
Plano de Governo 2021 – 2024                                     Prefeito PROFESSOR LEANDRO AZEVEDO 55 

A MUDANÇA SE FAZ COM O COLETIVO      

Por uma Cidade mais justa e igualitária 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO 

PROFESSOR 

 LEANDRO AZEVEDO 

 

 

 

 

 

 

 

PETRÓPOLIS 

2021 – 2024 
 

 

 

 

 



Plano de Governo 2021 – 2024                                     Prefeito PROFESSOR LEANDRO AZEVEDO 55 

 

 

PLANO DE GOVERNO  

PROFESSOR LEANDRO AZEVEDO 

 

➢ Apresentação 

➢ Educação 

➢ Saúde 

➢ Esporte e Lazer 

➢ Geração de Emprego e Renda 

➢ Administração Pública/Servidores 

➢ Mobilidade Urbana 

➢ Juventude  

➢ Planejamento  

➢ Cultura e Turismo 

➢ Assistência Social 

➢ Habitação 

➢ Transporte Público 

➢ Segurança Pública 

➢ Combate a Corrupção 

➢ Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

➢ Gestão e Finanças 

➢ Meio Ambiente 

➢  Defesa Civil 

➢ Agricultura 

➢ Acessibilidade 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Este plano contém as principais propostas do candidato Leandro Azevedo, do Partido Social 

Democrático (PSD) para o governo municipal, no período de 2021–2024. Sargento 

temporário do Exército é formado em Educação Física e Pós-Graduado com MBA em Gestão 

Pública, Gestão Escolar e Gestão Esportiva. O conteúdo deste documento foi elaborado a 
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partir da sua vivência como vereador - eleito em 2016 com 2.673 votos – como militar, líder 

comunitário, entusiasta de projetos sociais e, acima de tudo, como professor, ou seja, com 

base em sua trajetória de vida exemplar.  

Neste plano, que foi concebido com o auxilio de lideranças comunitárias e técnicos de cada 

um dos setores citados, são tratados diversos eixos temáticos, pois entende o candidato e 

seu partido, que a sociedade deseja o diálogo aberto, em coletivo, transparente e com 

propostas executáveis, em detrimento do fisiologismo. 

As propostas contempladas não são inalcançáveis e vão de encontro ao clamor e aos ajustes 

compatíveis as reais necessidades e expectativas da população. Traduzem seu objetivo de 

promover uma administração comprometida com Petrópolis e todos os seus mais de 300 

mil habitantes, principalmente, aqueles mais desfavorecidos. Visando o desenvolvimento 

econômico e social, o plano considera todos os setores da administração pública com ações 

de curto, médio e longo prazo.  

Porém, é importante frisar neste documento, que a situação econômica da cidade causa 

preocupação. Por isso, somente após conhecer a verdadeira conjuntura dos cofres públicos, 

poderemos adequar este plano a realidade do município e incluir projetos ainda mais 

pragmáticos. Os recursos disponíveis devem ser utilizados com transparência e 

responsabilidade.      

Seguindo este plano de governo nossa meta é reestruturar, recuperar e atender os anseios 

dos petropolitanos. O compromisso é garantir que todo o primeiro escalão seja composto 

por técnicos, permitindo uma gestão verdadeiramente eficiente onde todos atuem de forma 

planejada e integrada. Assim, estaremos garantindo uma melhora real no atendimento à 

população e no andamento da máquina pública.  

Vislumbrando incluir Petrópolis no rol das Smarts Citeis – Cidades Inteligentes -, a 

tecnologia e inovação estão incluídas em quase todas as áreas deste plano. O conceito 

permitirá a otimização da máquina e propiciará a chegada de novas empresas, atraindo 

investimentos e geração de emprego e renda. Iremos atuar com dados e estatísticas, para 

que a gestão pública erre menos, garantindo melhor uso do recurso público. 

 

EDUCAÇÃO  
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A Educação é um grande desafio e deve ser prioridade em qualquer governo. Em Petrópolis, 

são mais de 180 unidades escolares e mais de 40 mil alunos. Temos que, de fato, priorizar o 

diálogo com os profissionais da educação de todos os setores e é fundamental atuar na 

capacitação dessa categoria. 

