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APRESENTAÇÃO:

Nova Friburgo  é  de fato  uma cidade  repleta  de riquezas,  seja  natural  ou mesmo
humana. Infelizmente ao longo de vários anos de desgoverno, aquela que era pra ser uma
cidade modelo e referência para as vizinhas,  vem se transformando em um marasmo de
corrupção, má gestão e inércia do Poder Público.

O objetivo de nossa candidatura ao cargo de Prefeito de Nova Friburgo é transformá-
la novamente em um refúgio acolhedor para os turistas, mas sobretudo retomar o orgulho de
cada friburguense, potencializando aquilo que temos de melhor e reestruturando aquilo que
ao longo do tempo se perdeu.

Demonstramos ao longo de nosso mandato no Legislativo, total independência para
propormos, fiscalizarmos e denunciarmos. Não será diferente no Executivo. Nosso mandato
terá  total  independência,  sem  nenhuma  interferência  político-partidária  a  fim  de  não
cometermos os mesmos erros de vários que naquela cadeira sentaram.

Temos  absoluta  convicção de que  Nova Friburgo  tem jeito.  A saída não está  em
propostas utópicas, a saída para a cidade está na própria cidade. Basta um gestor que olhe
com atenção, amor e liderança para perceber isso.

Acreditamos firmemente que em 4 anos nosso povo voltará a sorrir e a política local
não será mais objeto de vergonha e escândalos, mas de orgulho. Traremos a oxigenação que
a cidade precisa, a seriedade que há muito não temos e a gestão que tanto buscamos.

Os servidores de fato serão ouvidos e os secretários enfim terão independência para
montarem sua equipe e trabalharem única e exclusivamente em prol da população e não
mais para possibilitar favores políticos.

A missão de fato não é das mais simples, temos convicção disso, mas é possível e
vamos demonstrar isso.
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TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR:

• Desenvolver aplicativo e implementar outros instrumentos de participação popular para que
os munícipes possam apresentar  as suas críticas,  sugestões e  demandas e acompanhar  o
trâmite das mesmas.

• Atualizar  frequentemente  o  Portal  da  Transparência  do  Município  de  Nova  Friburgo
adequando-o  a  legislação  e  adicionando  as  principais  informações  apontadas  pelos
servidores e cidadãos.

• Realizar  sempre  que  necessário  Audiências  Públicas  para  discutir  com  os  diversos
segmentos da sociedade assuntos de interesse da municipalidade.

• Transmissão  ao  vivo  das  sessões  presenciais  relativas  as  licitações  para  contração  de
serviços e aquisições do Município de Nova Friburgo. Deste modo, todos os cidadãos terão
acesso em tempo real e de forma integral das licitações.

• Ampliar  a  utilização  do  pregão  eletrônico  para  aquisições  e  prestações  de  serviço
aumentando  deste  modo  a  possibilidade  de  mais  empresas  participarem do  certame  e
consequentemente gerar economicidade.

• Cumprir  integralmente  os  dispositivos  previstos  na  Lei  de  Acesso  a  Informação  nº
12.527/2011  e  o  artigo  73 de  Lei  Orgânica  Municipal  nº  4.637/2018  que  estabelece  as
informações que devem ser disponibilizadas pelo Portal da Transparência do Município de
Nova Friburgo.

• Instituir  o  Processo  Administrativo  Eletrônico  (PAe)  nos  termos  do  artigo  64  da  Lei
Orgânica  Municipal  nº  4.637/2018,  garantindo  melhor  eficiência  do  serviço  público,
agilidade na tramitação, acesso à informação, transparência e maior economicidade.

• Prestar contas periodicamente, utilizando de todos os meios possíveis para que os cidadãos
tenham pleno conhecimento dos projetos executados e da realidade do Município de Nova
Friburgo.

GESTÃO E PLANEJAMENTO PÚBLICO:

• Informatização  dos  setores  públicos  para  maior  transparência  e  controle  efetivo  para
aperfeiçoamento do planejamento e tomada de decisões.

• Reforma administrativa realizada de forma participativa, com convite a população, Câmara
de  Vereadores,  Ministério  Público  e  principalmente  servidores  para  atuar  de  forma
democrática.

• Desenvolver regulação interna nos setores da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo para
que os cidadãos tenham respostas das suas dúvidas, questionamentos e pedidos de forma
mais breve possível. Além de dar celeridade na tramitação de processos administrativos.

• Redução do número de secretarias, subsecretarias e cargos comissionados. 
• Praticar  a  ética  e  combater  a  corrupção  por  meio  de  auditorias  estratégicas  e  controle

interno.
• Fortalecer os Conselhos Municipais.
• Fortalecer  o  papel  regulador  e  fiscalizador  do  Poder  Público  em  relação  aos  serviços

terceirizados e conveniados.
• Estudar  meios  para  melhorar  a  arrecadação  do  município  e  aperfeiçoar  os  métodos  de

cobranças.
• Implementar sistemas de apoio tecnológico, tais como: análise eficaz do monitoramento das

vias públicas para a melhoria do trânsito e da segurança; previsão de catástrofes naturais;
identificação antecipada de demandas na saúde, educação e outros.

