
Mensagem de Ricardo Bichão 

 

Macaé hoje busca uma revolução! 

Uma revolução de valores, para melhorar a vida dos cidadãos. É por isto, e a partir 
daí, que me coloco como candidato a Prefeito nestas eleições, objetivando 
conquistar a cadeira da Prefeitura para que nela eu possa praticar o bem estar 
social e o bem comum. 

Venho da terra, da vida simples no mar e na pesca, venho da vida de empresário 
que me tornei e que ama esta cidade. 

É por ela, e para ela, que coloco-me disposto a enfrentar os imensos desafios que 
uma cidade do porte de Macaé hoje exige. 

Tenho o necessário vigor e uma profunda determinação para dirigir os caminhos de 
Macaé, junto com seu povo. 

Prometo - aqui sim prometo, realizar uma administração técnica e enxuta, com 
equipe qualificada escolhida a dedo, focada nas maiores necessidades atuais da 
cidade, visando o bem estar das comunidades mais carentes, lugar de onde venho, 
sem deixar de lado quaisquer outros aspectos da cidade. Pensando também no seu 
futuro! 

Este Plano de Governo reúne o que meus pensamentos e desejos querem para 
Macaé, cidade que tanto amo e defendo. 

Ao eleitor de Macaé, o meu respeito e o meu abraço, na esperança de que este 
Plano de Governo nos conduza a um futuro melhor para todos os macaenses. 

Meu abraço fraterno, 

  

Ricard Carvalho 
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Saúde 

- Criar a Cidade da Saúde, unidade hospitalar completa, com o objetivo atender 
mulheres, homens e crianças em todas as áreas da medicina, com equipamentos, 
equipes e suporte suficientes para atendimentos, acabando com filas de espera. Na 
Cidade da Saúde, atuação em programas especiais tais: HIV, hepatite, hipertensão, 
diabetes, saúde bucal, tabagismo, etc, visando à saúde da população em geral. 

- Criaras Clínicas de Saúde Bucal, na Cidade da Saúde, para a população de 
baixo poder aquisitivo, para atender exclusivamente os que tenham renda de 1,5 
salário mínimo. 
- Criar o Cartão Saúde Digital, onde haverá o histórico online do paciente. Além 
disto, Plano de Informatização Pleno do atendimento da Saúde Pública Municipal, 
otimizando os processos. 
- Revitalizar e re-aparelhar os Postos de Saúde, melhorar o controle de distribuição 
de medicamentos e valorizar os profissionais das UBS Unidades Básicas de Saúde: 
Postos de Saúde do Aeroporto, Jorge Caldas, Barracão, Alba e outros, bem como o 
HPM e Hospital da Serra (Trapiche). 
- Implantar o Projeto Cegonha Macaense, para acompanhar a gestante do pré-
natal ao nascimento do bebê, fornecendo, quando se fizer necessário, 
medicamentos e acompanhamento através do Serviço Social. 
- Orientar e controlar o seguimento aos pacientes em tratamento no INCA (RJ). 
- Criar o Centro de Hemodiálise Municipal. 
- Criar o Centro de Recuperação de Dependência Química Municipal, com 
parcerias público-privadas. 
- Revitalizar e ampliar projetos voltados à terceira idade, como recondicionamento, 
tratamentos de habilitação, reabilitação, natação, nutrição, pilates, dança e outras 
atividades. 
- Adicionar no Hospital da Serra (Trapiche) a especialidade de Pediatria, dentre 
outras, ampliando o atendimento da população da região serrana. 
 
Educação 
- Atuar na formulação das políticas públicas da educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), com uma elite 
de notáveis da Educação. 
- Implementar cooperação didático-pedagógica, tecnologia e técnica financeira, para 
melhoria de qualidade do ensino e aprendizado. 
- Fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
- Incentivar os programas sociais e a participação da população em âmbito 
municipal. 
- Criação de creches, berçário e creches escola, principalmente em bairros da 
cidade onde haja a ausência. 
- Criar e desenvolver o Aplicativo Municipal para o controle de presença e 
desenvolvimento de alunos, direcionados aos pais, para acesso constante na 
desenvoltura dos filhos. 
- Criar Programas e ações de incentivo ao ensino gratuito, com acesso da 
comunidade escolar e da sociedade local. 
- Cumprir a Lei Federal de Acessibilidade e o Desenho Universal, com participação 
de toda a sociedade. 