 

Propostas  

✓ Igualar o Regime Especial de Horas Temporárias (REHT) do salário base do 1º nível 

do Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS) da Educação, sendo realizado um 

contrato de 12 meses; 

✓ Cumprir a lei do 1/3 gradual para o planejamento; 

✓ Programa de reciclagem com coleta seletiva nas escolas das redes pública e privada 

premiando as unidades, professores e alunos que mais se destacarem no programa, 

estabelecendo incentivo às boas práticas de conservação ambiental;  

✓ Estabelecer parcerias público-privadas para realizar na rede municipal o incentivo 

à leitura e o aprendizado de idiomas; 

✓ Oferecer o Programa Escola Aberta em parceria com a Secretaria de Esportes e 

Lazer estabelecendo parcerias público privado socializando crianças da 

comunidade; 

✓ Priorizar e valorizar os produtos orgânicos e produzidos em Petrópolis nas 

merendas escolares; 

✓ Valorizar os profissionais da Educação com cursos de capacitação por áreas;  

✓ Priorizar o diálogo permanente para tomadas de decisão relacionadas às mudanças 

necessárias de toda rede;  

✓ Ampliar o atendimento ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA) oferecendo horários 

alternativos;  

✓ Realizar parcerias para ampliação do projeto “Adote uma Escola com Alegria” – Lei 

7.554 - com parcerias público-privadas; 

✓ Fomentar o atendimento em graduação no município por meio de parcerias junto 

às universidades estaduais e federais, desde que não em cursos já existente em 

universidades já instaladas na cidade; 

✓ Oferecer equipe itinerante da Secretaria de Educação composta por psicóloga, 

pediatra e fonoaudióloga para atendimento em unidades escolares; 

✓ Manter o programa de bolsas nos cursos superiores para alunos oriundos da rede 

pública; 
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✓ Manter a intersetorialidade da Secretaria de Educação com as demais secretarias, 

promovendo de forma permanente a interlocução com o Conselho Tutelar, 

Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude e outros órgãos necessários;  

✓ Dar continuidade na valorização do profissional da Educação no cumprimento do 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários já aprovado;  

✓ Criar um programa esportivo nas escolas municipais; 

✓ Ampliar o Programa de Educação Integral no município e com profissionais 

habilitados para as oficinas e otimização dos espaços já existentes na escola e nas 

proximidades; 

✓ Fazer cumprir a lei que concede isenção aos clubes com parcerias com nossas 

escolas; 

✓ Reorganizar a carga horária de orientadoras e diretoras, tornando a carga horária 

de 40 horas opcionais; 

✓ Efetivar uma política de educação de jovens e adultos reduzindo a evasão escolar e 

propiciar uma taxa de alfabetização próxima a 100%; 

✓ Elevar os investimentos na educação para, no mínimo, 30% da receita do município; 

✓ Envolver, de fato, as famílias na educação das crianças e jovens. Esta integração 

fortalece o aprendizado e as relações comunitárias. 

 

SAÚDE 

A Saúde ocupa lugar de permanente prioridade do nosso projeto para Petrópolis, 

principalmente para o período pós-pandemia. A meta é profissionalizar a gestão, 

enxergando sempre os recursos disponibilizados e investindo adequadamente para 

oferecer um serviço cada vez mais digno. 

 

Propostas 

✓ Estruturar uma equipe técnica no Departamento de Convênios para que a própria 

possa elaborar os projetos de construção de novas unidades de saúde, como 

unidades básicas e postos de Saúde da Família – UBs e PSFs -, visando captação de 

recursos de forma mais eficiente e mais ágil; 

✓ Usando o conceito de Cidade Inteligente – Smart Cities – com a informatização de 

todos os setores da rede municipal. Interligando postos de saúde e emergências de 

hospitais oferecendo ao profissional da saúde acesso a todo histórico médico do 

paciente; 
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✓ Contratação imediata e temporária de profissionais e estabelecer convênios com 

clínicas, para acelerar as filas de exames e cirurgias; 

✓ Realizar mutirões para consultas e cirurgias eletivas; 

✓ Garantir o funcionamento do Hospital Alcides Carneiro e Hospital Municipal Nelson 

de Sá Earp, investindo em recursos humanos e equipamentos; 

✓ Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças 

crônicas e o estímulo ao envelhecimento saudável; 

✓ Rever contratos e convênios com a finalidade de intensificar parcerias e ampliação 

dos números de leitos hospitalares na cidade; 

✓ Estreitar conversas com o Estado e União para a criação de pactos com os outros 

municípios garantindo, assim, o recebimento dos valores gastos com pacientes de 

fora da cidade; 

✓ Promover auditoria do Fundo Municipal de Saúde verificando os valores repassados 

e utilizados durante as gestões anteriores (promovendo assim esclarecimentos 

sobre os valores repassados referentes à capacitação das UPAS e SAMU, por 

exemplo);  

✓ Ampliar o número de centros reguladores visando facilitar o acesso a serviços pela 

população (hoje o paciente necessita se deslocar até a unidade reguladora para 

autorizar certos procedimentos);  

✓ Revisar os contratos dos prestadores de serviço privados conveniados (evitando 

que haja marginalização dos usuários do SUS em relação aos usuários do segmento 

suplementar);  

Avaliar a possibilidade de criação de um Centro Municipal de Exames 

Complementares que atenda a demanda da população, evitando que o usuário 

tenha que se submeter a filas e a horários restritos para o seu atendimento. 

