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 Um PROGRAMA DE GOVERNO tem que ser pensa-
do a partir das demandas e necessidades da população. Ao 
longo do nosso mandato na Câmara Municipal de Macaé, 
recebemos inúmeras reclamações, reivindicações e 
sugestões que nortearam a elaboração dessa proposta.
            
 Em nosso entendimento, um PROGRAMA DE 
GOVERNO deve ser o instrumento que norteia os avanços 
em diversas áreas ao longo dos quatro anos de mandato do 
Executivo. Dessa forma, ele avança o olhar sobre um planeja-
mento de longo prazo, contando com ações para aquele 
exercício, porém com uma perspectiva voltada à 
estruturação dos próximos 20, 30 anos, apresentando 
propostas que visem melhorar a vida das pessoas, a 
integração e o convívio nos diversos espaços do Município.

 Não obstante, deve expor aquilo que se pretende 
realizar durante a gestão e esta deve se pautar pelos 
princípios básicos da legislação em vigor e pelas melhores 
práticas. Portanto, um PROGRAMA DE GOVERNO não é 
apenas um amontoado de ideias lançadas no papel por 
técnicos ou correligionários do candidato e que ficará 
engavetado por todo o mandato e depois ser reeditado, no 
caso de uma nova eleição. Se trata de um projeto cujo objeti-
vo é levar benefícios para a vida dos cidadãos. Dessa forma, 
se constitui em documento, o que é algo muito sério.

   Ao mesmo tempo, o PROGRAMA DE GOVERNO 
não pode ser apenas um conjunto de ideias e propostas frias, 
colhidas a esmo. Deve representar o verdadeiro sentimento 
das pessoas que residem no Município, alinhado a elementos 

essenciais de sustentabilidade, desenvolvimento econômi-
co, justiça social, equilíbrio fiscal e avanços nas políticas 
públicas, além de focar, fundamentalmente, na preservação 
e na melhoria da qualidade de vida dos munícipes, traduzin-
do o anseio das pessoas e sustentando a esperança por dias 
melhores, ao conjugar possibilidades reais de promoção da 
qualidade de vida.
            
 Entretanto, o que se tem visto ao longo de muitos 
anos, é que muito embora a sociedade tenha conquistado a 
possibilidade de ampliar o controle social sobre as ações do 
poder público, ainda são pouco efetivos os programas de 
governo que tiram do papel as ideias e propostas lançadas 
no período eleitoral e as transformam em políticas públicas 
com efeitos práticos e positivos para a população. São raros 
os governantes que entendem que a vontade dos cidadãos é 
soberana; claro, sempre que pautada por princípios legais, 
éticos e morais. E mais raros ainda, aqueles que reconhecem 
que os mandatos conferidos a eles são uma carta de fiança, 
sendo eles, os mandatários, apenas e tão somente fiéis 
depositários da vontade popular.
            
 Já passou da hora de Macaé constituir verdade aos 
planos colocados no papel e fazer deles instrumentos da 
gestão pública. Uma cartilha a ser seguida, conferida, 
verificada, corrigida, analisada e avaliada pelos munícipes. O 
PROGRAMA DE GOVERNO deve ser um guia da gestão. Afinal 
de contas, quando o mandatário é eleito, significa que suas 
propostas constituirão o arcabouço teórico daquele período. 
E o mandato não é um prêmio concedido pelo eleitor, mas 
um voto de confiança de que aquelas propostas serão 
realizadas e que são capazes de melhorar a vida das 
pessoas.

 O que todos desejam é que a sua rua seja melhor, 
que o seu bairro seja melhor, que a sua cidade seja melhor. 
Ao mesmo tempo, que a escola pública funcione e forme 
alunos com um ensino de qualidade, proporcionando às 
crianças das comunidades mais carentes,  a mesma 
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qualidade na sua formação, que têm os filhos das classes 
mais altas; que quando alguém precisar de um médico, ele 
estará no hospital ou no posto de saúde; que a engrenagem 
funcionará de forma a permitir às pessoas serem contempla-
das em seus sonhos de uma existência mais justa e feliz.
          
 Para muitos, uma vida melhor não é ver elefantes 
brancos serem erguidos pela vontade de um governante. Às 
vezes, a demanda é que o parquinho da praça do bairro seja 
consertado e preservado; que sejam construídas as redes de 
águas pluviais e de esgoto, ou que o calçamento seja esten-
dido por mais 50 metros. Isso vai possibilitar que os 
moradores daquela rua tenham uma vida mais digna e mais 
tranquilidade para chegar em casa. Com intervenções 
simples como estas, pais e mães de família saberão que seus 
filhos não estarão brincando junto a valas negras e que na 
torneira existe água tratada. Essa relação de respeito, essa 
ação de ouvir as pessoas, dá a elas a garantia de um serviço 
que possa orientar ao cidadão de forma correta e gentil, 
sobre qual setor ou órgão ele deve procurar, desburocrati-
zando e universalizando o acesso aos serviços públicos.

 Quando nos dispusemos a disputar a eleição para 
a Prefeitura de Macaé, pensamos junto com toda a nossa 
equipe, sobre o que mais aflige os munícipes. Ouvimos as 
pessoas ao longo do nosso mandato como vereador e ficou 
claro que o macaense quer e precisa ser ouvido; ele quer que 
essa voz, sufocada durante anos, ecoe nos corredores do 
poder em benefício daqueles que mais precisam. Os homens 
e mulheres de Macaé, jovens, idosos, empresários, 
trabalhadores, grupos de pessoas excluídas do processo 
produtivo e do mercado formal de empregos, querem falar 
sobre suas reivindicações, sobre aquilo que entendem como 
essencial para suas vidas e de suas famílias.

