Cabo Frio é historicamente uma cidade do trabalho, das trabalhadoras, dos trabalhadores
e de suas lutas. Contudo, o poder público age como se esse grupo social, verdadeiro
responsável pelo funcionamento da cidade, não tivesse direito a ela, sendo afastado dos
processos de tomada de decisão. A cidade que queremos merece um projeto que viabilize
o trabalho digno e decente para todos os cidadãos, levando em consideração as
dimensões de classe, gênero e raça.

A cidade de Cabo Frio precisa modificar seu modelo de desenvolvimento socioeconômico,
no qual têm prevalecido os interesses de grupos políticos estabelecidos e ligados a
empresários, em desacordo com os direitos da maioria da população. Apesar de ser uma
cidade brasileira que absorveu volumes razoáveis de royalties oriundos da atividade da
indústria do petróleo, atuante na costa da região, nas últimas duas décadas, a
administração pública municipal não conseguiu alterar o seu modelo socioeconômico, e
continua a apresentar uma desigualdade social gritante.
A Prefeitura é a grande responsável nesse processo de aumento das desigualdades, pois
não implantou programas e investimentos que fossem capazes de gerar emprego e renda,
de fato.
Os investimentos desses recursos foram utilizados na contratação de pessoal, inclusive,
de cabos eleitorais e apoiadores dos últimos dois prefeitos, que se revezaram nos últimos
anos no poder. Também foram desperdiçados recursos públicos em festas, fogos e
eventos, além de obras desnecessárias e de maquiagem da real situação municipal.
Os últimos governos favoreceram a especulação imobiliária, em detrimento da atividade
produtiva, reduzindo os efeitos em termos de oportunidades profissionais, e geração de
emprego e renda. Nos últimos anos, várias empresas deixaram a cidade, mudando suas
sedes para o município vizinho de São Pedro da Aldeia.
Dados do IBGE, apontam em 2015, que o salário médio mensal era de 2.1 salários
mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 25.9%.
Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 39 de 92 e 21
de 92, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição
1559 de 5570 e 802 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos
mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 34.5% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 49 de 92 dentre as cidades do estado e na
posição 3675 de 5570 dentre as cidades do Brasil. Pelos dados, percebe-se a profunda
desigualdade social existente na cidade, com mais de 30% da população vivendo sob
condições de grave pobreza e salários médios relativamente baixos.
A transformação social do município só será possível com investimentos maciços na
geração de oportunidades de emprego e renda, que possibilitem a população, o acesso a
condições mais dignas de sobrevivência. O desperdício e o desvio de verbas públicas
devem ser combatidos a qualquer custo, para que o município possa ter políticas públicas
adequadas que mudem a sua realidade socioeconômica. A atividade turística da cidade
precisa ter um modelo de desenvolvimento que garanta a plena utilização de seu
potencial, o que nenhum governo conseguiu realizar de maneira efetiva. A
profissionalização e os corretos emprego de recursos são compromissos de nossa
gestão.

Prioridades e Compromissos
☼ Valorizar a criação de trabalhos dignos e decentes, ou seja, aqueles adequadamente
remunerados e em que os trabalhadores têm condições de liberdade, equidade,
segurança e dignidade, de preferência os de carteira assinada, dando mais garantias a
todos;