Aumentando assim, a oferta de exames e aperfeiçoando a capacidade de 

diagnóstico da rede pública;  

✓ Implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para as diferentes 

categorias da rede municipal de Saúde, assegurando a isonomia salarial 

(promovendo o pagamento de uma dívida histórica com os trabalhadores);  

✓ Criação do Centro Municipal de Bioestatística e Epidemiologia, que fornecerá dados 

atualizados sobre o panorama municipal;  

✓ Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde (Comsaúde), dando-lhe estrutura e 

capacidade de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas de saúde;  

✓ Ampliar a capacidade dos conselheiros e equipes de saúde para a gestão pública da 

informação e da comunicação em saúde, por meio de capacitação e garantia de 

acesso às fontes de informação, sistemas e instituições, assegurando total 
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transparência dos processos de: execução orçamentária e financeira; repasse de 

recursos; transferência fundo a fundo; convênios; acordos de cooperação; 

patrocínios; licitações; cartas convite; registro de preço; formas de calcular 

indicadores epidemiológicos e demais estatísticas; além de todas as formas de 

contrato em serviços de saúde;  

✓ Desenvolver estratégias de articulação técnica e planejamento territorial com 

outras secretarias, como a de Cultura, Habitação, Trabalho, Educação, Meio 

Ambiente etc;  

✓ Fortalecer o Programa Brasil Sorridente, garantindo de acordo com as bases 

orçamentárias do município à cobertura de, no mínimo, 50% da população;  

✓ Fortalecer e ampliar a cobertura populacional do Programa Estratégia Saúde da 

Família - hoje em 72%;  

✓ Promover a instalação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF);  

✓ Estabelecer metas, conforme a estrutura orçamentária do município, para garantir 

a ampliação da rede substitutiva de serviços de saúde mental nos bairros com maior 

demanda. Dispositivos de residenciais terapêuticos, CAPS III, CAPSi, CAPS AD, CAPS 

AD III, Centros de Convivência/Cultura, Cooperativas Sociais, Consultórios de Rua, 

Escolas de Redutores de Danos, entre outros;  

✓ Reavaliar os convênios da Prefeitura com os abrigos especializados para usuários 

de álcool e outras drogas/comunidades terapêuticas, visando o progressivo fim 

dessa política institucional, com a reorientação dos recursos para o financiamento 

de unidades de acolhimento e para o CAPS ADIII - para a atenção aos usuários de 

álcool e outras drogas na rede de saúde mental;  

✓ Estabelecer políticas de melhoraria a assistência da mulher-mãe e ao recém-

nascido, através da redução das taxas de cesariana e mortalidade materno e infantil, 

combate às violências obstétricas e priorização do parto humanizado  

✓ Implementar no âmbito municipal os parâmetros estabelecidos pela Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra, com o objetivo de promover a 

equidade etnicorracial nas políticas de saúde da cidade;  

✓ Promover cursos de formação sobre as especificidades das minorias etnicorraciais, 

capacitando os servidores e gestores da Saúde pra lidar com as questões específicas 

dessa população;  

✓ Construir novos métodos de avaliação dos serviços que busquem a melhoria dos 

indicadores de morbi-mortalidade, condições de vida e IDH da população-alvo e não 

apenas indicadores de consumo de procedimentos/ tecnologia;  

✓ Reestruturar os sistemas de regulação de leitos tornando-os mais ágeis e eficazes;  
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✓ Criar centros de terapias alternativas nos moldes da Política de Práticas Integrativas 

e Complementares, ampliando a autonomia dos sujeitos e respeitando a co-

responsabilidade pela saúde em uma nova abordagem. 

✓ Criar a Clínica da Dor para atender, principalmente, os pacientes fibromiálgicos e 

outros.  

 

ESPORTES E LAZER 

 

O Esporte tem papel fundamental para o desenvolvimento completo do ser humano em 

todas as faixas etárias. Por isso, o setor precisa estar integrado com as demais ações do 

governo. Fomentar os investimentos públicos na área e também potencializar a utilização 

dos espaços já existentes, inclusive voltando-os ao regime de tempo integral das escolas 

públicas municipais.  