 Dessa forma coletamos um material farto e 
construímos um PROGRAMA DE GOVERNO PARTICIPATIVO. 
Nos dispusemos a abraçar causas, a defender ideias, a lançar 
propostas que são pautadas pelos desejos mais singelos do 
cidadão e da cidadã macaense. Assim delineamos de forma 
geral aquilo que entendemos ser a vontade e o sonho de 
cada um. Não existem propostas mirabolantes em nosso 
PROGRAMA DE GOVERNO. Ele é simples porque traduz 
aquilo que uma população manifestou como suas 
prioridades. E dessa forma estamos propondo um governo 
plural, com mais participação e com a percepção clara de 
que o cidadão e a melhoria da qualidade de vida do 
macaense são os nossos objetivos fundamentais. Afinal, sem 
o cidadão, não haveria governos, muito menos mandatários.

 Após ir às ruas ouvir à população, estabelecemos 
sete eixos principais de ação, que serão os vetores de desen-
volvimento das políticas públicas. Com base nesses vetores, 
dissecamos cada proposta, cada reivindicação e as congre-
gamos por macro áreas, elaborando diagnósticos das 
diversas situações encontradas. Estamos sendo norteados 
por aquilo que as pessoas falam nas ruas, pelos pedidos 
simples, pelos anseios mais singelos e por experiências 
exitosas em diversas cidades do País. Assim, esperamos 
contemplar os diversos seguimentos da sociedade com 
propostas que visam promover a melhoria da qualidade de 
vida. E é dessa forma que pretendemos governar: ouvindo, 
analisando, aprofundando questões, realizando, corrigindo e 

enfrentando os desafios, mas essencialmente, retornando à 
população aquilo que ela merece: respeito, em forma de 
ações.

 Nossa proposta visa um planejamento para os 
próximos quatro anos, baseado nos pilares da austeridade, 
da sustentabilidade, da efetividade e da transparência.  Além 
dos investimentos necessários nas diversas áreas, quais 
sejam educação, saúde, desenvolvimento social e cidadania, 
desenvolvimento econômico, serviços para a população, 
etc., pretendemos devolver o orgulho e a alegria ao cidadão 
macaense, de viver nessa terra abençoada por Deus. A base 
para realizar as transformações necessárias, será uma gestão 
responsável da Prefeitura, para que haja mais recursos, 
propiciando as condições para realizar mais investimentos. 
Acreditamos que assim será possível contemplar os anseios 
da população macaense.

 Defendemos que toda a população deva ser 
ouvida e envolvida, desta forma, iremos construir juntos, 
durante a campanha, um conjunto de propostas para tornar 
Macaé a cidade que a população deseja, pois acreditamos na 
participação popular.
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ORDEM PÚBLICA,
SEGURANÇA E
INFRAESTRUTURA

1.
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VICE RENATINHA DO VÔLEI

VETORES DE
DESENVOLVIMENTO

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

- Segurança Pública;

- Trânsito, Transportes e Mobilidade;

- Ocupação do Solo, Urbanismo e Habitação;

- Infraestrutura Preventiva a Desastres Naturais;

- Drenagem e Recursos Hídricos;

- Sistemas de Monitoramento, Controle e Segurança.

MEIO AMBIENTE,
HISTÓRIA, ESPORTE
E CULTURA

3.
- Estudos quanto aos biomas e ecossistemas, prevenção e 

ampliação da cobertura verde, qualificação e ampliação dos 

espaços de convivência; realização de inventário ambiental;

- Recursos Hídricos, preservação ambiental, sustentabilidade 

do sistema hídrico e gestão do saneamento;

- Qualidade do ar, redução da emissão de poluentes e 

alinhamento com a agenda 2030 (especialmente em relação 

aos Objetivos 9, 12, 13, 14, 15 e 17 da Agenda 2030);

- Gestão de Resíduos;

- Consumo consciente, educação ambiental e valoração do 

patrimônio e do serviço ambiental;

- Poluição sonora;

- Democratização da cultura;

- Economia criativa;

- História e Geografia de Macaé;

- Desenvolvimento do Desporto e do Lazer como inclusão 

social.

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

2.
- Incentivo e fomento ao empreendedorismo;

- Incentivo e fomento ao comércio e a requalificação das

vocações locais;

- Consolidação do Turismo;

- Novos Indutores do Arranjo Produtivo Local;

- Economia do Campo;

- Economia do Mar.
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SAÚDE PARA
TODOS

4.
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VETORES DE
DESENVOLVIMENTO

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

- Promoção da saúde e qualidade de vida;

- Gestão das Redes de Atenção Básica à Saúde;

- Gestão Hospitalar e a Rede da saúde;

- Educação Continuada e a Gestão da Saúde;

- Ações Integradas de Qualidade do Ambiente como 

Promoção da Saúde;

- Saúde Coletiva: estudos epidemiológicos, melhoria da 

saúde coletiva e do trabalhador.

CIDADANIA E
INCLUSÃO

6.
- Políticas de Promoção Social;

- Economia Solidária;

- Acessibilidade e Cidadania;

- Políticas Públicas e Indenitárias e Cidadania;

- Juventude;

- Primeira Infância e Adolescência;

- Idosos;

- Inclusão produtiva e segurança alimentar;

-  Prevenção à violência;

- Reforço da identidade.

7. INOVAÇÃO NA
GESTÃO PÚBLICA

7.
- Monitoramento, aprimoramento, avaliação e qualificação 

das políticas públicas, dos programas, dos projetos e dos 

serviços públicos; Gestão de Dados e Informações;

- Gestão Fiscal Responsável;

- Modernização da Gestão;

- Inovação e Tecnologia no Setor Público.

