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PROGRAMA DE GOVERNO PARA REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL 

DA CHAPA MARCOS NOVAES-PDT e Dra. VERA ANTOUN-PV 

A PREFEITO E VICE-PREFEITA DE PETRÓPOLIS 

COLIGAÇÃO: CONECTADOS POR PETRÓPOLIS 

 

APRESENTAÇÃO E AGRADECIMENTO 

Este Programa de Governo destina-se ao registro oficial da nossa chapa como candidatos a prefeito e a 
vice-prefeita de Petrópolis pela Coligação CONECTADOS POR PETRÓPOLIS, que reúne o PDT e o PV. O 
registro da chapa é pré-requisito para o início da campanha e, portanto, a partir de agora será possível 
irmos até você para receber suas críticas e sugestões a respeito dos compromissos e políticas que 
propomos para a definição do futuro de Petrópolis. Essa proposta de Programa de Governo é apenas o 
início da conversa e traz o cerne do que nos orienta na busca pelo seu apoio na construção de dias melhores 
para Petrópolis. 

Resumimos ao máximo as contribuições recebidas, de modo a produzir uma versão enxuta, mas 
suficientemente abrangente para orientar de maneira profícua um debate amplo. Ao longo deste mês de 
outubro iremos caminhar pela cidade e interagir pelas redes sociais numa conexão viva com a sociedade, 
processo que permitirá melhorar essa proposta, dando ao nosso Programa de Governo sua versão final. 

Agradecemos a tod@s que contribuíram direta e indiretamente para essa primeira versão. 

Marcos Novaes - Prefeito 
Dra. Vera Antoun - Vice 

 

INTRODUÇÃO 

Tempos difíceis pedem generosidade. Tempos difíceis impõem que sejamos realistas. Generosidade para 
olhar para o outro; realismo para administrar o equilíbrio entre sonhos generosos e recursos escassos. 
Volto à política eleitoral ao lado de Vera Antoun para levar nossa cidade a dar um passo adiante com 
generosidade no coração e realismo na cabeça, deixando para trás o improviso, a corrupção, o 
mandonismo e a ineficiência, mazelas dessa política viciada que há muito tempo afastou da política muitos 
dos que se interessam pelo bem-comum em Petrópolis. 

Aceitamos o desafio de disputar a prefeitura de Petrópolis porque o destino nos impôs um desencontro 
terrível: sofremos uma pandemia justo na hora em que assistimos a mais uma polarização improdutiva, na 
qual falta aquilo de que mais precisamos: generosidade e realismo. Falta generosidade porque há quem 
veja no outro apenas o inimigo a abater; falta realismo porque a velha política não enxerga que só iremos 
adiante construindo conexões, não cavando abismos entre nós. 

Assim tem sido no Brasil, assim deve começar a deixar de ser em Petrópolis. 

Uma eleição para prefeito é uma oportunidade para que a cidade olhe para si mesma e reconheça seus 
problemas, identifique seus desafios e crie soluções coletivas para uma vida melhor. Somos candidato e 
candidata à prefeitura de Petrópolis para promover as conexões inovadoras necessárias a essa construção 
coletiva. O que propomos não é a manjada “união de todos”, essa generosidade falsa da velha política e na 
qual ninguém pode acreditar. Não. O realismo nos diz que uma união assim é vazia porque pretende abolir 
as diferenças. 

Vamos conectar o que é diferente, pois na diferença está a riqueza. Vamos criar convergências inesperadas 
em busca do bem-viver em Petrópolis. Vamos construir conexões novas entre pessoas, entre políticas 
públicas, entre comunidades e bairros, entre negócios, não deixando escapar nenhuma chance de somar 
esforços para abrir uma oportunidade, remover um obstáculo, resolver um desafio, dar solução a um 
problema específico. Chega de polarizações inférteis! 
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Não é possível construir conexões inovadoras e produtivas em ambientes emperrados. Isso vale para a vida 
real e para a vida virtual. Petrópolis se tornou uma cidade emperrada, faltam mobilidade real e mobilidade 
virtual. Damos exemplos: a falta de mobilidade real impede a chegada da ambulância que salva, maltrata 
quem anda de ônibus, atrapalha fechar um negócio agendado; a falta de mobilidade virtual impede as 
escolas públicas de se conectarem às famílias e aos alunos de se conectarem ao conhecimento; sem 
mobilidade o turista fica desconectado das ofertas locais de cultura, compras e entretenimento. Ali onde 
faltam a mobilidade real e a mobilidade virtual, a vida de quem trabalha e de quem empreende fica 
emperrada. Precisamos de mobilidade para novas conexões: mobilidade para as pessoas, mobilidade para 
as informações. É de novas conexões que trata a nossa proposta de governo. 