• Estruturar a Secretaria Municipal de Obras para que a mesma realize construções e reformas
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de equipamentos públicos sem que tenha a necessidade de terceirizar o serviço,  gerando
desta  forma  economicidade  e  dando  maior  celeridade  às  demandas  operacionais  da
Prefeitura.

• Mapear sistematicamente todos os equipamentos públicos, vias urbanas e rurais de modo a
registrar todas as intervenções realizadas nos mesmos, gerando o histórico de cada um deles.

• Prestar diretamente o serviço de iluminação pública adquirindo toda a estrutura necessária
para tal, como caminhão guindauto, materiais e insumos em geral.

• Buscar parcerias com instituições técnicas na área de elétrica e afins para colaborar com o
aperfeiçoamento da prestação  do serviço  de iluminação  pública,  podendo  ter  estagiários
como cooperadores  na  execução  das  atividades,  inclusive  no  desenvolvimento de ações
preventivas.

• Criar identificação dos pontos de iluminação pública de Nova Friburgo e possibilitar que o
cidadão via aplicativo possa registrar o seu pedido de reparo.

• Equipar  e  dar  todo  o  suporte  necessário  para  o  fortalecimento  do  Controle  Interno,  da
Procuradoria Geral do Município  e do Setor de Infraestrutura e Logística para que haja
celeridade na tramitação dos processos e seja desenvolvido mecanismos para coibir práticas
ilícitas.

• Planejar  e  reservar  orçamento  para  desenvolvimento  de  projetos  para  construção  e
manutenção de equipamentos públicos, a começar por Terra Nova e em seguida as demais
comunidades desassistidas pelo Poder Público.

• Planejar  Nova  Friburgo  a  médio  e  longo  prazo  de  forma  integrada,  descentralizada  e
participativa por meio de diálogo efetivo com a população.

FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL: 

• Nenhum servidor  público  municipal  receberá  menos  do  que  o  salário  mínimo  nacional
atualizado.

• Estabelecer gradualmente equiparação salarial para os servidores que estão com os salários
defasados e reequilibrar os salários dos efetivos e comissionados.

• Os servidores efetivos terão preferência nas nomeações das chefias comissionadas. 
• Discutir com os servidores e implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários.
• Praticar  uma  gestão  democrática,  participativa  e  transparente  com  a  valorização  dos

servidores públicos concursados.
• Concessão de gratificações aos servidores por méritos e não para atender interesses imorais.
• Realizar novo concurso público para preenchimento de vagas carentes, principalmente para

a área da saúde. 
• Investir continuamente na capacitação e valorização dos servidores públicos municipais. 
• Firmar convênios com instituições de ensino de nível técnico e superior buscando melhores

condições para os servidores com objetivo de aprimorá-los.
• Buscar parcerias com clubes esportivos e de lazer a fim de ampliar o acesso dos servidores a

ambientes que melhorem a sua qualidade de vida.

SERVIÇOS CONCEDIDOS: 

• Instituir  o  Conselho  de  Controle  e  Fiscalização  dos  Serviços  Concessionários  e
Permissionários nos termos do artigo 382 da Lei Orgânica Municipal nº 4.637/2018.

• Criar uma Comissão Multidisciplinar para:
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I - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do contrato e seus aditivos.
II - Auditar as contas da concessionária prestadora de serviço, com análise minuciosa da

planilha de custo.
III  -  Dar  os encaminhamentos necessários para que sejam aplicadas  as devidas  sanções

quando das violações praticadas pela prestadora de serviço.
IV - Monitorar o fluxo das linhas de ônibus para verificação do cumprimento dos horários e

itinerários.
V - Monitorar todas as intervenções praticadas pela concessionária prestadora de serviço de

água e esgoto e tomar as devidas medidas quando a execução do serviço não for satisfatória.
VI  -  Realizar  visitas fiscalizatórias surpresas  nas  sedes  das concessionárias  e  no  ato  da

prestação do serviço das mesmas.
VI - Estudar todos os meios possíveis e propor alterações contratuais que sejam vantajosas

para a municipalidade. 
VII  -  Desenvolver  relatórios  periódicos  com registros  estatísticos  do  desempenho  das

concessionárias prestadoras de serviço.

• Desenvolver aplicativo para garantir ao cidadão o direito de avaliar a qualidade do serviço
da concessionária, apresentando as suas reclamações. Estas informações serão recebidas e
avaliadas pela Comissão Multidisciplinar e pelo Conselho de Controle e Fiscalização dos
Serviços Concessionários e Permissionários.

• Disponibilizar no Portal da Transparência das principais informações das concessionárias,
tais  como  planilha  de custo,  demonstração  de  cálculo  da tarifa,  relatórios  gerados  pela
Comissão Multidisciplinar entre outras.

• Firmar  parcerias  com  instituições  de  educação  técnica  e  superior  para  realização  de
pesquisas,  podendo  ter  a  participação  de  estagiários  para  atuarem  junto  a  Comissão
Multidisciplinar.