- Em substituição ao atual Parque da Cidade, construção do Centro Educacional, 
Tecnológico e de Formação de Atletas, com várias modalidades: natação, futebol, 
basquete, vôlei, artes marciais, educação artística, teatro, dança, artes plásticas, 
informática e outros. 
- Implantar a Escola Municipal de Idiomas e o Centro de Formação de 
Escoteiros Mirins, para adquirir conhecimento sobre a biodiversidade do Município, 
seus Parques Nacionais e Municipais. 
- Revitalizar e re-adequar a manutenção da Biblioteca Municipal, além de ampliá-
la. 
- Criar Convênio com o Sistema S (Sesi, Senai, Senac, Senat e Senar), para 
implantação e incentivo de seus cursos, além de outras entidades especializadas, 
trazendo para o município educação e formação técnica profissionalizante. 
- Construir uma Escola Profissionalizante, proporcionando estágios profissionais 
para estudantes macaenses nas empresas da cidade, e seu posterior crescimento. 
- Implantar o Projeto Descobrindo Talentos nas Escolas, para atividades de 
música, arte, dança e outras atividades no âmbito escolar. 
 
Cultura 
- Restaurar e colocar em uso o Cineclube Municipal. 
- Construir o Museu do Petróleo. 
- Incentivar projetos junto às empresas locais na utilização de incentivos fiscais 
estaduais e federais para a cultura e outras atividades. 
- Criar Festivais Municipais de música, teatro e artes em geral, com atividades 
paralelas e formativas em cursos, oficinas, encontros, fóruns, seminários e outros. 
- Criar e implantar o projeto Cultura para Todos. – artes nos Bairros, sob 
orientação da Fundação de Cultura, visando aproximar os talentos artísticos de 
Macaé com a população, levando entretenimento, informação cultural e valorização 
dos artistas locais, realizando um grande movimento cultural. 
- Revitalizar o Teatro Municipal de Macaé. 
 
Segurança Pública 
- Viabilizar a criação da Guarda Fluvial Municipal. 
- Adequar e aprimorar o Centro Tecnológico de Monitoramento das vias da cidade, 
estendendo-o para outros pontos e regiões do município. 
- Aumentar e melhorar a iluminação pública geral da cidade. 
- Investir em iluminação nas praias, para passeios noturnos. 
- Ampliar a segurança e o patrulhamento beira-mar. 
 - Criar parceria com a Polícia Militar e a Guarda Municipal para instalar mais pontos 
de segurança e postos de controle em locais estratégicos da cidade. 
- Ampliar o treinamento específico e educacional para os integrantes da Guarda 
Municipal. 
- Criar base no terminal da Lagoa, junto com a PM e o GAOP. 
- Criar Centro de Monitoramento por câmera ou portal na entrada da Lagoa. 
 
Turismo 
- Criar o Calendário Turístico Municipal, com as datas festivas da cidade. 
- Valorizar o ecoturismo na região serrana, gerando melhorias na economia local. 
- Incentivar atividades do município em treinamentos, apresentações e competições 
de: canoagem, rafting, ciclismo estradeiro, mountain bike, downhill, caminhadas, 



rapel, alpinismo, cavalgadas, exposições agropecuárias, voos panorâmicos, voos de 
para-pente e outros. 
- Criar, no Calendário Turístico Municipal, o Dia do Encontro de Imigrantes, 
festa a realizar no Parque de Exposições, com rodeios, shows musicais, barracas, 
restaurantes de comida nacional e internacional. 
- Efetivar parceria com o trade de turismo e implantar o Guia Turístico do município. 
- Valorizar, divulgar e manter os pontos de belezas naturais, de enorme potencial 
turístico no município: Ilhas, praias, restingas, manguezais, canais, rios, córregos, 
florestas, cachoeiras, pico do Frade etc. 
- Implantar Centros de Informações Turísticas em pontos estratégicos da cidade e 
da Região Serrana. 
- Incentivar o setor de transporte de turismo: ônibus, jeep tour, van tour. 
- Criar Curso profissionalizante de Guia Turístico. 
- Aprimorar e ampliar a Feirinha do Produtor Rural, em vários pontos da cidade; 
- Criar parceria com ICMBio para valorizar a visitação ao Parque Nacional da 
Restinga de Jurubatiba, além de estabelecer a visitação ao Parque Natural 
Municipal da Atalaia. 
 
Esporte 
- Recuperar e adequar o Ginásio Poliesportivo Municipal. 
- Criar projetos sociais nas comunidades carentes voltados para o esporte. 
- Criar e construir o Estádio Municipal e o Centro de Atletismo. 
- Recuperar e adequar as quadras de esportes do município. 
- Incentivar o Projeto Verão Macaé, com atividades nas praias. 
- Incentivar os esportes radicais na serra macaense, criando eventos e 
campeonatos. 
- Investir e incentivar o esporte na Lagoa de Imboassica. 
- Implementar cursos para iniciantes em ballet, canto, instrumentos musicais, 
taekwondo, jiu-jitsu, capoeira e outros. 
 