EDUCAÇÃO E
FUTURO

5.
- Políticas Públicas da Educação;

- Implantação e Implementação da Tecnologia como 

Prática Inovadora;

- Desporto nas Escolas;

- Segurança Alimentar.
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Macro área 01: Segurança Pública
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VETOR 1.
ORDEM PÚBLICA, SEGURANÇA E

INFRAESTRUTURA

1.1 Requalificação da Guarda Civil Municipal, com foco no cidadão – Guarda Civil Cidadã; criação da Tropa de Elite da 

Guarda e ampliação do efetivo feminino, visando o reforço da Patrulha Maria da Penha;

1.2 Melhoria da iluminação pública e aumento do parque luminotécnico, baseado em um programa de Eficiência Energética;

1.3 Adesão aos programas PROEIS/RAS visando o aumento do efetivo das forças estaduais de segurança pública no 

município.

Macro área 02: Trânsito, Transportes
e Mobilidade

2.1 Revisão do Plano de Mobilidade Urbana; 

2.2 Diagnóstico das condições das vias públicas, a fim de planejar os investimentos no setor de trânsito, transportes e 

mobilidade;

2.3 Melhoria da sinalização de trânsito, proporcionando mais segurança à população; 

2.4 Pavimentação adequada das principais vias públicas da cidade que se encontram em situação precária, como a Estrada 

do Sana do Frade até o portal na Barra do Sana, a Estrada Boa Alegria, a Estrada do Imburo, a Estrada Santa Tereza, dentre 

outras vias importantes para a população;

2.5 Melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade urbana dos acessos aos prédios públicos, coletivos e outros;

2.6 Revisão da concessão do transporte urbano de Macaé, mantendo a passagem a R$ 1,00 e garantindo qualidade no 

atendimento aos usuários;

2.7 Construção de uma nova rodoviária próximo ao HPM;

2.8 Estudos com relação à projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvi-

mento urbano integrado, a fim de ampliar a oferta e implantar novos modais de transporte coletivo, inclusive um sistema 

integrado de vans;

2.9 Construção de uma ponte estaiada na Barra, a fim de melhorar o trânsito e facilitar a navegação;

2.10 Identificação dos logradouros públicos com colocação de placas;

2.11 Ampliação do Sistema Cicloviário de Macaé.
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VETOR 1.
ORDEM PÚBLICA, SEGURANÇA E

INFRAESTRUTURA

Macro área 03: Ocupação do Solo,
Urbanismo e Habitação

3.1 Implantação de um amplo programa de Regularização fundiária;

3.2 Utilização adequada de áreas públicas municipais a fim de impedir invasões e a expansão das construções e ocupações 

irregulares, com implementação de hortas comunitárias e áreas de lazer;

3.3 Cobertura dos valões da cidade, acabando com o mau cheiro, melhorando o aspecto das margens e criando área de 

lazer para os munícipes;

3.4 Modernização do sistema de pedido e regularização de obras, com informatização para acompanhamento online, 

visando reduzir o tempo nos pedidos de licença;

3.5 Entrega dos apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida, para a população beneficiária, com retomada do 

trabalho técnico social;

3.6 Construção de escola e unidade básica de saúde nos bairros que ainda não contam com esses equipamentos públicos 

essenciais, como o Bosque Azul por exemplo;

3.7 Criação de um programa habitacional específico para o servidor público; 

3.8 Urbanização da orla da Barra até o Lagomar e o acesso ao Parque Jurubatiba;

3.9 Construção das redes de saneamento básico e abastecimento de água potável para todo o município, acabando com 

a falta de água em bairros como o Lagomar, dentre outros;

3.10 Urbanização e construção de área de lazer, escola, unidade de saúde e acesso à Ilha Leocádia, Rio Novo e Piracema.

Macro área 04: Infraestrutura
Preventiva a Desastres Naturais

4.1 Aumento da cobertura vegetal, sobretudo nas encostas, com espécies nativas, capazes de impedir erosão, escor-

regamentos e deslizamentos;

4.2 Revisão do Plano de Contingência para Desastres;

4.3 Criação de um sistema de monitoramento, capaz de identificar situações de risco de acidentes naturais.
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VETOR 1.
ORDEM PÚBLICA, SEGURANÇA E

INFRAESTRUTURA

Macro área 05: Drenagem e
Recursos Hídricos

5.1 Municipalização/Privatização do abastecimento de água para garantir o atendimento a todos os moradores de Macaé 

com uma tarifa justa;

5.2 Dragagem dos rios e canais, com urbanização das margens e criação de áreas de lazer;

5.3 Limpeza das bocas de lobo, a fim de evitar o acúmulo de areia e detritos que impeçam o livre escoamento das águas;

5.4 Estudos sobre o comportamento das microbacias e o curso das águas pluviais com avaliação quanto a necessidade de 

intervenções nos pontos de estrangulamento, a fim de evitar alagamentos;

5.5 Ampliação da rede de drenagem das águas pluviais.

Macro área 06: Sistemas de
Monitoramento, Controle e
Segurança

6.1 Implantação efetiva do Centro Integrado de Segurança Pública (CIOSP) com o objetivo de reunir todas as forças de 

segurança, defesa, socorro, resgate e proteção: Polícias Militar e Civil, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa 

Civil, Samu, ambulâncias, etc. Além de equipes treinadas nas operações de trânsito e tráfego, transportes públicos, eventos e 

equipes preparadas para o atendimento de chamadas em geral;

6.2 Ampliação do Programa de Monitoramento através de Câmeras de Segurança, com instalação de novas câmeras e 

estabelecimento de parcerias para possibilitar o acesso do CIOSP às imagens de câmeras privadas localizadas em pontos 

estratégicos da cidade.
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Macro área 07: Incentivo e fomento
ao empreendedorismo

O L I V E I R A

VICE RENATINHA DO VÔLEI

VETOR 2.
DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

7.1 Criação da Casa do Empreendedor, visando atender os munícipes que desejam investir na cidade, facilitando todo o 

processo de legalização de empresas e fornecendo consultoria gratuita, com atenção especial às mulheres empreendedoras;

7.2 Fomentar o desenvolvimento e a competitividade da micro e pequena empresa e do microempreendedor individual, 

como estratégia de geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade e fortalecimento da 

economia, conforme o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, criado pela Lei Complementar 

nº. 123/2006 para regulamentar tratamento simplificado e diferenciado a esse setor, conforme disposto na Constituição 

Federal.