☼ Valorizar o servidor público, por meio de capacitação, melhores condições de trabalho,
aplicação do plano de carreira, elaboração de políticas contra assédio moral e sexual,
redução dos cargos comissionados e realização de novos concursos públicos para
contratação de pessoal, combatendo a precarização das relações de trabalho no serviço
público;
☼ Incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas com baixo impacto ambiental
como, por exemplo, o turismo, a informática, a cultura e a pesquisa;
☼ Desenvolver parcerias público-público, no sentido de utilizar a malha inteligente
disponível em Cabo Frio (escolas técnicas, institutos e universidades) para formação e
qualificação dos trabalhadores;
☼ Fortalecer a fiscalização sobre situações de trabalho análogo ao de escravo;
☼ Implementar programas voltados para a redução progressiva da taxa de acidentes de
trabalho na cidade;
☼ Criar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social (SMDES),
fundindo a Secretaria Desenvolvimento da Cidade e a Secretaria de Assistência Social,
implantar e executar uma política integrada de desenvolvimento econômico e social no
nível municipal;
☼Criar o Conselho Municipal de Trabalho (COMUT), articulado aos conselhos de
moradores e ao Programa Municipal de Orçamento Participativo, dando-lhe estrutura e
capacidade de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas na área do
trabalho e emprego de acordo com as necessidades de cada categoria e as
particularidades de cada região da cidade, visando a melhoria da qualidade de vida dos
trabalhadores e de suas famílias;
☼ Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para
implementar um programa de crédito popular no qual trabalhadores autônomos e
cooperativas terão prioridade, para apoiar o auto empreendimento, dando o suporte
necessário às pessoas que queiram empreender na cidade, sobretudo em se tratando de
micro e pequenos negócios (incentivos fiscais, ampliação do SIMPLES, suporte técnico,
formação e qualificação profissional, criação do ‘Poupa Tempo’ do microempreendedor);
☼ Criar, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, uma
incubadora pública para fortalecer a cadeia produtiva da economia criativa no município e
transformar a cidade em um polo de inovação em temas de interesse das políticas
públicas municipais, com ênfase na disseminação de dados e produção de modelos
técnicos para a ampliação dos mecanismos de participação popular, a diminuição das
desigualdades sociais e a preservação socioambiental dos territórios;

☼ Criar Incubadoras de Cooperativas Municipais (InCoop), para incentivar o surgimento e
a manutenção de cooperativas (de trabalho, de produção, de comercialização, etc) que
proporcionem meios de subsistência e renda para trabalhadores desempregados e que
sejam capazes de estimular a prática da autogestão e o trabalho coletivo e colaborativo,
em detrimento de ações isoladas e individualista (a falta de regulação e fiscalização das
cooperativas por parte do poder público permitiu o surgimento de “falsas cooperativas”,
que se utilizam desta forma de organização e gestão da força de trabalho para otimizar
seus ganhos através da precarização das condições de trabalho);
☼ Agenciar estratégias de economia solidária (tais como o microcrédito, as cooperativas
de consumo, os bancos populares e as moedas sociais) e fortalecer os programas de
garantia de renda mínima, visando uma política emancipatória para as camadas de baixa
renda, garantindo seu acesso a bens de consumo sem submissão ao mercado financeiro;
☼ Apoiar o comércio de bairro, priorizando investir na infraestrutura e mobiliário urbano de
qualidade (em especial, iluminação e banheiros públicos) em torno dos polos
gastronômicos, centros de comércio popular e espaços públicos de cada região
administrativa, articular a integração ao sistema de transporte público, garantir segurança,
e promover a fiscalização e orientação sobre a logística atrelada ao comércio (horários e
locais de carga e descarga);
☼ Definir uma estratégia de integração do comércio informal de mercadorias lícitas à
estrutura econômica formal da cidade, com as seguintes diretrizes gerais: garantia de
direitos, combate a atividades ilícitas, estímulo à formalização, assistência social e
educacional;
☼ Comércio informal ambulante:
-Cadastrar os ambulantes e credenciá-los;
-Organizar o acesso ao transporte público;
-Oferecer e conservar depósitos para armazenamento das mercadorias dos vendedores
ambulantes próximos aos locais de venda;
-Melhorar a fiscalização sobre os grandes distribuidores;
-Garantir fiscais responsáveis pelo controle da venda em postos fixos ou itinerante, cuja
função será orientar o cadastramento e regularização do trabalho ambulante;
Promover programas que prestem assistência social e educacional para o trabalhador
ambulante;
☼ Criar um Gabinete Virtual do Trabalho
-Plataforma virtual com aplicativo para celular, vinculado ao Gabinete Virtual da
prefeitura, para compartilhar informações sobre projetos em andamento, notícias sobre
deliberações do Conselho Municipal do Trabalho, e dados sobre verbas públicas, bem
como disponibilizar oportunidades de vagas de trabalho no Município de Cabo Frio para
atender aos desempregados e àqueles em busca do primeiro emprego: oferecer
informações úteis para os trabalhadores na escolha de empregos, oferecer aos
empregadores informações com relação à disponibilidade de mão de obra, assim como
buscar a adequação entre a oferta de mão de obra e a demanda por postos de trabalho
em diferentes níveis de capacitação;
☼ Incentivar o levantamento de dados e desenvolvimento de projetos sobre a cidade de
Cabo Frio, através de um Instituto a ser criado, que possam subsidiar a formulação de
políticas públicas capazes de enfrentar as dificuldades estruturais e conjunturais relativas
a trabalho e emprego, orientando as pesquisas pelas demandas apresentadas pelos
membros do Conselho Municipal de Trabalho e dos conselhos de bairros;