Lazer 
- Recuperar a Lagoa de Imboassica 
- Revitalizar ambientes públicos existentes, como academias populares para a 
terceira idade; pista de skate; quadra esportiva e parques infantis. 
- Instalar a Academia Popular nos Bairros, obedecendo a critérios pré-
estabelecidos. 
- Incentivar as atividades de lazer nas praias, com a criação de projetos de 
recreação e entretenimento. 
- Desenvolver eventos de lazer voltados para as práticas de esportes à beira-mar. 
- Investir e ampliar os espaços de lazer nas praias. 
- Melhorar a qualidade da acessibilidade às praias para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Infraestrutura 
- Reestruturação geral do Sistema Viário Municipal – Lei do Sistema Viário. 
- Construção e melhoria das principais ligações viárias da cidade. 
- Criar projetos de acessibilidade nos espaços turísticos e nas praias. 
- Avaliar a ordenação geral do espaço urbano, através da Lei de Zoneamento. 
- Viabilizar a duplicação do trecho da RJ-106 entre Terminal Rodoviário da Lagoa e 
a divisa do município de Rio das Ostras. 



- Construir a Rodoviária Municipal. 
- Concluir a construção da Estrada de Santa Teresa. 
- Melhorar o sistema de sinalização viária vertical e horizontal da cidade e distritos. 
- Pavimentação do trecho da rodovia Frade-Sana. 
- Reestruturar o sistema geral de drenagem da cidade. 
- Viabilizar a urbanização das comunidades: Malvinas, Ilha Colônia Leocádia, Nova 
Esperança, Nova Holanda, Piracema, Mundo Novo, Novo Botafogo e Botafogo e 
outros. 
- Reestruturar as redes urbanas e sistemas de tratamento dos esgotos da cidade e 
distritos, para resolver o problema de saneamento da cidade. 
- Construção de mais 25 km de ciclovias na área urbana da cidade. 
- Melhorar o trânsito Centro - Barra de Macaé, com ampliação de vias. 
- Construir uma nova ponte para pedestre próximo a ponte Engenheiro Ivan 
Mundim. 
- Melhorar a acessibilidade em toda a cidade para os portadores de necessidades 
especiais, principalmente nos prédios públicos municipais. 
 
Habitação 
- Criar a Política Habitacional Municipal para atuar em parceria com programas 
governamentais de moradia, orientando a população sobre a demanda de moradias, 
programas de financiamento, custos de produção e projetos. 
- Criar plano de contingência e ação para retirada de moradores de áreas de risco. 
- Incentivar a construção e continuidade de novas unidades habitacionais, para 
reduzir o déficit habitacional. 
 
 Transporte 
- Criar aplicativo para consulta de horários de ônibus em tempo real, mostrando os 
pontos de ônibus na cidade, para orientar a população. 
- Reestruturar os terminais de toda a cidade. 
- Implantar transporte ferry boat (De Nova Holanda, Nova Esperança e Ilha Colônia 
Leocádia para o centro da cidade). 
- Instalar Wi-Fi nos pontos de ônibus da cidade. 
 
 Saneamento Básico 
- Criar o Projeto Cidade Inteligente, com a construção de uma unidade de 
reciclagem e aproveitamento do lixo para a produção de gases. 
- Implantar a Coleta Pública Seletiva Municipal Seletiva no município com 
benefícios sociais e ambientais; 
- Criar a Usina de Reciclagem de resíduos; 
- Criar a Usina de Compostagem de Lixo para adubo, fomentando a agricultura; 
- Complementar o sistema de rede de esgotos sanitários e construir novas estações 
de tratamento. 
- Melhorar o tratamento e a distribuição de água potável na cidade e distritos. 
 
Desenvolvimento Social 
- Garantir e proteger os direitos das mulheres em situação de violência. 
- Valorizar e capacitar profissionais que atuam na área de assistência e 
desenvolvimento social do município. 



- Realizar projetos de empregabilidade em parceria com outros órgãos, para os 
assistidos pela área social. 
- Dar continuidade às políticas para as minorias, igualdade de gênero e diversidade 
que permeiam as políticas setoriais municipais. 
- Incentivar as ações e iniciativas da sociedade civil voltadas à melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos de baixa renda. 
 
Desenvolvimento Econômico 
- Construir o Parque Industrial de Macaé, fomentando o advento de grandes, médias 
e pequenas empresas novas no município;  
- Incentivar o fortalecimento da indústria, comércio e prestadores de serviços locais; 
- Incentivar a indústria da pesca e a pesca esportiva; 
- Desburocratizar o sistema de licenciamentos, com informatização dos processos, 
para dar agilidade aos processos administrativos; 
- Cumprir rigorosamente a Lei da Transparência; 
- Propor a realização de Pólo Têxtil, para fomentar empregos; 
- Incentivar a criação de Cooperativas, para facilitar a adoção de linhas de crédito 
junto às entidades financeiras promovendo o crescimento sócio-econômico dos 
cooperados; 
- Criar o Pólo Regional Agropecuário e Hortigranjeiro para incentivo aos cultivares; 
- Criar o Centro de Qualificação do Trabalhador Municipal, com objetivo de qualificar 
e estagiar o morador de Macaé para o primeiro emprego. 
- Incentivar a instalação de novas empresas na cidade. 
 
 
Macaé – RJ, Novembro de 2020. 
Ricard Carvalho de Souza 
Ricardo Bichão 
 