7.3 Os benefícios criados pela Lei Geral, a exceção do tratamento tributário diferenciado, aplicam-se também ao produtor 

rural pessoa física e ao agricultor familiar.

7.4 Fomento a projetos de desenvolvimento local sustentado, com incentivo à formação de associações e empresas 

associativas de produção de bens e serviços. Projetos de desenvolvimento local, constituem-se na alternativa mais plausível 

de inclusão social e econômica para Macaé. Pensar o desenvolvimento local requer o envolvimento de diversas dimensões: 

econômica, social, cultural, ambiental e físico-cultural, político-institucional e científico-tecnológica.

Macro área 08: Incentivo e fomento
do comércio e a requalificação das
vocações locais
8.1 Criação de Zonas Especiais de Pequenos Negócios - condomínios industriais e de serviços, edificados em terrenos da 

Prefeitura e localizados nos bairros periféricos;

8.2 Criação de um aplicativo local de entrega de produtos, melhorando a rentabilidade pro comércio local e a remuneração 

dos entregadores que hoje sofrem com altas taxas cobradas pelos aplicativos privados, causando uma evasão de divisas da 

cidade e dificultando a vida, já tão dura, de comerciantes e entregadores;

8.3 Implantação do projeto “Compre no comércio local”, com ações voltadas a incentivar a população a comprar no comér-

cio da cidade. A iniciativa tem o intuito de estimular o consumo de produtos e serviços macaenses, ajudando a reduzir os 

impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19;
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VETOR 2.
DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

8.4 Criação de mecanismos de controle para que os recursos oriundos do programa de transferência de renda direta à 

população em situação de vulnerabilidade social só possam ser utilizados no comércio da cidade;

8.5 Criação do Fundo de Investimentos de Macaé e um amplo programa de incubadora de empresas, com incentivo a 

criação de cooperativas, oferecendo técnicos para auxilio em sua formatação, gerando emprego e renda;

8.6 Apoio e fomento para as feiras já existentes, destinadas a comercialização de produtos locais e também apoio para 

criação de novas feiras, gerando oportunidade para o produtor local (agricultura familiar, artesanato, empreendedores, etc.);

8.7 Difundir os produtos e serviços de Macaé nas redes sociais e reforçar a parceria com entidades como o SEBRAE, SENAI, 

SENAC e FIRJAN.

Macro área 09: Consolidação
do Turismo

9.1 Revitalização, finalização e ocupação do Parque da Cidade, transformando o Parque da Cidade em uma área de 

eventos e entretenimento, um local voltado à reunião das famílias macaenses e dos praticantes de esportes, atividades de 

lazer, cultura e entretenimento;

9.2 Consolidação do calendário turístico de Macaé; com atração e criação de eventos de baixo custo valorizando as 

potencialidades locais, com inclusão de eventos nos calendários estadual e nacional. Retorno dos eventos tradicionais, como 

a Expo Macaé e criação de novos eventos como o Festival de Inverno na Serra, dentre outros;

9.3 Melhorar o acesso aos pontos turísticos, principalmente os da Serra de Macaé que se encontram em situação precária;

9.4 Reforço das vocações turísticas locais, com incentivo aos promotores do turismo das diversas vertentes: rural, ecológico, de 

eventos, negócios, religioso, gastronômico, etc. 

9.1 Revitalização, finalização e ocupação do Parque da Cidade, transformando o Parque da Cidade em uma área de 

eventos e entretenimento, um local voltado à reunião das famílias macaenses e dos praticantes de esportes, atividades de 

lazer, cultura e entretenimento;

Macro área 09: Consolidação
do Turismo

CNPJ PREFEITO: 38.757.081/0001-41 CNPJ VICE-PREFEITO: 38.780.513/0001-35
COLIGAÇÃO: PARA CUIDAR DE MACAÉ
(PTB, PSL E MDB) 



2 0 2 1  -  2 0 2 4ROBSON OLIVEIRA

O L I V E I R A

VICE RENATINHA DO VÔLEI

VETOR 2.
DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

9.2 Consolidação do calendário turístico de Macaé; com atração e criação de eventos de baixo custo valorizando as 

potencialidades locais, com inclusão de eventos nos calendários estadual e nacional. Retorno dos eventos tradicionais, como 

a Expo Macaé e criação de novos eventos como o Festival de Inverno na Serra, dentre outros;

9.3 Melhorar o acesso aos pontos turísticos, principalmente os da Serra de Macaé que se encontram em situação precária;

9.4 Reforço das vocações turísticas locais, com incentivo aos promotores do turismo das diversas vertentes: rural, ecológico, de 

eventos, negócios, religioso, gastronômico, etc. 

Macro área 10: Novos Indutores do
Arranjo Produtivo Local

10.1 Criação do Centro de Qualificação e Capacitação Profissional;

10.2 Criação do Parque Tecnológico de Macaé.

Macro área 11: Economia do Campo
11.1 Estimular o potencial agrícola de Macaé com incentivo aos produtores rurais, aquisições dos produtos locais da pesca 

e agricultura familiar para a merenda escolar e ampliação para outras áreas; garantia de aquisição dos produtos locais no 

PNAE conforme previsto na legislação federal. Criando condições para que os agricultores familiares possam ter uma produ-

ção diversificada e sustentável; 

11.2 Incentivar o desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo em Macaé;

11.3 Construção de uma câmara fria para atendimento aos produtores rurais; 

11.4 Criação de programa de apoio ao produtor rural, incluindo apoio logístico para escoamento da produção, facilitação de 

acesso a crédito, oferta de maquinário agrícola, abastecimento de água e assistência técnica;