• Cumprir integralmente a Lei Municipal Nº 4.678/2019 que estabelece a obrigatoriedade de
publicação pelo Poder Executivo, no site oficial da Prefeitura Municipal, através do Portal
da  Transparência,  de  informações  atualizadas  e  detalhadas  acerca  das  notificações  e
penalidades aplicadas às concessionárias prestadoras de serviços no âmbito do Município de
Nova Friburgo.

SAÚDE:

• Garantir  e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da
política de atenção básica e da atenção especializada. 

• Informatizar todos os setores da saúde de modo a gerar controle e histórico de pacientes,
atendimentos, servidores, medicamentos, materiais médicos e demais itens que demandarem
registros online.

• Desenvolver  aplicativo  que  possibilite  de  forma  online  realizar  marcação  de  consultas,
exames  e  demais  procedimentos  da  saúde  com acompanhamento  destes,  mantendo  os
mesmos serviços nas unidades de saúde para serem realizados de forma presencial.

• Realizar mutirões periódicos e estabelecer metas para consultas e cirurgias eletivas. 
• Dar suporte e investir em estrutura para atendimento 24 (vinte e quatro) horas nas regiões

mais  longínquas  das  unidades  hospitalares  do  município,  aproveitando  os  recursos  da
telemedicina para garantir o atendimento imediato nos casos graves.

• Criar  no Hospital Municipal Raul Sertã uma Unidade Semi-Intensiva e firmar convênios
com hospitais  privados  para  resolver  o  drama  da  falta  de  leitos  de  CTI  e  diminuir  as
demandas judiciais.
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• Realizar todos os investimentos necessários para que os serviços de patologia funcionem
adequadamente, apresentando resultados de forma célere.

• Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes
comunitários, priorizando e fortalecendo a atenção básica e preventiva. 

• Estabelecer uma rede de saúde humanizada que atenda as necessidades da população e que
tenha os servidores em processos de capacitação permanente e motivados para enfrentar os
desafios da área.

• Elaborar um diagnóstico de saúde do município de forma participativa a fim de aperfeiçoar a
Política de Saúde Municipal.

• Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal de Saúde.
• Cobrar  que o Governo  do Estado do Rio  de Janeiro cumpra a sua parte em relação  ao

Hospital do Câncer.
• Implementar software para controle integrado de medicamentos e materiais médicos da rede

municipal de saúde.
• Fortalecer a estrutura da assistência farmacêutica municipal.
• Criar a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) para ser a interlocutora entre os diversos

profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, odontólogos e outros. A CFT atuará na
seleção de medicamentos e materiais médicos, elaboração de formulários farmacêuticos e de
forma permanente em diversas atividades, tais como assessoramento técnico, investigação
sobre a utilização de medicamentos e ações educativas. Através do planejamento da CFT,
entres tantos benefícios,  destaca-se a  economia  anual nas despesas relativas a  demandas
judiciais para aquisição de medicamentos.

• Desenvolver  um  ciclo  de  assistência  farmacêutica  que  envolva  seleção,  programação,
aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos.

• Desenvolver ferramentas tecnológicas para mapear os remédios disponibilizados pela rede
de Atenção Básica. Desta forma, haverá gestão e controle de estoques que possibilitará o
usuário do SUS, de modo online, saber qual unidade de saúde tem o medicamento ofertado.
Com isso, o paciente não perderá tempo buscando remédio, andando de unidade em unidade
de saúde.

• Promover o acesso gratuito à população de medicamentos após atendimento nas unidades de
saúde. 

• Dispor  de  local  adequado,  que  atenda  aos  critérios  contidos  na  legislação  vigente  para
armazenar  e  dispensar  os  medicamentos  relativos  aos  programas  estratégicos  para
tratamento das doenças de perfil endêmico.

• Ampliar o quadro de médicos especialistas na Saúde Básica com ginecologistas e pediatras
nas Unidades Básicas de Saúde, garantindo o atendimento a gestante com pré-natal seguro e
proteger a saúde das crianças através de uma atenção integral.

• Melhorar  a  qualidade  da  prestação  do  serviço  de  Tratamento  Fora  Domicílio  (TFD),
proporcionando maior conforto e humanização, com menor tempo de espera.

• Retomar  a prestação  do serviço  de alimentação  do Hospital Municipal Raul Sertã  e  do
Hospital Maternidade, diminuindo custo e melhorando a qualidade.

• Realização de análise minuciosa nos contratos terceirizados para prestação de serviços a fim
de identificar aqueles em que o município tenha condições de assumir e assim o fazer com
planejamento.

• Equipar as unidades dos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) para ampliar e melhorar os
atendimentos e promover o credenciamento daqueles que carecem de tal medida.

• Estabelecer  eleição  para  escolha  da  direção  geral  nas  unidades  primárias  de  saúde  nos
termos do artigo 513, § 3º da Lei Orgânica Municipal nº 4.637/2018.