CINCO COMPROMISSOS DO GOVERNO DE MARCOS NOVAES - 12 

COMPROMISSO 1: DIMINUIR CUSTOS E MELHORAR A RECEITA 

Todos sabemos de duas coisas: que nada se faz sem recursos e que Petrópolis vai sofrer uma perda de 
receita decorrente da retração econômica provocada pela pandemia da COVID-19. Não tem milagre: a 
primeira tarefa do próximo governo será conectar a diminuição do custo da máquina com a obtenção de 
receita nova. Vou diminuir custos passando a prefeitura de 17 secretarias para apenas 12. Vou melhorar a 
arrecadação com duas providências (1) adotando a Lei do Gatilho, que aliviará a carga tributária, mas 
aumentará a arrecadação total; (2) melhorando Petrópolis como ambiente de compras e de negócios. 

COMPROMISSO 2: REUNIR DIFERENÇAS PARA PRODUZIR FORÇA NOVA 

A maneira mais eficaz e mais justa de empregar recursos públicos é fazer escolhas em conexão com a 
sociedade. A prefeitura de Petrópolis há tempos gasta mal porque vem se mantendo longe do cidadão. 
Vamos cortar custos e melhorar a receita para que você complete o serviço nos ajudando a definir onde e 
como gastar. Nossa campanha repele, e nosso governo repelirá polarizações. A polarização é improdutiva 
porque faz do outro uma caricatura, nos faz cegos para novas possibilidades, que estão por toda parte. 
Reunir as diferenças para extrair o melhor que cada um pode oferecer, promovendo conexões novas e 
inesperadas ali onde parecia haver só divergência. Vou ouvir quem pensa diferente despachando um dia 
por semana em uma comunidade ou bairro de Petrópolis. 

COMPROMISSO 3: DAR POTÊNCIA AO QUE JÁ NOS FAZ FORTES 

Nosso governo não vai reinventar a roda. Vamos partir do que já nos promete fortes mas está abandonado, 
mal encaminhado ou subaproveitado. Não vamos deixar o que está em andamento para trás, tudo será 
concluído, ainda que possa ser auditado e alterado para ficar melhor. Nenhuma obra ficará inconcluída. 
Além disso, vou reunir Cultura e Turismo em uma mesma secretaria, cortando custos e dando potência a 
quem trabalha com Cultura e com Turismo em Petrópolis. 

COMPROMISSO 4: CUIDAR DO QUE É PÚBLICO: AMBIENTE DE PRESERVAÇÃO E GERAÇÃO DE FORÇAS 
                                 BENÉFICAS 

O espaço público tem sua lógica própria. Ela não precisa colidir com os interesses privados, mas tampouco 
deve se confundir com eles. A pandemia nos levou a descobrir a importância do que é propriamente 
público. Ficou mais claro que gerir uma prefeitura nada tem a ver com tocar uma empresa privada: o 
prefeito precisa não apenas conviver com a diferença, ele precisa valorizar a diferença mesmo ali onde ela 
se contrapõe ao governo; os funcionários públicos não são empregados do prefeito, eles são servidores da 
sociedade. Com a ajuda dos servidores, vamos cuidar da Saúde, da Educação, do Meio Ambiente, da 
Mobilidade, da Segurança, da Habitação – de tudo que é PÚBLICO, de tudo que é para você. 