11.5 Apoiar o desenvolvimento de cooperativas de produtores rurais e a implantação de um mercado regional e/ou uma 

unidade da CEASA;

11.6 Reabertura da Escola Agrícola de Macaé.
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Macro área 12: Economia do Mar
12.1 Incentivo à pesca com a melhoria das condições de navegabilidade, atenção especial a saúde do pescador, melhoria 

de condições de desembarque do pescado, local adequado para manutenção das embarcações, dentre outros;

12.2 Incentivo à criação de fazendas marinhas;

12.3 Criação do Festival de Pesca. 
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Macro área 13: Estudos quanto aos
biomas e ecossistemas, prevenção e
ampliação da cobertura verde,
qualificação e ampliação dos espaços
de convivência; realização de inventário
ambiental

13.1 Reflorestamento em áreas degradadas sujeitas à erosão, através de reflorestamento com vegetação nativa;

13.2 Reforma e remodelagem das praças, construção de novas praças e espaços de convivência com requalificação dos 

espaços para convivência, com a realização de intervenções, como obras de construção civil, remodelagem arquitetônica das 

praças, implantação de parques, playgrounds, quadras de esporte e outros;

13.3 Desenvolver o paisagismo urbano e planejar e estruturar roteiros de trilhas ecológicas, ampliando a cobertura verde na 

cidade, com plantio de árvores e plantas em praças, parques e demais áreas pertinentes;

13.4 Criação do roteiro de turismo ecológico sustentável nas ilhas de Macaé.

VETOR 3.
MEIO AMBIENTE, HISTÓRIA,

ESPORTE E CULTURA

14.1 Ampliação da rede de coleta e tratamento de esgotos;

14.2 Proteção dos mananciais e ampliação das redes de captação e tratamento de água potável;

14.3 Ampliação e melhoria da infraestrutura de distribuição de água tratada;

14.4 Criação de um sistema permanente de verificação da qualidade da água tratada.

Macro área 14: Recursos Hídricos,
preservação ambiental, sustentabilidade
do sistema hídrico e gestão do
saneamento
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VETOR 3.
MEIO AMBIENTE, HISTÓRIA,

ESPORTE E CULTURA

15.1 Criação de um serviço de fiscalização permanente da poluição;

15.2 Criação de um observatório de políticas sustentáveis;

15.3 Incentivo ao uso dos transportes individuais e coletivos não-poluentes.

Macro área 15: Qualidade do ar, redução
da emissão de poluentes e alinhamento
com a agenda 2030; nesse aspecto,
especialmente em relação aos Objetivos
9, 12, 13, 14, 15 e 17

16.1 Criação do Programa de Redução de Papel e Resíduos na Administração Municipal;

16.2 Implantação do Programa Lixo Zero visando diminuir a produção e envio de resíduos sólidos para o aterro sanitário, 

implementando coleta seletiva, apoiando a criação de unidades de reciclagem, cooperativas de catadores, usina de compos-

tagem para produção de adubos, etc.

Macro área 16: Gestão de Resíduos

17.1 Inclusão da educação ambiental na grade curricular das escolas municipais;

17.2 Avaliação e valoração do patrimônio ambiental de Macaé.

Macro área 17: Consumo consciente,
educação ambiental e valoração do
patrimônio e do serviço ambiental

18.1 Fiscalização da poluição sonora e criação de um setor para acompanhamento permanente da qualidade ambiental.

 

Macro área 18: Poluição sonora
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VETOR 3.
MEIO AMBIENTE, HISTÓRIA,

ESPORTE E CULTURA

19.1 Criação do projeto Cultura Sobre Rodas;

19.2 Criação do Museu da Família Macaense, um centro de pesquisa e resgate da memória com o objetivo de homenagear 

as pessoas que contribuíram de formas diversas para a história do município; 

19.3 Valorização das expressões culturais de Macaé com a revitalização das manifestações culturais típicas, valorizando o 

artesanato, a gastronomia, os artistas, a música, os costumes e tradições locais em todos os campos;

19.4 Criação da casa de apoio ao artista locais; 

19.5 Criação de eventos a fim de promover o intercâmbio cultural; 

19.6 Criação da Casa do Artesanato Macaense, um espaço específico para a cultura e artesanato local;

19.7 Criação do Centro de Tradições Nordestinas no Parque de Exposições; 

19.8 Reabertura do Cine Clube Macaé.

Macro área 19: Democratização da
cultura

20.1 Incentivo à economia criativa;

20.2 Incentivo ao empreendedorismo cultural.

Macro área 20: Economia criativa

21.1 Incentivo a estudos relativos à História, à Geografia e Arquitetura de Macaé, a fim de levantar fatos e dados necessários 

ao resgate da memória da cidade e para o planejamento estratégico.

Macro área 21: História e Geografia
de Macaé
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ESPORTE E CULTURA

22.1 Iniciação esportiva nas comunidades, com utilização das praças revitalizadas, promovendo orientações sobre saúde e 

atividades físicas;

22.2 Apoio às tradicionais competições esportivas municipais, como o Campeonato de Futebol da Serra e tantas outras;

22.3 Apoiar os atletas macaenses participantes de competições regionais, nacionais e internacionais;

22.4 Fomentar os negócios esportivos e toda a cadeia produtiva desde a realização de eventos, fabricação de equipamen-

tos, formação profissional e amadora.

Macro área 22: Desenvolvimento do
Desporto e do Lazer como
inclusão social

CNPJ PREFEITO: 38.757.081/0001-41 CNPJ VICE-PREFEITO: 38.780.513/0001-35
COLIGAÇÃO: PARA CUIDAR DE MACAÉ
(PTB, PSL E MDB) 



2 0 2 1  -  2 0 2 4ROBSON OLIVEIRA

O L I V E I R A

VICE RENATINHA DO VÔLEI

VETOR 4.
SAÚDE PARA TODOS

23.1 Implantação de programas voltados à segurança alimentar e nutricional. 

Macro área 23: Promoção da saúde e
qualidade de vida

24.1 Ampliação da Estratégia de Saúde da Família para toda a população com atendimento em todos os bairros pois cuidar 

da população é nossa maior prioridade;

24.2 Criação do Programa Remédio em Casa;

24.3 Implementação do prontuário eletrônico;

24.4 Implantação de sistema de marcação de consultas via telefone, internet e aplicativo de celular e outras formas que 

facilitem o acesso.