• Doar kit maternidade as mamães, contendo itens básicos para ajudar nos cuidados dos recém
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nascidos no Hospital Maternidade de Nova Friburgo.
• Fortalecer os Programas de Saúde Pública (Imunização, Mulher, Criança, Homem, Idoso,

Tuberculose, Hanseníase, DSTs/HIV/AIDs, Hipertensão e Diabetes, entre outras).
• Estruturar  ações  de Controle  e  combate a  vetores,  roedores,  e  animais  peçonhentos e  o

controle da raiva.
• Instituir o plano de cargos, carreiras e salários para o pessoal do Sistema Único de Saúde

(SUS) do Município de Nova Friburgo.

EDUCAÇÃO:

• Avaliar  as  unidades  educacionais  que são  de  propriedade  do  município  para  identificar
aquelas  que tenham condições  de  serem ampliadas.  A partir  destes  registros,  realizar  o
devido planejamento e aplicar investimentos com a finalidade de aumentar o quantitativo de
vagas ofertadas pela rede de educação pública. 

• Desenvolver planejamento para aumentar gradualmente a quantidade de vagas em creches
disponibilizadas pelo município. 

• Instituir  a  avaliação  periódica  das  estruturas  físicas  das  unidades  educacionais  da  rede
pública municipal de ensino e a partir da mesma elaborar e executar plano de manutenção
nas escolas e creches.

• Dar maior transparência na divulgação das informações relativas as vagas nas unidades de
educação.

• Firmar  parcerias  com universidades,  empresas  e  demais  instituições  da  sociedade  para
desenvolvimento de projetos sociais, esportivos, culturais entre outros para implementação
de atividades extracurriculares no contra turno para as crianças e adolescentes do município.

• Realizar olimpíadas escolares com diversas modalidades esportivas.
• Desenvolver  planejamento  para  que  o  município  adquira  frota  própria  e  contrate

profissionais para execução do serviço de transporte escolar  na área rural,  gerando deste
modo economia milionária em favor da municipalidade.

• Instituir o programa de erradicação do analfabetismo político, mediante ações pedagógicas,
práticas curriculares ou outras atividades com a respectiva finalidade, buscando parcerias
com Instituições Universitárias, Defensoria Pública, Ministério Público e demais entidades
relacionadas.

• Desenvolver  projeto  que  gere  integração  entre  os  alunos  da  rede  rural  e  urbana  do
município.

• Estimular a prática da coleta seletiva e reciclagem nas escolas.
• Fortalecer o Conselho Municipal de Educação.
• Ampliar  as  ações  do  Programa  Educacional  de  Resistência  às  Drogas  e  Violência

(PROERD).
• Integrar  a  Secretaria  de Educação  com as  demais  Secretarias,  promovendo  também,  de

forma permanente a interlocução com o Conselho Tutelar, Ministério Público e a Vara da
Infância e Juventude.

• Promover a inclusão do aluno com deficiência,  garantindo a acessibilidade e aprendizado
conforme suas necessidades.

• Instituir  o  plano  de  cargos,  carreiras  e  salários para os servidores da Educação Pública
Municipal.

AGRICULTURA: 

• Criar mecanismos para ampliar a comercialização da produção agrícola de Nova Friburgo
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no mercado interno e externo.
• Dar suporte logístico para os produtores rurais do Município de Nova Friburgo, apoiando-os

no transporte, instruções para regularizações e orientações gerais.
• Mapear  todos  os  pontos  críticos  das  estradas  rurais  com a  participação  do  Conselho

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.
• Desenvolver Plano de Manutenção das Estradas com a participação do Conselho Municipal

de Desenvolvimento Rural Sustentável, priorizando os pontos mais críticos para receber as
devidas intervenções.

• Apoiar  e  fortalecer  os  eventos  já  existentes  e  desenvolver  uma  programação  anual  de
atividades  ouvindo  as  associações  rurais,  cooperativas  e  Conselho  Municipal  de
Desenvolvimento Rural Sustentável.

• Apoiar e incentivar o associativismo e o cooperativismo no campo.
• Realizar mapeamento rural do município, mediante realização de inventário.
• Apoiar e fortalecer as cooperativas e associações dos pequenos e médios produtores.
• Investir na perenização das estradas para escoamento da produção agrícola. 
• Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:

• Investir na capacitação de nossos comerciantes e produtores para participação em licitações
públicas, buscando a circulação de recursos financeiros dentro do próprio município.

• Buscar  parcerias  com  agências  de  viagens  e  utilizar  todas  as  ferramentas  de
impulsionamentos existentes a fim de projetar  as potencialidades de Nova Friburgo para
outros municípios e estados, destacando os pontos turísticos, moda íntima, indústria metal
mecânica, produção agrícola, cervejarias artesanais entre outras.

• Criar um programa de parcelamento de tributos municipais para as empresas e pessoas que
estejam em débito.

• Fomentar  parceria  com  instituições,  universidades,  Governos  Estadual  e  Federal  para
incentivo e desenvolvimento do agronegócio, capacitando o produtor e mão-de-obra rural.