 

Propostas 

 

✓ Retorno da Secretaria de Esportes e Lazer; 

✓ Realizar concurso para profissionais de Educação Física com vínculo a mesma 

secretaria; 

✓ Aumentar o orçamento para a área para atender às demandas do município em 

relação ao esporte de participação, educacional e competitivo (alto rendimento); 

✓ Fomentar a lei de incentivo ao esporte; 

✓ Ampliar o Programa Agita Petrópolis para comunidades, outras faixas etárias e 

lutas; 

✓ Lutar pelo Museu do Esporte, um Ginásio Municipal e uma Pista de Atletismo para 

iniciante; 

✓ Capacitação dos servidores para captação de recursos através de projetos para o 

esporte junto à órgãos públicos e privados; 

✓ Fortalecer a interlocução entre as políticas públicas de Esporte e Lazer e as demais 

políticas intersetoriais, incentivando a iniciação esportiva;  

✓ Ampliação de convênios com parcerias público-privadas; 

✓  Implementar junto as universidades programas de estágios para a valorização e 

aproveitamento de estudantes do curso de Educação Física de nossa cidade; 
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✓  Ampliar o Programa Agita Petrópolis incluindo atividades nas academias ao ar 

livre; 

✓  Ampliação do Circuito de Lazer para outros espaços (Quitandinha, Nogueira e 

Itaipava);  

✓  Ampliação das ruas de lazer para os bairros; 

✓  Retorno das Copas das Comunidades; 

✓  Painel de transparência para as atividades da secretaria; 

✓  20% do orçamento com autonomia do Conselho Municipal de Esportes e Lazer 

(CMEL); 

✓  Promoção de eventos para a Pessoa com Deficiência; 

✓  Promover jogos escolares e universitários; 

✓  Subsecretaria de Esportes e Lazer na sede do Parque Municipal de Itaipava; 

✓  Implementação de projetos esportivos nas dependências dos parques de Itaipava e 

Cremerie, no CIE do Caxambu e na Fábrica do Saber;   

✓  Valorização e inclusão de lutas em todas as políticas públicas implementadas. 

 

 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

Promover a geração de emprego e renda, principalmente no período pós-pandemia, é um 

dos maiores desafios, porém, será priorizado. É necessária uma série de medidas, como o 

diálogo permanente com grandes empresas e auxílios para os pequenos e micro 

empreendedores.  

 

Propostas 

✓ Retomar a política de incentivos fiscais para atrair novas empresas e permitir a 

expansão de outras; 

✓ Busca por auxílios emergenciais para o comércio, indústria, trabalhadores 

autônomos, turismo e Meis afetados pela pandemia do Coronavírus; 

✓ Microcréditos e a retomada do Crédito Cidadão; 

✓ Impulsionar a divulgação dos pólos de moda da Rua Teresa, Bingen e Feirinha de 

Itaipava; 
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✓ Promover a concessão provisória de incentivos fiscais para as empresas afetadas 

pela pandemia do Coronavírus; 

✓ Procura por bancos para intermediar financiamentos e/ou apoios financeiros para 

as micros e pequenas empresas, comércios e serviços; 

✓ Reforma tributária municipal; 

✓ Fomentar a Economia Solidária promovendo incentivos para a elaboração de 

programas e projetos; 

✓ Criar de forma eficaz o Departamento de Emprego e Renda para atender, 

principalmente, os desempregados; 

✓ Criar projetos que incentivem as empresas a contratar jovens de 18 a 21 anos, pois 

estudos demonstram que a taxa de desemprego é maior entre pessoas desta faixa 

etária; 

✓ Instituir um Bilhete Único temporário no transporte coletivo, possibilitando a 

participação de desempregados em cursos de capacitação, entrevistas de emprego 

entre outros. 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA / SERVIDORES  

Com o objetivo de promover uma reforma administrativa, que privilegie o servidor público 

concurso, é preciso começar com um levantamento sobre os Recursos Humanos. O estudo 

visa saber quantos são e onde estão lotados os cargos comissionados e concursados da 

administração municipal. 