Macro área 24: Gestão das Redes de
Atenção Básica à Saúde

25.1 Aprimorar o Centro de Diagnóstico por Imagem dotado de equipamentos com alta tecnologia no Centro de Macaé com 

tomografia, endoscopia, ressonância, ultrassonografia, raio X, eletrocardiograma, ecocardiograma, mamografia, cintilografia, 

eletroneuromiografia;

25.2 Criar um centro de diagnóstico na Serra para garantir atendimento mais próximo aos moradores da região Serrana;

25.3 Disponibilização de mais médicos nos ambulatórios (clínicos gerais, ginecologistas, pediatras, obstetras, pneumologistas, 

psiquiatras, neurologistas, neurocirurgiões, neuropediatras, endocrinologistas, ortopedistas, hematologistas, cirurgião fetal, etc.) 

25.4 Melhoria no atendimento aos pacientes oncológicos em Macaé, oferecendo um tratamento adequado e mais humanizado, 

proporcionando melhor qualidade de vida com agilidade nos exames e tratamentos, atendendo a lei 13.896/2019; 

25.5 Criação do Centro de Saúde da Mulher;

25.6 Integração dos sistemas de atendimento em saúde;

25.7 Criação do Centro Municipal de Hemodiálise;

 

Macro área 25: Gestão Hospitalar e
a Rede da saúde
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25.8 Criação do Programa para Recuperação de Dependentes Químicos com adequação do CAPS incluindo equipe 

multidisciplinar;

25.9 Implantação de unidade pediátrica no Hospital da Serra;

25.10 Criação do centro especializado no atendimento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista;

25.11 Criação do Hospital Veterinário Público e do Centro de Referência da Causa Animal.

26.1 Criação de um amplo programa incentivado de capacitação dos profissionais e gestores da área de saúde, por meio de 

parcerias com instituições públicas.

Macro área 26: Educação Continuada
e a Gestão da Saúde

27.1 Desenvolvimento de estratégias de qualidade ambiental nos locais de trabalho.

Macro área 27: Ações Integradas de
Qualidade do Ambiente como
Promoção da Saúde

28.1 Aprimoramento das estratégias de saúde coletiva e estudos quanto aos fatores geradores de doenças;

28.2 Aplicação de metodologias inovadoras para melhoria da saúde coletiva;

28.3 Desenvolvimento de programa voltado à saúde dos servidores municipais;

28.4 Criação de um programa de prevenção ao suicídio.

Macro área 28: Saúde Coletiva: estudos
epidemiológicos, melhoria da saúde
coletiva e do trabalhador
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29.1 Incentivar e favorecer a democratização da gestão da educação através da participação popular, fortalecendo os 

conselhos escolares e municipais garantindo sua autonomia e participação no acompanhamento e fiscalização das ações 

governamentais;

29.2 Manter o diálogo constante, aberto e amplo com todos os profissionais da educação, pais e alunos visando tornar a 

educação em Macaé uma referência no país;

29.3 Viabilizar a “Casa do Estudante”, onde o aluno terá apoio em seu contra turno favorecendo sua aprendizagem e ainda 

possibilitando acesso a recursos tecnológicos;

29.4 Criação de um amplo e efetivo Programa de Capacitação Continuada para os professores e profissionais da Rede 

Municipal de Ensino, incluindo incentivos para o servidor; 

29.5 Melhorar os índices do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  (IDEB), superando as metas estabelecidas para 

os anos iniciais (5º ano), finais (9º ano) e Ensino Médio (3ª série), por meio da valorização dos profissionais da Educação e ainda 

pela criação de um sério programa de Avaliação Municipal da Aprendizagem, com reconhecimento aos alunos e professores 

com melhores resultados;

29.6 Fomentar nas escolas ações ligadas à cultura brasileira e aos esportes, com incentivo ao desenvolvimento de talentos;

29.7 Implantar, após discutir com a comunidade escolar, de ensino em horário integral nas escolas públicas municipais, com 

atendimento de no mínimo 7h diárias e com profissionais capacitados para oferta de atividades ligadas ao esporte, à música, 

ao teatro, ao artesanato, às lutas e outras;

29.8 Melhorar e expandir o transporte escolar, com prioridade para atendimento aos que mais precisam, através de um 

modelo novo de transporte escolar;

29.9 Disponibilização de professor de apoio para crianças com deficiência;

29.10 Inclusão do ensino de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) na grade curricular das escolas municipais;

29.11 Ampliar as atividades para o incentivo à leitura e ainda modernizar as instalações das bibliotecas e salas de leitura nas 

escolas;

29.12 Articular as políticas públicas da Educação de Jovens e Adultos com as de geração de empregos;

29.13 Garantir às unidades de ensino autonomia pedagógica para desenvolvimento de suas ações, cobrando quando necessário 

e apoiando incondicionalmente;

29.14 Substituir todas escolas alugadas por prédios próprios, projetados e construídos para serem escolas e ainda de acordo 

com a toda Legislação, sobretudo com  Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015);

Macro área 29: Políticas Públicas da
Educação
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30.1  Implantação de ensino tecnológico na rede pública municipal de ensino, com a criação de uma Escola de Tecnologia 

onde o aluno terá a oportunidade e equipamentos para desenvolver projetos nesta área, tais como jogos, softwares, sites e 

outros;