• Promover a conectividade, ampliando o acesso a internet (WIFI) em locais públicos.
• Buscar  parceria  com  a  iniciativa  privada  para  a  implantação  do  Centro  de  

Convenções e Eventos de Nova Friburgo.
• Estimular as parcerias com o SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e outros.
• Proporcionar  crescimento  e  expansão  econômica  sem  gerar  impactos  ambientais,

priorizando a proteção, a preservação e o equilíbrio ambiental. 
• Promover e incentivar a participação de empresas de Nova Friburgo, em parceria com as

associações de classe respectivas, em feiras, exposições e outros eventos, divulgando assim,
o parque produtivo do município.

• Mapear as ações da economia informal de Nova Friburgo, a fim de propor ações para a
regularização, garantindo direitos e benefícios.

TURISMO:

• REVITALIZAR pontos turísticos que estão abandonados,  REATIVAR aqueles que estão
desativados e ATIVAR novos pontos turísticos.

• Criar CONEXÃO entre os pontos turísticos. Existem muitos turistas que visitam Lumiar por
exemplo e não sabem que o local pertence a Nova Friburgo. Cada ponto turístico tem que
utilizar de todos os meios possíveis para apresentar a cidade aos turistas, mostrando-os o que

9



a cidade tem de bom.
• Desenvolver o Projeto “CABINE ITINERANTE”, com o objetivo de recepcionar os turistas

nos eventos e pontos turísticos, apresentado-os as potencialidades de Nova Friburgo.
• Desenvolver um CALENDÁRIO ANUAL de eventos e o mesmo ser publicizado em todo o

Brasil.
• Criar uma plataforma online instituindo um “PORTAL ÚNICO” de eventos apresentando a

agenda atualizada de atividades da cidade, pontos turísticos, belezas naturais, hotéis, bares,
templos religiosos... Este Portal será alimentado com todos os eventos de Nova Friburgo,
podendo qualquer instituição e cidadão registrar o seu evento após regulamentação do Poder
Executivo.  Esta  plataforma  servirá  também para  os  friburguenses,  pois  será  criado  um
mecanismo para rastrear os eventos por data e área.  Deste modo, todas às vezes que um
turista ou quem mora na cidade quiser curtir um evento, bastará acessar o Portal e escolher a
programação do seu agrado.

• Estabelecer que todas as empresas de Nova Friburgo coloque na janela principal do seu site
um link que direcione para o “PORTAL ÚNICO” mencionado no item anterior. O Município
de Nova Friburgo tem indústrias da moda íntima, metal mecânica e outras atividades que
vendem  online  para  o  Brasil  inteiro  e  até  para  o  exterior  e  o  site  dos  mesmos  são
frequentemente visitados.  Uma pessoa que acessa um destes sites,  pode conhecer  o  que
Nova Friburgo tem de bom e ser atraído para turistar alguns dias em nossa cidade.

• Recepcionar de forma estratégica, utilizando o Projeto “CABINE ITINERANTE”, os que
visitam os bairros de Olaria e Ponte da Saudade, principalmente aos finais de semana, para
comprarem roupas íntimas, de modo que eles sejam fisgados como futuros turistas. Muitos
vão até estes bairros e não fazem ideia do que Nova Friburgo tem de lugares atrativos. Estes
visitantes precisam ser abraçados por uma base turística em que tenha uma estrutura que o
impacte.

• Desenvolver um painel moderno no marco geodésico (centro geográfico) do Estado do Rio
de Janeiro na Praça Getúlio Vargas sendo o mesmo explorado como um ponto turístico.

• Desenvolver  parcerias  com  a  Igreja  Luterana  e  comunidades  protestantes  para  atrair
visitantes a  fim de conhecer de perto  o  contexto histórico,  cultural e  religioso da Igreja
Luterana, Primeira Igreja Protestante do Brasil e da América Latina, tendo a sua fundação
em 3 de maio de 1824 em solo friburguense.

• Preparar  a  cidade  desde  as  instituições  de  ensino  até os  estabelecimentos  comerciais  e
prestadores de serviço para recepcionar os turistas e treinamento de taxistas, motoristas de
aplicativos e todos os que se relacionam frequentemente com os que visitam a nossa cidade.

• Divulgar Nova Friburgo nos portos, aeroportos, feiras e encontros de divulgação turística,
além de interações em programas relacionados aos roteiros culturais e turísticos da Cidade
do Rio de Janeiro.

• Valorizar e capacitar a atividade profissional desempenhada pelos guias de turismo.
• Criar e divulgar roteiros de turismo, incluindo o rural.

MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E ORDEM URBANA:

• Instituir um moderno Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana.
• Promover  a  educação  de  trânsito  nas  escolas  municipais,  buscando  parcerias  com auto

escolas e outras instituições.
• Adequação  de  toda  sinalização  viária,  seguindo  criteriosamente  as  resoluções  do

CONTRAN e extinguindo os exageros.
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• Monitoramento  e tratamento especial  aos locais  com frequentes acidentes,  realizando  as
modificações estruturais necessárias.