 

Propostas 

✓ Reforma administrativa real, sem privilegiar cabos eleitorais; 

✓ Criar o Centro de Convivência e Atividades para o Servidor Municipal; 

✓ Plano de Cargos, Carreiras e Salários para todas as categorias; 

✓ Criar um grupo de trabalho para solucionar antigos processos de servidores, como 

por exemplo, a solicitação de aposentadoria há anos parado; 

✓ Ocupar os cargos técnicos com profissionais verdadeiramente capacitados e com 

qualificação; 

✓ Realizar cursos de capacitação prévios para cargos comissionados; 

✓ Privilegiar o próprio servidor público concursado, que já conhece o funcionamento 

de um departamento e/ou secretaria municipal, para ocupar cargos de chefia; 

✓ Realizar cursos de capacitação/reciclagem para todos os servidores. 
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MOBILIDADE URBANA 

 

Seguindo o conceito das Smarts Cities – Cidades Inteligentes – a tecnologia deve ser aliada 

na execução de obras e projetos que visem melhorar a mobilidade urbana do município. A 

criação de rotatórias, alargamento de pontes e melhorias nos acessos as vias secundárias 

como Moinho Preto, Sertão do Carangola, Corrêas e Agante Moço, são pontos importantes 

para garantir a fluidez do trânsito. 

 

Propostas 

✓ Promover gestão planejada que garanta uma Secretaria de Planejamento 

competente e com cargos técnicos; 

✓ Promover uma gestão voltada para Smart Cities – Cidades Inteligentes - para 

melhoria no trânsito e transporte público; 

✓ Priorizar o cumprimento do Plano de Mobilidade Urbana (Planmobi); 

✓ Iniciar os projetos de curto prazo do Planmobi ainda nos primeiros cem dias de 

governo; 

✓ Rever todo o contrato com a Sinal Park – empresa responsável pelo estacionamento 

rotativo instalado na cidade -, de forma criteriosa, com o intuito de extinguir a multa 

administrativa; 

✓ Criar um grupo de trabalho para identificação de locais para a implantação de 

ciclovias e novos trechos de ciclofaixas; 

✓ Iniciar o governo buscando recursos para melhorias das estradas vicinais. 

 

 

JUVENTUDE 

Garantir uma atuação firme dentro e fora das escolas, colocando crianças e adolescentes em 

atividades extracurriculares, como esportes e cursos de capacitação. É preciso também 

desenvolver projetos para a promoção do primeiro emprego. Além disso, a Coordenadoria 

da Juventude deve ser atuante e se manter empenhada no desenvolvimento de políticas 

públicas para o setor.  
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Propostas 

✓ Fortalecer a Coordenadoria da Juventude para que desenvolva, de fato, políticas 

públicas para o setor; 

✓ Conquistar parcerias para cursos técnicos para qualificar cada vez mais os jovens, 

contribuindo para a sua colocação no mercado de trabalho; 

✓ Investir em programas e projetos para potencializar a prática de esportes, fazendo 

com que os jovens conheçam cada um dos desportos, para assim poderem escolher 

uma modalidade; 

✓ Firmar parcerias público-privadas para criar o Ginásio Municipal e atrair eventos de 

grande porte para a cidade; 

✓ Retomar e ampliar o projeto Escola Aberta, para eventos esportivos com 

profissionais da própria Prefeitura nos fins de semana; 

✓ Definir, junto com os jovens e o Ministério Público Estadual, locais para 

manifestações culturais, como festivais, solstícios e rodas culturais; 

✓ Ordenar os eventos e garantir que contemplem todos os distritos. 

 

PLANEJAMENTO 

 

A preservação histórica aliada ao aquecimento econômico é um desafio que só é possível 

vencer com planejamento. Para planejar a cidade que queremos para o futuro, algo que não 

é feito há anos, é preciso manter o diálogo permanente com diversos setores da sociedade 

civil e da administração pública. É preciso buscar incentivos que contribuam para um 

desenvolvimento inteligente e sustentável.  

 

Propostas 

✓ Formar uma Secretaria de Planejamento com um quadro de funcionários totalmente 

técnico, desde o secretário até toda a equipe; 

✓ Criar uma Comissão Permanente com representantes do Iphan, Inepac e Ibama, para 

que esses órgãos de preservação e de desenvolvimento trabalhem juntos no sentido 

de agilizar o andamento de processos de liberação de empreendimentos e obras; 
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✓ Fortalecer o Grupo Executivo (GEX) que avalia a concessão de incentivos fiscais e 

econômicos para instalação/ampliação de novos empreendimentos; 

✓ Garantir a infraestrutura para atrair novas empresas e, antes de conceder 

incentivos, avaliar quais serão as contrapartidas, que devem ser em prol do 

desenvolvimento do município; 

✓ Realizar concurso público para a contratação de fiscais para todas as áreas da 

Prefeitura. 

 

CULTURA E TURISMO 

 

A valorização da nossa cultura e dos nossos artistas é um ponto importante no 

desenvolvimento da sociedade. É preciso garantir o acesso a esses projetos e eventos de 

forma integrada passando por todos os distritos de Petrópolis. Atividades culturais devem 

ser incluídas nas escolas, nos pontos turísticos e até mesmo nos eventos esportivos.  