30.2  Criação da Praça da Ciência, um programa voltado ao desenvolvimento científico dos alunos da rede municipal de 

ensino e exposição dos trabalhos realizados nas praças da cidade, como forma de estímulo e geração de interesse no processo 

científico, no avanço tecnológico e no ensino e desenvolvimento de novas tecnologias, que de forma transversal trabalhem 

outras matérias do currículo regular;

30.3  Recuperar a estrutura física de 100% das escolas ao longo de 2021 e 2024 e ainda ampliando unidades quando possível;

30.4  Ampliar o número de salas de recursos multifuncionais nas escolas municipais dotando-as de equipamentos, mobiliários e 

materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que tem como objetivo 

prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos com deficiência ou transtornos;

30.5  Criar uma Plataforma Municipal de Estudos afim de apoiar alunos e professores no ensino remoto durante a pandemia 

e posteriormente;

30.6   Manter a oferta de ensino remoto, com produtores de conteúdo da Rede Municipal de Ensino, a fim de garantir aos 

alunos a aprendizagem de múltiplas maneiras e com o objetivo de minimizar o impacto da pandemia de Covid-19 na aprendizagem 

dos mesmos.

29.15  Abrir as portas das escolas para a comunidade, tornando um local de encontro e entretenimento, através de práticas 

esportivas, grupos escoteiros, cursos e campanhas educacionais, a escola precisa ser o vetor da sua comunidade;

29.16  Dotar às unidades escolares de maior autonomia financeira, juntamente com o Conselho Escolar, para que possam 

resolver seus problemas de infraestrutura básica, contratando, se necessário, empresas da própria localidade, favorecendo a 

economia local e melhorando a relação da escola e sua comunidade.

29.17  Realizar processo seletivo para admissão de profissionais para atuação EXCLUSIVA nas unidades de ensino;

29.18  Criar políticas de combate às drogas e violência nas escolas de forma integrada com a comunidade, autoridades e 

secretarias afins;

29.19  Criação do programa Horta nas Escolas.

Macro área 30: Implantação e
Implementação da Tecnologia como
Prática Inovadora
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31.1  Criação do Projeto “Bom de Bola, Bom de Nota”, com o retorno das Olimpíadas Estudantis de Macaé;

31.2  Favorecer e incentivar práticas esportivas dentro das unidades no contra turno escolar e nos finais de semana, manten-

do o jovem fora das ruas e em ambiente seguro;

31.3 Tornar Macaé referência no ensino e na prática de xadrez nas escolas, premiando e reconhecendo expoentes desse 

esporte (tanto alunos como profissionais de ensino).

Macro área 31: Desporto nas Escolas

32.1 Garantir a oferta de merenda escolar de qualidade respeitando-se as referências nutricionais e ainda favorecendo a 

aquisição de gêneros da agricultura familiar, através de um efetivo programa de segurança alimentar.

Macro área 32: Segurança Alimentar
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33.1 Criação de um programa de transferência de renda direta à população em situação de vulnerabilidade social;

33.2 Ampliar os Programas de Amparo a Família através dos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS), expandindo 

aos bairros não atendidos;

33.3  Realização de censo para localização e identificação de população em maior vulnerabilidade social e criação de parce-

rias com instituições (igrejas, associações, etc.), com o objetivo de contribuir para inclusão social, educacional e cultural, ofere-

cendo oficinas educativas de canto, música, dança, artes, literatura, matemática, informática, libras, horticultura e esportes;

33.4  Implantação do Programa Prefeitura em Ação - mutirão de serviços públicos a ser realizado em cada bairro, em parce-

ria com outros entes governamentais, das esferas estadual e federal, além de parcerias com a iniciativa privada e organiza-

ções não governamentais, disponibilizando diversos serviços: Saúde (realização de exames de baixa complexidade, medição 

de pressão arterial, doação de sangue, marcação de consultas, outros; vacinação; escovação de dentes e entrega de kits de 

saúde bucal pelos profissionais de odontologia; palestras sobre cuidados com a saúde para a mulher, para gestantes, para o 

homem); Promoção social (corte de cabelo, manicure, pedicure, orientação sobre pedidos de auxílio; atualização do Cadastro 

Único, emissão de documentos em parceria com organismos estaduais e federais; Procuradoria (orientação sobre questões 

legais, inclusive regularização fundiária, palestra sobre direitos do consumidor); Guarda Civil Municipal/PM (palestras sobre o 

uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas); Cultura (apresentação de artistas locais, nas diversas manifestações culturais – música, 

dança, artesanato, artes cênicas, exibição de filmes); Esportes (desenvolvimento de atividades desportivas); Agricultura (expo-

sição de produtos dos produtores locais, especialmente da agricultura familiar; palestras em parceria com a Emater-RJ; 

distribuição de mudas); Educação (atividades lúdicas para crianças de diversas idades; atividades desportivas e de lazer; 

gincana educacional, com distribuição de prêmios, como forma de incentivo; apresentação de novas tecnologias educacio-

nais); Fazenda (emissão de segunda via de carnê de IPTU e outros; condições especiais de renegociação de impostos em 

atraso); Meio Ambiente (palestras sobre consumo consciente, uso consciente da energia e dos recursos naturais; descarte 

adequado de resíduos, como plástico, vidro, latas e papel; distribuição de mudas, se possível da flora local, destinadas a 

reflorestamento; plantio de mudas em locais onde haja possibilidade e necessidade de reflorestamento; poda de árvores; 

remoção de colmeias, etc.); Obras e serviços públicos (realização de mutirão com reparos necessários em ruas, calçadas, 

substituição de lâmpadas, troca de manilhas; capina e poda de árvores; limpeza urbana em geral, pintura de meio-fio); Ouvido-

ria Geral (atendimento presencial à população com relação a reclamações e sugestões); Administração (verificação sobre o 

andamento de processos em geral).