☼ Fortalecer os Centros Públicos de Emprego, Trabalho e Renda (CPTRs), para que
possam realizar melhor a intermediação de mão de obra, aproximando o trabalhador das
oportunidades de trabalho;
☼ Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para a
progressiva implementação de programas de emprego direcionados especificamente para
a inclusão de jovens e de idosos no mercado de trabalho, pois são grupos com maior
dificuldade de inserção;
☼ Redefinir e ampliar os projetos de qualificação e de requalificação profissional;

6. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Prioridades e Compromissos
☼ O desenvolvimento do município passa pela implementação de cinco eixos
econômicos, que gerarão políticas públicas para o fomento, implantação e execução
dessas atividades, quais sejam: o polo do turismo em todas as suas vertentes, o polo
universitário e de tecnologia, o polo da pesca e atividades correlatas, o polo de economia
solidária e o polo de arranjo produtivos locais.☼ Instituir um Plano de Desenvolvimento,
garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o
processo de elaboração e implantação, com o objetivo de integrar os demais planos, por
cada tipo de atividade, assim como as políticas públicas voltadas o planejamento
socioeconômico da cidade.
☼ Instituir um Plano Municipal de Turismo, integrante do Plano de Desenvolvimento,
garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o
processo de elaboração e implantação, com o objetivo de integrar as políticas públicas
voltadas para o turismo na cidade.
☼ Criar o Conselho Municipal Turismo dando-lhe estrutura e capacidade de avaliação,
consulta e deliberação sobre as políticas públicas de turismo;
☼ Integrar a política de turismo com a política cultural;
☼ Investir no potencial de ecoturismo da cidade, monitorando o impacto socioambiental
sobre os roteiros existentes e mapeando novos circuitos;
☼ Investir no potencial de outras modalidades de turismo na cidade, tais como o turismo
de negócios e o turismo
☼ Criar roteiros turísticos e culturais alternativos, integrando e valorizando os bairros
históricos nos circuitos tradicionais do turismo na cidade;
☼ Criar a Empresa de Turismo do Município de Cabo Frio (Cabo Frio Tur) como agência
de disseminação de informação de interesse turístico;
☼ Estimular a criação de equipamentos hoteleiros de baixo custo;
☼ Criar uma regulamentação e promover incentivos para hospedagens domiciliares e o
“cama-e-café”, incluindo os bairros periféricos da cidade;
☼ Ampliar os programas de apoio à utilização e frequência dos cabo-frienses aos
pontos turísticos da cidade;
☼ Intensificar a fiscalização e o combate à exploração sexual de crianças e
adolescentes nas áreas de interesse turístico;
☼ Instituir um Plano Municipal de Pesca, integrante do Plano de Desenvolvimento,
garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o
processo de elaboração e implantação, com o objetivo de integrar as políticas públicas
voltadas para a atividade de pesca tradicional e a pesca artesanal na cidade.

