
PLANO DO GOVERNO MUNICIPAL CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Plano de Governo do Município de Campos dos Goytacazes, do Republicanos, visa a 

estabilidade, o crescimento e o desenvolvimento sustentável da cidade, para isto elencaremos os 

fatores preponderantes de nossa administração 2021/2024. 

 

É notório que a cidade de Campos dos Goytacazes necessita muito resgatar o valor de nosso  

Município e valorizar os cidadãos. Por isso, firmamos o compromisso de oferecer oportunidades  

aos campistas, atraindo empresas, garantindo empregos e uma economia liberal. 

 Também será compromisso a realização de eventos familiares, tais como: festivais de música, 

 de gastronomia, campeonatos esportivos, semana do idoso,feira de profissões, palestras educativas  

periódicas nas escolas sobre drogas e sexualidade, e campanhas de educação ambiental nas escolas.  

E contaremos com atividades sugeridas pela sociedade. Paralelamente, reiteramos ações  

extremamente necessárias para o bom andamento do poder executivo, tais como: a valorização dos 

funcionários municipais, a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas municipais.  

Outra medida de suma importância é a implantação do Projeto de Zoneamento da Cidade com 

 subprefeituras para a identificação dos problemas e, assim, ordenar por prioridades a 

execução das medidas. 

 Assim a cidade será subdividida em setores e os campistas irão expor os problemas ao executivo  

para serem resolvidos de maneira dialogada e participativa. Portanto, somos compromissados 

 com a ética e com todos os cidadãos, pois atuaremos de forma integrada com a população  

na melhoria da qualidade de vida e na solução dos problemas, visando atender as necessidades  



da população em cada bairro segundo suas prioridades e necessidades. 

 

 

PROGRAMAS E PROJETOS DE AÇÕES DO GOVERNO REPUBLICANOS 

 

2. SAÚDE 

 

Garantir o bom atendimento de forma humanizada na rede pública de saúde, assegurando uma  

postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à expectativa da população,  

para isto investiremos em cursos e treinamentos dos funcionários da saúde, bem como,  

atividades de motivação e reconhecimento de seu trabalho e compromisso com o município. 

Outro fator necessário é ampliar e fortalecer o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. 

Melhoraremos o sistema de prevenção de epidemias por meio da Vigilância Sanitária,  

capacitando os agentes e conscientizando a População.  

A partir de constatação das necessidades levantadas, realizar ações preventivas e curativas. 

Ampliaremos e articularemos os programas de atenção e prevenção de DST/AIDS, bem como,  

de atenção integral à saúde da criança e do adolescente, da mulher, do homem, do idoso, 

 do trabalhador, das pessoas com deficiência e de saúde mental. 

Com o Projeto Viver Bem promover orientações e prática de atividades físicas no âmbito das UBS,  

como caminhadas, recuperação de cardíacos, acompanhamento de hipertensos, entre outros. 

Por fim, vale ressaltar o compromisso em manter as farmácias públicas com todos os remédios 

 necessários para a população. 

 

3. SEGURANÇA 

 

Analisando o cenário nacional, bem como municipal, podemos afirmar que nossa segurança está  



encontrando grandes desafios para execução do seu trabalho nas últimas décadas.  

Por isso, precisamos de uma aproximação maior entre Prefeitura Municipal e o  

Batalhão da Polícia Militar, com palestras educacionais nas escolas sobre Drogas e Criminalidade, 

 para crianças e adolescentes terem a formação necessária sobre as conseqüências do uso de  

entorpecentes e bebidas alcoólicas. 

Nosso governo intensificará a implantação de câmeras de segurança para garantir o monitoramento 

de pontos da cidade. 

Para finalizar, temos o projeto de Mediação de Conflitos, que pretende capacitar agentes para criar  

nas comunidades equipes de Mediação de Conflitos por setor, que façam diagnósticos  

e atuem na prevenção, facilitando o diálogo entre possíveis protagonistas de conflitos, sob a técnica da 

Comunicação Não Violenta e das ações da Cultura de Paz, buscando sempre mediar os 

desentendimentos  por meio da Justiça Restaurativa.  

Paralelamente esse mesmo Projeto terá dimensões nas escolas municipais, com referêcia ao 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

“Ensinai as crianças para que não seja preciso punir os adultos.” (Pitágoras) 

 

4. CULTURA E LAZER 

 

Para incentivar a cultura e o lazer, implantaremos a Semana da Arte, reavivaremos momentos  

cívicos com a participação de bandas escolares, e implantaremos o Festival de Música. 

A semana da Arte terá exposição de poesias, apresentação de danças e teatro. 

No Festival de Música daremos oportunidade aos talentos de nosso Município,  

seja: criança, jovem, adulto ou idoso. 

Assim, nossos munícipes serão contemplados com diversos ritmos musicais e atividades  

culturais e educativas. 

 

5. ESPORTE 



O Republicanos é marcado nacionalmente por acreditar e investir no esporte, assim também acontecerá 

 em Campos dos Goytacazes.  