Macro área 33: Políticas de
Promoção Social
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34.1 Implantação de programa de inclusão produtiva, priorizando mulheres, idosos, jovens e pessoas com deficiência. 

Macro área 34: Economia Solidária

35.1  Melhoria das condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos;

35.2  Incentivar a empregabilidade nos órgãos públicos e por parte das empresas privadas, oportunizando a inclusão de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho;

35.3  Estabelecer um amplo programa de apoio às pessoas com deficiência por meio de parcerias e convênios com entida-

des que realizam trabalho neste segmento em Macaé;

35.4  Garantir o cumprimento das legislações voltadas para a pessoa com deficiência, principalmente o Estatuto da PCD 

(13.146/2015), também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão (LBI);

35.5  Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com deficiência;

35.6 Garantir, para as pessoas com deficiência, a equidade nos serviços públicos;

35.7 Capacitação permanente dos trabalhadores dos serviços governamentais e não governamentais sobre todas as políticas 

públicas para atendimento às pessoas com diferentes tipos de deficiência;

35.8 Implantação de passarelas de acesso ao mar para cadeirantes e pessoas com deficiência, com disponibilização de cadei-

ra anfíbio;

35.9  Implantação de amplo programa de iniciação desportiva para pessoas com deficiência;

35.10 Implantação do programa “Visão do Futuro” em Macaé, onde pessoas com problema de visão e em situação de vulnera-

bilidade social recebem acompanhamento para prevenção e recuperação da saúde ocular, além da entrega gratuita de 

óculos.

Macro área 35: Acessibilidade e
Cidadania

36.1  Criação do Observatório de Populações em Alta Vulnerabilidade e com Direitos Ameaçados; 

36.2  Criação do programa Macaé inclusiva com desenvolvimento de estratégias de atendimento às populações em maior 

vulnerabilidade social.

Macro área 36: Políticas Públicas e
Indenitárias e Cidadania
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37.1  Criação de curso preparatório gratuito para o ENEM;

37.2  Criação do programa “JOVEM É AÇÃO, voltado ao atendimento de jovens das periferias de Macaé, com palestras, 

orientação profissional, estímulo ao retorno aos estudos para os jovens que estejam fora das salas de aula, proporcionando à 

juventude condições para desenvolver suas potencialidades através de programas voltados para educação, esportes, cultura 

e atividades voluntárias;

37.3  Criação da Fábrica da Esperança, Centro de Qualificação e Capacitação Profissional, voltado à formação de jovens para 

o mercado de trabalho e para a vida;

37.4  Trabalhar com o conceito de Paternidade Responsável, com o objetivo de conscientizar o jovem quanto ao planeja-

mento familiar e a responsabilidade social para com seus descendentes;

Macro área 37: Juventude

38.1  Ampliação das creches municipais, possibilitando atendimento às crianças e melhoria na condição de empregabilidade 

e geração de renda das mães;

38.2  Criação do programa de prevenção e combate ao abuso sexual infantil;

38.3  Atendimento às mães em vulnerabilidade social que realizarem o pré-natal completo na rede municipal.

Macro área 38: Primeira Infância e
Adolescência
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39.1  Implantação de centros de convivência e qualificação dos idosos nos bairros, com realização de cursos, práticas sociais, 

desportivas e culturais; apoio psicológico e reinserção familiar e social;

39.2  Proporcionar aumento da qualidade de vida entre a população da Melhor Idade, fortalecendo com apoio estratégico os 

grupos da melhor idade já estabelecidos na cidade e criando novos grupos.

Macro área 39: Idoso

40.1  Reabertura do Restaurante Popular no Centro e na Aroeira.

Macro área 40: Inclusão produtiva
e segurança alimentar
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41.1  Criação de um centro de atendimento, acolhimento e apoio para mulheres vítimas de violência.

Macro área 41: Prevenção à violência

42.1  Criação de um Centro de Atendimento à jovens mulheres negras;

42.2  Apoiar ações empreendedoras voltadas ao grupo LGBTQIA+, como forma de propiciar mais apoio aos que estão mais 

sujeitos à violência.

Macro área 42: Reforço da identidade
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43.1  Implantação de Programa de Qualidade na Gestão Pública;

43.2  Implantação de um Programa de Humanização do Atendimento Público;

43.3  Criação da Central Única de Atendimento ao Cidadão, integrada à Ouvidoria Geral do Município;

43.4  Manter diálogo amplo e constante com TODOS os conselhos municipais, atuando sobre as demandas de cada 

segmento;

43.5  Retomada do Programa de Orçamento Participativo de Macaé.

Macro área 43: Monitoramento,
aprimoramento, avaliação e qualificação
das políticas públicas, dos programas, dos
projetos e dos serviços públicos; Gestão
de Dados e Informações 

44.1  Implantação do Programa de Gestão Fiscal Responsável, proporcionando aumento da arrecadação por meio de 

políticas de recuperação de créditos, revisão de royalties, implantação de sistemas de gestão fiscal e de aumento na partici-

pação nas quota-parte de ICMS, FPM e outros.

Macro área 44: Gestão Fiscal
Responsável
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45.1  Criação da Escola de Gestão Pública Municipal, voltada à melhoria dos serviços prestados pela prefeitura, com incenti-

vo para que os servidores dos diversos níveis e segmentos se capacitem.

Macro área 45: Modernização da Gestão
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46.1  Modernização dos sistemas e implantação de novas metodologias desenvolvidas com os servidores por intermédio da 

Escola de Gestão Pública;

46.2  Criação do Programa Prefeitura para você, com a Subprefeituras e Regiões Administrativas Descentralizadas, disponibi-

lizando os serviços públicos mais próximos e acessíveis aos munícipes;

46.3  Criação do Projeto Macaé Cidade Conectada, com preceitos de planejamento estratégico participativo e do conceito 

de cidade inteligente.

Macro área 46: Inovação e Tecnologia
no Setor Público
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