• Redução ou ampliação de calçadas, de acordo com necessidades fundamentadas por estudos
e dentro de condições mínimas de segurança, visando à fluidez de pedestres e veículos.

• Criar um canal que seja prático e acessível, através de plataformas móveis de comunicação e
aplicativos, para receber sugestões, solicitações e pedidos de fiscalização.

• Realizar Audiências e Consultas Públicas para receber os anseios da população em geral e
manter o site oficial da Prefeitura e suas redes sociais atualizados em relação às medidas a
serem tomadas ou já concretizadas para melhorias da infraestrutura urbana, com frequentes
pesquisas de satisfação.

• Criar um catálogo de sinalização e conferir periodicamente o estado das sinalizações por
ações do tempo, da natureza, vandalismo ou ocorrências de trânsito e realizar os reparos
necessários.

• Desenvolver projeto para padronização das calçadas.
• Garantir a acessibilidade em ruas, calçadas e locais públicos,  de acordo com a legislação

vigente. 

SEGURANÇA PÚBLICA:

• Convocar os guardas civis municipais aprovados no último concurso para reforçar o efetivo
e atuarem na proteção do patrimônio público.

• Ampliar o número de câmeras que compõem o sistema de vigilância do município.
• Criar a Central de Monitoramento com acesso às câmeras da rede pública e as associadas à

iniciativa privada, proporcionado a interação entre a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar
e Polícia Civil.

• Equipar e aparelhar a frota, fardamento e materiais necessários da Guarda Civil Municipal.
• Fortalecer na rede municipal de ensino a ronda escolar.
• Treinar de forma permanente guardas civis  para melhor proteger o patrimônio ecológico,

histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive sob condição de guarda
municipal turística, adotando medidas educativas e preventivas.

• Melhorar  a  iluminação  nas  ruas,  avenidas,  praças  e  parques  em projetos que  inibam a
criminalidade.

• Engajar os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segurança envolvendo crianças e
adolescentes.

• Ampliar e aperfeiçoar o sistema de monitoramento na área central,  regiões estratégicas e
entradas e saídas da cidade.

• Questionar  e  cobrar  junto  aos  governos  estadual  e  federal  melhorias  no  atendimento  a
segurança da população.

ASSISTÊNCIA SOCIAL:

• Instituir  o  REPAS  –  Rede  Permanente  de  Atenção  Social  com integração  sistêmica  e
estratégica de órgãos municipais para formulação e implementação de políticas públicas de
educação, esporte, lazer, saúde, assistência social, segurança, drogas e promoção dos direitos
humanos conforme previsto no artigo 460 da Lei Orgânica Municipal nº 4.637/2018. 

• Monitorar e identificar as áreas de maior vulnerabilidade social do município para direcionar
e implementar programas de assistência social.
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• Priorizar o atendimento a criança e adolescente conforme preconiza o ECA e garantir  às
crianças e adolescentes em vulnerabilidade ou risco social o atendimento nos serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos, no contra turno escolar.

• Fortalecimento  do  controle  Social  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  (SUAS),
democratizando a participação dos usuários.

• Valorizar e melhorar as condições de trabalho dos Conselheiros Tutelares, equipando-os com
estrutura necessária  para desempenharem  satisfatoriamente  as atividades relativas as suas
atribuições.

• Fortalecer a rede de atendimento do SUAS e intersetorialidade com as demais políticas.
• Ampliar  a  utilização  de  praças  públicas  como  espaços  destinados  a  ações  esportivas  e

culturais, respeitando a diversidade das regiões da cidade.
• Promover o  debate,  contribuir  na sistematização, editar e publicar o Plano Municipal de

Políticas para as Mulheres.
• Criação de políticas públicas voltadas a inclusão digital, incluindo promoção de cursos de

capacitação em informática gratuitos ou de baixo custo em parceria com entidades privadas.
• Apoiar e fortalecer os Conselhos Municipais atinentes à Assistência Social.
• Estabelecer um cadastro voluntário  das pessoas em situação de rua e outras pessoas que

vivam em extrema carência material para avaliar caso a caso a melhor forma de atendê-los,
seja  por  meio  de  programas  assistenciais,  iniciativas  de  entidades  do  terceiro  setor,
oferecimento de oportunidade de trabalho e outras políticas públicas específicas.

• Ampliar e otimizar as atividades realizadas no espaço de convivência da terceira idade.
• Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de violação de direitos,

como violência intrafamiliar, discriminação e situação de rua.
• Qualificar  o atendimento às famílias com crianças sob medida de proteção em razão de

violação de direitos no âmbito familiar.
• Promover campanhas educacionais de educação preventiva contra as drogas.
• Criar  um programa  de  voluntariado  jovem,  com o  envolvimento  direto  de  jovens  em

projetos  e  atividades  nas  áreas  da  saúde,  educação,  cultura,  esportes,  meio  ambiente,
sustentabilidade, cidadania e conscientização política.

• Promover a semana da juventude, com apresentações culturais, seminários, e manifestações,
representando  as  diversas  identidades  de  juventudes,  e  fazendo  com  que  o  jovem
friburguense  tenha  a  oportunidade  de  mostrar  trabalhos,  projetos,  iniciativas  gerais  de
atuação e protagonismo juvenil.