☼ Instituir um Plano Municipal de Ensino Técnico, Superior e Profissionalizante, integrante
do Plano de desenvolvimento, garantindo a participação ampla, direta e descentralizada
da sociedade ao longo de todo o
processo de elaboração e implantação, com o objetivo de integrar as políticas públicas
voltadas para as atividade
acadêmicas e universitárias, e de tecnologia e pesquisa na cidade. O estímulo do ensino
e pesquisa nas áreas de saúde, tecnologia e formação de mestres e professores.
☼ Instituir um Plano Municipal de APL, integrante do Plano de Desenvolvimento,
garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de
todo o processo de elaboração e implantação, com o objetivo de integrar as políticas
públicas voltadas para as atividades produtivas na cidade. Os incentivos tributários,
de infraestrutura e mão-de-obra para instalação de empresa que tenham interesses
em produzir na região. Atração de cadeias produtivas para a região, tais como:
indústria do petróleo e gás, empresas de logística e distribuição, empresas de
confecção e moda praia, entre outros arranjos produtivos.
☼ Instituir um Plano Municipal de economia solidária, integrante do Plano de
Desenvolvimento, garantindo a
participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de
elaboração e implantação,com o objetivo de integrar as políticas públicas voltadas para as
atividades artesanais na cidade, tais como crédito, treinamento, organização e
infraestrutura de trabalho para os trabalhadores artesanais da cidade.
☼ Formação de equipe técnica qualificada para fomentação de incubadoras e start-ups.
Construção desse ambiente de tecnologia e inovação identificado pela pesquisa em
parceria com órgãos federais e empresas privadas. Pesquisa dessa implementação em
polos tecnológicos de Pernambuco e Ceará;
☼ Pesquisar déficit de abastecimento do Rio e Norte Fluminense;
☼ Incentivo Fiscal para empresas não-poluentes no distrito de Tamoios;
☼ Parceria público-privada entre Prefeitura, Aeroporto e prefeituras de Arraial do Cabo e
Armação dos Búzios para fomentação do Turismo regional e escoamento de produção,
incluindo o Porto de Arraial do Cabo;
☼ Parcerias e intercâmbio com grandes polos econômicos nacionais e internacionais
(China, Europa, leste asiático internacional como China e Quatro Tigres Asiáticos:
Singapura, Taiwan, Coreia do Sul e Hong Kong).

*Os planos serão detalhados por área específica.
7. Juventude
Prioridades e Compromissos
☼ Volta da roda cultural, criação de centro de artes municipal para valorizar os artistas
locais, regulamentação do baile funk.
☼ Cartilha para diretores incentivarem os grêmios estudantis em escolas do Fundamental
☼ Retomar o Cabo Frio Esportivo, onde oferecia professores de Futebol, Vôlei, Handebol,
Basquete, Canoa Havaiana, Aula de Salão para a população marginalizados
☼ Gestão de eventos e lazer voltados para o público jovem e capacitação profissional
para essa finalidade.
☼ Implementação de parcerias com instituições públicas para oferecimento de estágios e
cursos profissionalizantes.
☼ Criação de um pré-vestibular social

☼ Implementação do id jovem incentivandoo acesso à cultura e de aos espaços públicos
e privados.
☼ Criação de um conselho municipal de juventude com participação direta na gestão
municipal, que terão participação no auxílio da câmara e do executivo nas políticas
municipais voltadas à juventude.
☼ Promoção de aulas de músicas também, com programas e projetos formando
orquestras, corais, cameratas.

8. Direitos LGBTQI+
Prioridades e Compromissos
☼ Criação do Centro de Atendimento aos LGBTQIA+:
Prestação de apoio as vítimas de violência doméstica/familar. Serão os apoios:
I - Jurídico;
II - Psicológico;
III - Abrigo para aqueles que foram expulsos de casa;
IV - Orientação para inserção no mercado de trabalho.
☼ Expansão do balcão de emprego voltados aos LGBTQIA+
☼ Oferecimento de cursos técnicos para a população LGBTQIA+
☼ Aplicação do nome social em todos os concursos e no exercício dos mesmos

9. Habitação e regularização fundiária
A Regularização fundiária, consiste em registrar benfeitorias, terrenos e terras.
Cabe observar que muitas não têm nem Título de Posse.
A Regularização Fundiária, uma vez inscrita e registrada, garante ao poder Público, no
caso em tela a Prefeitura de Cabo Frio, o direito de arrecadar Imposto Predial, ou seja, o
IPTU.
Salienta-se que o imóvel passa a ser regular, porém não te garante a propriedade, mas
sim a posse.
Porquê caso, a Prefeitura encampe imóveis abandonados ao Patrimônio Público, irá
somar nada a coisa alguma, vez que nada irá arrecadar; mas Regularizando a posse irá
gerar IPTU.
É mas o menos o caso de Enfitelza ou Terras da Marinha e Terras da Igreja Católica, que
compreende Pero, Conchas, Praia Grande e outros.