Pois sabemos que gerar esporte é gerar saúde, amizade, disciplina, respeito, aprender a disputar, 

 senso de equipe.  

O esporte forma cidadãos autônomos e respeitosos uns com os outros,  os quais entendem as  

capacidades e dificuldades de cada um dos membros de sua equipe. 

Fortaleceremos as práticas esportivas na rede de escolas municipais,começando pela iniciação  

esportiva, passando pela disseminação do esporte em larga escala e em diferentes modalidades,  

até a descoberta de talentos para o esporte competitivo, municipal, regional e nacionalmente. 

Implantaremos o projetos esportivos, promovendo oficinas e aulas das diferentes manifestações  

esportivas. 

Ampliaremos áreas para atividades corporais ao ar livre, além de quadras e campos esportivos. 

Teremos campeonatos esportivos: vôlei, futebol e basquete no decorrer do ano, em parceria com os 

 Projetos Sociais e universidades. 

 

6. EDUCAÇÃO 

Na educação infantil é necessário elaborar e implementar um plano de manutenção para os 

 equipamentos da rede de educação, pensando num espaço que respeite as necessidades do brincar, 

 de fantasiar e produzir conhecimento e pesquisa. Aperfeiçoar os atuais projetos e programas em  

andamento.  

Paralelamente, buscaremos parcerias para o oferecimento de Cursos de Capacitação Profissional  

para os Jovens e Adultos, objetivando melhoria na qualidade dos serviços prestados  pelos cidadãos  

campistas, buscando assim uma melhor classificação junto às vagas de emprego  da cidade e da região. 

 



7. HABITAÇÃO 

 

Gerar condições para que Campos dos Goytacazes possa aderir de forma plena ao Sistema Nacional de 

 Habitação, pois deste modo muitas famílias terão oportunidade de possuir a casa própria. 

 Realizaremos levantamentos junto ao acervo de terrenos que estejam disponíveis para  construções 

 municipais, bem como, buscaremos parceria com os Governos Estadual e Federal, junto aos 

deputados comprometidos com a região, para que consigamos garantir oportunidades reais de 

construções de casas populares. 

 

8. POLÍTICA URBANA 

 

Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e orientar sua conservação.  

Outro fator de urgência urbana é a melhoria da iluminação pública, e a resolução da frequente queda  

de energia elétrica em nosso Município. 

Para tanto, estreitaremos o nosso contato com a companhia de fornecimento de energia. 

Paralelamente, realizaremos constantemente ações de conscientização e integração com os munícipes  

para que possam contribuir com a conservação dos espaços públicos e de uso coletivo. 

 

9. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Criaremos um Projeto de Assistência e Solidariedade (PAS) em parcerias com Universidades para o 

 auxílio da  população em suas carências, como: de ordem jurídica e empregatícia, com ajuda de 

 universitários de direito. Curso preparatório Inglês/Português, com universitários de pedagogia/letras. 

Aulas de teatro e dança, com universitários pedagogos e terapeutas ocupacionais. 

Realizaremos as ações de assistência social, tendo como centro a família, a comunidade e a igreja 

 como parceira na construção de uma sociedade de moral e de valores civis. Planejaremos  

prioritariamente a manutenção de ações da Assistência Social aos beneficiários dos programas de  



transferência de renda, visando à emancipação das famílias. 

 

É necessário aperfeiçoar a rede de Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) para atender  

a demanda do município nas regiões de maior vulnerabilidade, onde este programa ainda não se faz 

presente. 

 

10. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 

 

Implantaremos Políticas Públicas Municipais para a construção de uma consciência ecológica e  

ambiental, que deverá ser trabalhado juntamente com as escolas para formação do cidadão 

 participativo e valorativo do meio ambiente. Valorizando as boas práticas ambientais nas escolas e nas 

instituições Independentes. 

Criaremos o Programa Lixo Verde, que contará com: a limpeza do lixo doméstico em nossas estradas 

 rurais; o projeto ecológico de recolher lixos eletrônicos e lâmpadas incandescente e fluorescente, 

 buscaremos parcerias para o reflorestamento de nossos rios e entorno. Sobre a agricultura  

buscaremos subsídio junto ao Governo Federal para programas de apoio ao médio produtor rural,  

além de disponibilização igualitária do maquinário municipal, para recuperação de estradas e 

outras medidas pertinentes. Motivaremos os produtores rurais quanto à importância de sua dedicação  

e sua produtividade de maneira sustentável e vinculada a conservação do meio ambiente. Também  

implanteremos a Horta Municipal para a produção de alimentos de época para ajudar na merenda  

escolar. 

 

CONCLUSÃO 

Nós do Republicanos pedimos que todos os cidadãos campistas reflitam sobre nosso Plano de 

 Governo Municipal.  

Que analisem e escolham o melhor e viável plano, diante deste nobre trabalho de servir o povo. 



 

 

 