Cultura e Turismo andam juntos e é necessário fomentar o potencial turístico da cidade com 

ações e projetos que atraiam os visitantes.  

 

Propostas 

✓ Priorizar a Cultura e o Turismo atuando com gestão para buscar novos atrativos e 

equipando as estruturas existentes; 

✓ Capacitar o comércio e, de fato, valorizar os artistas petropolitanos; 

✓ Preparar a cidade para receber os turistas no período pós-pandemia; 

✓ Garantindo o acesso de todos os moradores do primeiro ao quinto distrito a todos 

os eventos; 

✓ Incluir atividades culturais nas escolas, em pontos turísticos e em todos os tipos de 

eventos, inclusive esportivos; 

✓ Levar para as comunidades eventos itinerantes para a apresentação de artistas 

locais e realização de oficinas permanentes para os jovens; 

✓ Priorizar reformas e revitalização de estruturas e equipamentos culturais; 

✓ Incluir a Festa dos Artistas no calendário de eventos do município;  

✓ Integrar todo o rol do setor turístico - cultural, rural, gastronômico, de moda, 

religioso, cervejeiro, eco turismo e o esportivo; 



Plano de Governo 2021 – 2024                                     Prefeito PROFESSOR LEANDRO AZEVEDO 55 

✓ Promover a divulgação em massa em outras cidades, por meio de sites e TVs; 

realizar convênios e a criação de aplicativos de todos os segmentos turísticos; 

✓ Incentivar a capacitação de profissionais que atuam no setor turístico, como 

restaurantes, por exemplo, para que garçons e atendentes sejam bilíngües (com foco 

na língua inglesa); 

✓ Extinguir a multa administrativa no estacionamento rotativo, que afastam os 

visitantes; 

✓ Garantir a valorização do artista local, priorizando a participação deles em eventos 

e pagar pelos serviços; 

✓ Enriquecer os atrativos locais; 

✓ Capacitar os dois setores - Cultura e o Turismo -, equipar as suas estruturas para dar 

meios aos artistas de produzirem seus eventos, inclusive por meio online.  

✓ Firmar parcerias com outras cidades para a divulgação de Petrópolis e, com a 

mesma finalidade, auxiliar os nossos artistas que se apresentam fora.  

✓ Assegurar uma Secretaria de Cultura e Turismo atuante para atender os turistas. 

✓ Criar o Centro de Atendimento ao Turista – CAT com distribuição de informativos 

sobre eventos, pontos  turísticos, pólos de moda, entre outros.  

✓ Buscar apoio para a criação de um Centro de Convenções 

✓ Descentralizar os eventos da cidade, levando a cultura para os distritos mais 

distantes. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

É fundamental ter um olhar diferenciado para a política de assistência social, atuando de 

forma ampla para que a população mais desfavorecida tenha seus direitos fundamentais 

garantidos.  

 

Propostas 

✓ Criar programas que sejam fortemente ativos na capacitação e geração de renda 

para reinserção de pessoas em situação de rua; 

✓ Potencializar os equipamentos voltados para pessoas em situação de rua, como o 

Núcleo de Integração Social (NIS), o Centro Pop e o Consultório na Rua entre outros; 

✓ Tratar a questão das pessoas em situação de rua conforme as diretrizes do Decreto 

Federal 7.053/09; 
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✓ Firmar parcerias com instituições sociais para atuar na prevenção ao uso de drogas, 

com atendimento especializado; 

✓ Buscar a implantação de novos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e CAPS AD.  

 

MORADIA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Com cerca de 42 mil famílias vivendo em áreas consideradas de risco, a implementação de 

políticas públicas para a moradia, a habitação e a regularização fundiária é essencial. Apesar 

da recente entrega de unidades habitacionais, ainda existem milhares de famílias morando 

em locais precários e precisam ser levadas para lugares dignos e seguros.  

Outro ponto que também precisa de atenção é a promoção da regularização fundiária. 

Existem centenas de famílias petropolitanas que residem em áreas não regularizadas e o 

título de propriedade é essencial para garantir o direito fundamental à moradia. 