CULTURA:

• Cadastrar todos os friburguenses que promovem cultura no Município de Nova Friburgo e
buscar parcerias com os mesmos a fim de desenvolver projetos nas unidades educacionais,
nas praças e comunidades.

• Buscar parcerias com a iniciativa privada para financiar talentos friburguenses a fim dos
mesmos  realizarem apresentações  nos  espaços  públicos  e  particulares  tais  como  bares,
restaurantes e afins.

• Desenvolver projetos que visem ampliar a promoção da cultura nos equipamentos públicos
como teatro, anfiteatro e outros.

• Instituir calendário anual de atividades culturais com a participação do Conselho Municipal
de Cultura.

• Valorizar, estimular e investir nos artistas do Município de Nova Friburgo.
• Articular uma rede de cultura e arte com a criação de novos espaços culturais nos bairros e
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fomentar a produção e o consumo de bens culturais em toda a cidade. 
• Estimular as manifestações espontâneas dos cidadãos friburguenses nos espaços públicos,

em parceria com a sociedade, e trabalhar para que elas se consolidem e sejam incorporadas
ao patrimônio cultural da cidade.

• Aumentar  o  orçamento  para  investimento  direto  em cultura  para  garantir  as  condições
financeiras de programas consistentes e relevantes, pois a cultura é formadora de cidadania e
base do desenvolvimento sustentável para todos os friburguenses.

• Valorizar e modernizar o Carnaval, fortalecendo as escolas de samba municipais e grupos
carnavalescos.

• Incentivar festivais de música, dança, teatro, artesanato entre outras atividades nos bairros
com intuito de ampliar e revelar talentos em nossa cidade.

• Promover concursos literários, de dança, música e outras atividades culturais nas unidades
educacionais do município.

• Realizar  parcerias  com Empresas,  Igrejas,  Associações,  Ongs,  Escolas  de  Samba  entre
outros para promoção de atividades culturais.

• Fomentar a qualificação de artistas, produtores e gestores públicos na área cultural.
• Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura como fórum participativo, crítico e fiscalizador

das  políticas  públicas  e  da  execução  do  Plano  Municipal  de  Cultura,  zelando  pela
transparência, igualdade e democracia dos processos.

ESPORTE E LAZER:

• Elaborar calendário municipal de atividades esportivas oficiais em comum acordo com as
modalidades esportivas, ligas municipais, escolas municipais e entidades constituídas.

• Instituir  a  BOLSA ATLETA para ajuda alimentar,  de deslocamentos e  demais  gastos de
atletas em formação e com resultados expressivos em suas respectivas modalidades.

• Firmar  parcerias  com universidades,  Conselhos  Profissionais  e  empresas  privadas  para
instituir  projetos  nas  comunidades  com  a  prática  de  diversas  modalidades  esportivas
aplicadas as crianças, adolescentes, jovens e idosos.

• Realizar olimpíadas estudantis e torneios entre as comunidades em diversas modalidades.
• Dispor  de  profissional técnico  para  orientar  os usuários  das  academias  ao  ar  livre  para

fazerem os seus exercícios adequadamente.
• Buscar parcerias com os clubes esportivos de Nova Friburgo a fim de fomentar o esporte.
• Buscar sediar no município, eventos de repercussão estadual, nacional e internacional.
• Promover a capacitação de servidores para análise e captação de recursos através de projetos

para o esporte junto aos órgãos públicos e privados.
• Potencializar um crescimento orçamentário  para o Esporte e Lazer que possa atender às

demandas no município, investindo progressivamente no esporte comunitário, estudantil e
para a pessoa com deficiência.

MEIO AMBIENTE:

• Mapear áreas degradadas e desenvolver plano de reflorestamento das mesmas.
• Criar e implementar o Plano Municipal de Arborização Urbana com a utilização de espécies

nativas, melhorando a qualidade de vida e garantindo a valorização dos espaços.
• Criar programa com redução de IPTU às empresas e moradias com instalações sustentáveis.
• Realizar  eventos,  palestras  e  feiras,  junto  às instituições de  ensino  do  município,  sobre

sustentabilidade  (preservação  do  meio  ambiente,  economia  de  água,  preservação  de
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mananciais, energias alternativas).
• Implantar Programa de Reaproveitamento de Entulhos gerados pela construção civil.
• Intensificar a fiscalização em propriedades públicas e particulares, para que mantenham o

terreno limpo, murado e com calçada.
• Implementar Agenda Ambiental Municipal.
• Estimular as práticas da redução, triagem, reciclagem e reutilização de resíduos sólidos, bem

como organização do mercado de recicláveis e o fomento à geração de trabalho, emprego e
renda, estimulando a organização de associações comunitárias e cooperativas de catadores.

• Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade, inclusive por meio de
campanhas educativas.

• Articular com a sociedade civil,  entidades governamentais e não governamentais questões
sobre meio ambiente, sustentabilidade e turismo Ecológico, através do Conselho Municipal
do Meio Ambiente.