10. Saúde
☼ Garantir o acesso da população em tempo oportuno, aperfeiçoar a qualidade dos
serviços
de
saúde,
e
integrar
a
atenção
básica
e
especializada;
☼Criar

uma

equipe

técnica

qualificada

para

projetos

tripartite;

☼ Implementação federal da Casa de Parto no Hospital da Mulher;
☼ Aprimorar o controle e a avaliação dos Contratos de Gestão, Convênios e dos
Contratos Programa;
☼ Promover a estruturação da assistência farmacêutica e o acesso aos medicamentos
padronizados no SUS pela população;
☼ Promover ações para a redução de internações por causas sensíveis à atenção básica;
☼ Apoiar o desenvolvimento de ações de saúde bucal em municípios que apresentam
maiores vulnerabilidades econômico sociais;
☼ Aprimorar a regulação da rede de atenção à saúde;
☼ Promover ações para a redução da mortalidade materna e infantil;
☼ Ampliar o acesso das mulheres às ações de prevenção e detecção precoce do câncer
de colo de útero e do câncer de mama;
☼ Qualificar o cuidado ao adolescente ampliando o acesso aos serviços de saúde na
perspectiva da integralidade e intersetorialidade das ações;
☼ Promover o envelhecimento ativo e saudável com qualidade de vida;
☼ Proteger e promover a saúde da população, com foco nas doenças e condições
crônicas, acidentes e violências;
☼ Fortalecer a atenção à Saúde das Populações Vulneráveis;
☼ Fortalecer o Sistema de Vigilância em Saúde;
☼ Promover a Vigilância em Saúde nas seguintes áreas de atuação: produtos, serviços
de saúde, interesse da saúde, meio ambiente e saúde do trabalhador;
☼ Expansão e Modernização da Saúde. Este objetivo guarda relação com: 8ª Conferência
Estadual de Saúde. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e
todos, em todas as idades. Construir infraestruturas resilientes, promover a
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Proporcionar o acesso
universal aos espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente
para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência;
☼ Fortalecer a Ouvidoria como instrumento de gestão;
☼ Disseminar e qualificar a Política de Humanização;
☼ Fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS;
☼ Fortalecimento da Participação da Comunidade e do Controle Social na Gestão do
SUS. Capacitar os Conselhos Municipais de Saúde;
☼ Formar e capacitar profissionais para a área da saúde, -Formar Médicos por meio do
Programa de Residência Médica para as instituições de saúde;
☼ Revisar as estruturas organizacionais e readequar os cargos;
☼ Estabelecer mecanismos que contribuam para a aproximação do SUS a tecnologia de
inovação em saúde, - Desenvolver projetos de metodologias analíticas no Laboratório de
Saúde Pública para atender as demandas de Vigilância em Saúde;
☼Obras de reforma e ampliação nas unidades de saúde;
☼ Gerenciamento do benefício saúde;
☼ Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalar para as unidades;
☼ Obras de reforma e ampliação nas unidades de saúde;
☼ Cuidado integral da saúde de usuários de substância psicoativas na rede do SUS.

11. Ciência e tecnologia
☼ Criação do Banco Municipal de Alimentos como acontece em Campinas e Porto
Alegre; readaptação da lei municipal de Cabo Frio 1.612/2002;
☼ Engenharia Ambiental para Zona Rural de Cabo Frio, como implantação de Banco de
Sementes e Irrigação de Solo adequada;
☼ Implementação de usinas eólica e solar na área rural e antigas salinas.
12. Mobilidade urbana
☼ No Verão, placas de transportes de aplicativos como Uber, 99 e outros aplicativos
serem exclusivos de Cabo Frio, como modelo paulistano.
☼ Criação de ciclovias que interliguem os bairros, que seja de fácil acesso, iluminadas e
com pavimentação de baixo impacto ambiental.