 

Propostas 

✓ Buscar junto ao Governo Federal investimento para a construção de novos 

empreendimentos dentro do programa Minha Casa, Minha Vida e também de outros 

programas habitacionais; 

✓ Promover a regularização fundiária nas comunidades já consolidadas e garantir a 

urbanização desses locais; 

✓ Nas áreas não consolidáveis, remover as famílias e incluí-las em programas 

assistenciais, até que novas unidades habitacionais sejam construídas e entregues; 

  

T RANSPORTE PÚBLICO 

O transporte público em Petrópolis tem sido um dos setores mais criticados devido a sua 

ineficiência. São poucas linhas operando nos horários de maior movimentação de 

passageiros, as filas são intermináveis, os ônibus quebram com freqüência e ainda há o 

sucateamento das frotas; além disso, a dupla função atribuída aos motoristas continua 

sendo um desrespeito a legislação municipal. Esses são apenas alguns dos inúmeros 

problemas diários que o petropolitano e a petropolitana enfrentam no seu deslocamento 

diário. 
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Propostas 

✓ Junto a Secretaria de Planejamento adotar a gestão das Smart Cities – Cidades 

Inteligentes -, onde com aplicativos e painéis eletrônicos instalados nas principais 

vias teremos como administrar e controlar melhor o fluxo. Haverá melhoria na 

mobilidade com a agilidade do transporte público; 

✓ O foco será a rigidez com a fiscalização e cobrança de melhorias na qualidade dos 

ônibus; 

✓ Retorno de todos os cobradores de ônibus de acordo com a legislação em vigor, 

evitando assim o exercício da dupla função pelos motoristas, prática que causa 

insegurança dentro do transporte público; 

✓ Otimização das linhas de ônibus, a fim de que o usuário do transporte público seja 

atendido com eficiência. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

Apesar de ser dever do Estado à promoção da segurança aos cidadãos, cabe a Prefeitura 

estruturar sua guarda civil e desenvolver ações em parceria com os órgãos de segurança. 

Petrópolis é considerada uma das cidades mais seguras do Estado do Rio de Janeiro é para 

manter esses números é preciso capacitar nossa Guarda Civil e dialogar com os principais 

entes do setor. 

 

Propostas 

✓ Confecção de novos fardamentos para os guardas civis municipais com tecidos mais 

adequados com intuito de facilitar a mobilidade; 

✓ Investimento no Esporte e a promoção de workshops com profissionais da área de 

segurança e com professores de projetos sociais que devem ser desenvolvidos nas 

escolas com palestras e debates, como forma de prevenção; 

✓ Desenvolvimento de projetos de prevenção à violência e tornar as ruas mais seguras 

com ações de infraestrutura, como por exemplo, melhoria na iluminação pública; 

✓ Ampliação do Proppaz – programa de combate as drogas - preparando mais guardas 

para ministrar as palestras em mais escolas por ano e a ampliação da Ronda Escolar; 

✓ Buscar recursos federais - emendas parlamentares ou programas por meio do 

Ministério da Justiça - para aquisição de novas viaturas, além de parcerias público-
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privadas para aquisição de mais câmeras de segurança para aumentar o 

monitoramento da cidade por meio do Ciop; 

✓ Implementação de projetos voltados a menores infratores com o objetivo de 

impedir que cometam novos crimes e que sejam ressocializados. 

✓ Potencializar o Programa Escola Aberta 

 

COMBATE A CORRUPÇÃO 

A corrupção tem gerado inúmeras feridas em nossa sociedade. O crime de desvio de verbas 

prejudica todo o desenvolvimento de políticas públicas. 

 

Propostas 

✓ A fim de evitar esses desvios, iremos criar um setor para controle e combate a este 

tipo de crime que vem matando e retirando a dignidade de nossa população. 

✓ Atuar com muito rigor para a transparência acontecer de fato 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Petrópolis vem enfrentando um esvaziamento econômico que está atingindo patamares 

devastadores na pandemia. É preciso que atitudes urgentes sejam tomadas, visando a 

retomada do desenvolvimento econômico de nossa cidade. 

Temos que viabilizar a permanência e a ampliação de empresas e atrair novos 

empreendimentos para Petrópolis. O trabalho não será fácil, mas temos a certeza que 

conseguiremos, através das inúmeras parcerias que iremos estabelecer e do nosso corpo 

técnico que será altamente qualificado. 

 

Propostas 

✓ Otimizaremos a política de incentivos fiscais, a fim de atrair novas empresas e 

manter as atuais na Cidade; 

✓ Implantaremos políticas de reativação de galpões abandonados; 

✓ Fomentar e incentivar o desenvolvimento de ações e projetos para a ciência, 

tecnologia e inovação; 
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✓ Expandir o anel ótico, visando a melhoria do atendimento dos serviços de internet 

banda larga; 

✓ Fomentar incubadoras, aceleradoras e empresas iniciantes; 

✓ Criar o projeto de inclusão digital nos bairros; 

✓ Implementar o conceito de Smart Cities - Cidade Inteligente - em Petrópolis  

 

GESTÃO E FINANÇAS 

Devido a crise causada pela pandemia do Coronavírus precisaremos ter uma gestão eficaz e 

um controle rígido das finanças públicas. Não toleraremos desperdício e falta de gestão 

dentro da administração pública. 