• Reduzir  o  processamento  impresso  de  documentos,  por  meio  da  gestão  digital  de
documentos.

• Realizar  e  estimular  ações  de  educação  ambiental  e  sustentabilidade  nas  escolas,
comunidades, empresas e na gestão municipal.

DEFESA CIVIL:

• Atuar  de forma articulada  com a União,  o  Estado e outros Municípios para redução  de
desastres e apoio às comunidades locais atingidas.

• Desenvolver  planejamento  com  base  em  pesquisas  e  estudos  sobre  áreas  de  risco  e
incidência de desastres no território municipal.

• Implantar o Centro de Comando e Controle, responsável pelo monitoramento em tempo real
de todo o município.

• Estabelecer  programa  de  ações  de  educação  em defesa  civil,  incluindo  atividades  nas
unidades de ensino do município.

• Criar mecanismos tecnológicos para o acompanhamento das ações e alertas da Secretaria de
Defesa Civil.

• Instituir  plano  permanente  de  resiliência  nos  termos  do  artigo  391  da  Lei  Orgânica
Municipal nº 4.637/2018.

• Implementar  ações  integradas  de  gestão  de  prevenção,  mitigação  e  recuperação  para
compreensão  e  aplicação  de  ferramentas  de  redução  de  riscos  de  desastres  climáticos,
contemplando, necessariamente, a participação da sociedade.

• Proteger e conservar os ecossistemas e as barreiras naturais, a fim de mitigar inundações,
tempestades e outros perigos climáticos decorrentes.

• Estabelecer a manutenção permanente de sistema específico de informações e de banco de
dados,  contendo no mínimo  registros com as variações situacionais de perigo e de risco,
incluindo as áreas mapeadas e monitoradas pelos órgãos municipais competentes.

• Aperfeiçoar  os  sistemas  de  alerta  e  alarme,  utilizando  todos  os  recursos  tecnológicos
possíveis.

• Mapear as rotas de fuga existentes, realizar estudos permanentes das mesmas e estabelecer
novas  rotas  devidamente planejadas,  sinalizadas,  seguras e  previamente  divulgadas  para
evasão em situações de perigo ou de risco constatado.

• Fiscalizar as áreas de risco e impedir novas ocupações irregulares.
• Estimular  a  atuação  dos  Núcleos  Comunitários  de  Defesa  Civil  (NUDEC)  com  a

participação  de associações  de voluntários,  de  classe  e  comunitárias,  clubes  de serviço,
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ONGs, igrejas e outras instituições religiosas na atuação conjunta de prevenção.

CIÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA:

• Fomentar incubadoras, aceleradoras, empresas iniciantes, startups e feiras de ciências junto
às escolas, universidades, centros de pesquisa, associações e agências de fomento.

• Fomentar a instalação de novas empresas e incentivar e apoiar as já instaladas, ampliando o
pólo de tecnologia.

• Fortalecer a Semana Nacional de Ciência e  Tecnologia em Nova Friburgo ampliando as
parcerias,  atividades  desenvolvidas  e  consequentemente  expandindo  a  participação  da
sociedade.

• Apoiar dando todo o suporte necessário  para a realização das olimpíadas científicas nas
escolas da rede.

• Buscar  parcerias  com  instituições  de  cursos  técnicos  e  superior  para  que  sejam
desenvolvidos projetos científicos, tecnológicos e inovadores que atendam as demandas de
Nova Friburgo.

• Equipar e fortalecer o Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para a
Indústria do Vestuário (CEVEST) ampliando as suas atividades.

• Buscar  apoio  do Governo Estadual,  Governo  Federal e  incentivar  instituições  de ensino
privadas  à  instalação  de  novos  cursos  técnicos,  profissionalizantes,  graduação  e  pós-
graduação  em  Nova  Friburgo,  possibilitando  deste  modo  maiores  oportunidades  de
formação para os Friburguenses.

• Desenvolver  projetos  para  aproveitamento  das  sobras  de  tecidos  das  confecções,  para
produção de tapetes, bonecas, bolsas, assessórios, almofadas dentre outros.

POLÍTICA DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS:

• Implantar  uma política pública de controle ético de populações de animais  urbanos,  por
meio  de  programas  permanentes,  massivos  e  continuados  de  castração  (esterilização
cirúrgica) de cães e gatos.

• Implementar o programa municipal de registro geral de animais e propiciar o levantamento
da população animal de cães, gatos e cavalos nas áreas urbanas. 

• Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o cumprimento das
legislações  vigentes  de  proteção  e  defesa  dos  animais,  que  atue  de  forma  educativa,
preventiva e punitiva. 

• Integrar os órgãos de assistência social para auxiliar na orientação das famílias com animais.
• Orientar  e  integrar  os  órgãos  de  segurança  pública  para  rápida  e  imediata  tomada  de

providências em casos de maus tratos. 
• Estabelecer Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais conforme previsto no

artigo 361 da Lei Orgânica Municipal nº 4.637/2018.
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