 

Propostas 

✓ Implantaremos o orçamento participativo e o sistema de audiências públicas 

contando com a participação popular. Com esses dois mecanismos temos a certeza 

de que a gestão da Prefeitura terá como foco central os anseios da população. 

 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Com uma imensa área verde que precisa de preservação, o desafio é promover o 

desenvolvimento econômico sem que haja detrimento do meio ambiente. A prioridade será 

a promoção do desenvolvimento sustentável de nossa cidade. 

 

Propostas 

✓ Ampliar o programa de coleta seletiva de lixo e reorganizar o programa para 

recolhimento de entulhos; 

✓ Agilizar as licenças ambientais das indústrias e novos empreendimentos, através de 

uma gestão integrada com os demais entes federados; 

✓ Estimular ações de Educação Ambiental e Sustentabilidade nas escolas, dentro dos 

setores do poder público, nas comunidades e nas empresas; 
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✓ Estruturar e fortalecer a Coordenadoria do Bem Estar Animal. 

✓ Fortalecer a fiscalização e programas de conscientização 

✓ Reestruturar a Coordenadoria de Bem Esta Animal  

✓ Garantir o funcionamento imediato do Castramóvel comprado em janeiro de 2020 

e que permanece parado.  

✓ Firmar parcerias com as clínicas veterinárias  

✓ Manter o diálogo com ONGs e protetores 

 

DEFESA CIVIL 

 

Petrópolis é uma Cidade que sofre muito com as chuvas devido à sua topografia e à ocupação 

desordenada do solo. Por isso é necessário uma Secretaria de Defesa Civil estruturada, a 

promoção de ações de prevenção e educativas e uma efetiva fiscalização. 

 

Propostas 

✓ Estruturar com equipamentos e pessoal especializado a Secretaria de Defesa Civil e 

Ações Voluntárias, a fim de que a mesma possa realizar seu trabalho; 

✓ Realizar permanentemente ações de prevenções; 

✓ Fiscalizar as áreas de risco e coibir novas ocupações; 

✓ Mapear todas as áreas de risco. 

 

 

 

 

 

AGRICULTURA 

 

Petrópolis conta com mais de 800 famílias vivendo do campo e recebeu o título de Capital 

Estadual dos Produtos Orgânicos do Estado do Rio de Janeiro. A agricultura gera renda e 

emprego para a cidade por isso é importante criar programas e projetos para o 

desenvolvimento. 
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Propostas 

✓ Reformar e manter das estradas vicinais, garantindo que os agricultores rurais 

possam melhor escoar seus produtos; 

✓ Promover ações de incentivo as produções 

✓ Usar produtos orgânicos na merenda escolar da rede municipal 

✓ Retorno da Secretaria de Agricultura, que hoje funciona apenas como departamento.  

✓ Incentivar feiras livres e pontos de venda com melhor fiscalização.  

✓ Estabelecer convênio com a Emater e Sindicato da categoria 

✓ Reformar o Horto Mercado Municipal  

✓ Implantar a alimentação orgânica na merenda escolar, prestigiando os produtores 

locais.  

✓ Privilegiar o produtor rural local em eventos promovidos pelo município, 

principalmente nas Exposições Agropecuárias, atendendo, de fato, a agricultura e a 

pecuária e estimulando o turismo.  

✓ Criação de projetos para a retomada do turismo rural, há anos esquecido.  

✓ Criação de um programa para a distribuição de adubos, sementes e assistência 

técnica.  

✓ Fazer funcionar o convênio com o Senar – Educação a Distância, cuja verba já está 

liberada. 

 

ACESSIBILIDADE 

Em Petrópolis, cerca de 40 mil pessoas são portadoras de algum tipo de deficiência. A 

cidade, no entanto, ainda precisa de medidas que garantam a acessibilidade de todos. Por 

isso, é necessário estar focado na elaboração de programas e projetos e fazer valer as leis 

voltadas para este setor.  

 

Propostas  

✓ Adequar as calçadas deixando-as mais acessíveis 

✓ Fiscalizar os prédios públicos para garantir a acessibilidade 

✓ No transporte público, garantir que 100% da frota seja acessível, com elevadores 

funcionando.  
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✓ Garantir, nas escolas da rede, a inclusão oferecendo monitores para auxiliar as 

crianças.  

✓ Garantir o cumprimento das leis vigentes e elaborar novos programas e projetos de 

inclusão social.   