COMPROMISSO 5: ABRIGAR, ACOLHER E DAR AMPARO PARA QUE TODOS SEJAM FORTES E POSSAM 
                                 CONTRIBUIR 

Políticas populistas são sempre feitas pela metade, seja por desrespeito, seja por corrupção, seja para gerar 
dependência. O populismo sempre cuida mal dos mais fracos, pois cuida de mantê-los fracos. Em nosso 
governo as políticas sociais estarão voltadas para gerar autonomia, não dependência; para gerar 
organização coletiva, não mera satisfação individual de clientela. 
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DETALHAMENTOS 

 

COMPROMISSO 1: DIMINUIR CUSTOS E MELHORAR A RECEITA 

 

1.1. - REFORMA ADMINISTRATIVA – MENOS BUROCRACIA, MAIS AGILIDADE 

Para que a prefeitura se torne uma ferramenta útil para essas conexões inovadoras é necessário começar 
por uma Reforma Administrativa. A prefeitura está amarrada pela velha política. O governo que se iniciará 
em 2021 tem de se livrar dessas amarras e abrir janelas novas. Com a fusão, a reestruturação e a criação 
de secretarias, vamos diminuir a burocracia e os gastos internos, abrindo possibilidades novas para realizar 
o que Petrópolis precisa. Veja abaixo a comparação entre a situação atual e nova estrutura administrativa 
para as conexões que proponho: 

COMO É NO ANO DA COVID-19: 

Gabinete do Prefeito 

1. Coordenadoria Especial de Articulação 
Institucional 

2. Procuradoria Geral 

3. Secretaria de Administração e de 
Recursos Humanos 

4. Controladoria Geral 

5. Secretaria de Fazenda 

6. Secretaria de Assistência Social 

7. Secretaria de Defesa Civil e Ações 
Voluntárias 

8. Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico 

9. Secretaria de Educação 

10. Secretaria de Obras 

11. Secretaria de Serviços, Segurança e 
Ordem Pública 

12. Secretaria de Meio Ambiente 

13. Secretaria de Saúde 

14. Coordenadoria de Planejamento e 
Gestão Estratégica 

15. Secretaria da Turispetro 

16. Instituto Municipal de Cultura e Esportes 

17. Coordenadoria de Comunicação Social 

 

 

COMO SERÁ EM 2021: 

Gabinete do Prefeito 

1. Procuradoria Geral e Assessoria Jurídica 
Geral 

2. Controladoria Geral 

3. Secretaria de Administração, de 
Recursos Humanos e Insumos 

4. Secretaria de Fazenda 

5. Secretaria do Desenvolvimento 
Sustentável (Planejamento, Empresa, 
Trabalho, Agricultura e Meio-Ambiente) 

6. Secretaria da Cultura e do Turismo 

7. Secretaria de Saúde 

8. Secretaria de Assistência Social 

9. Secretaria da Educação e dos Esportes 

10. Secretaria de Obras, de Habitação, de 
Mobilidade e de Serviços Públicos 

11.  Secretaria das Ações Civis, Segurança e 
Bem-estar Públicos 

12. Secretaria de Ouvidoria e Fiscalização 
Públicas 

- Não haverá veículo público (nem motorista) 
para o ir-e-vir dos secretários da prefeitura. Os 
recursos gastos nesse privilégio serão 
inteiramente repassados para a frota de 
ambulâncias e para o programa Saúde do 
Trabalhador. 
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Em 2021, as novas conexões começam a acontecer desde a nova estrutura administrativa da 
prefeitura. Com esse enxugamento da burocracia, teremos uma estrutura mais ágil para servir à 
sociedade, além de uma sensível diminuição nos gastos. Serão menos salários em cargos 
comissionados, menos combustível,  menos despesas de manutenção, menos perda de tempo. Com 
conexões mais diretas não haverá ambiente para a corrupção. 

A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável planejará a conexão direta entre o meio ambiente, a 
agricultura, o trabalho e o empreendedorismo. A sustentabilidade não é uma exigência externa ao 
desenvolvimento ou, muito menos, um entrave a ele. Ela é uma oportunidade para realizações 
inovadoras, até porque, uma prefeitura só poderá prestar serviços à sociedade se entender que o 
desafio é inovar desde o básico: incrementando receita e fazendo uma boa gestão dela. 

1.2. - ARRECADAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

O que gera arrecadação é o dinamismo da economia local. Seja qual for o impacto que a pandemia 
tiver provocado em Petrópolis, em 2021 vamos enfrentar o problema sabendo que as perdas havidas 
com a pandemia são de dois tipos: as recuperáveis e as irrecuperáveis. O que não foi arrecadado não 
vai voltar, pois não podemos pretender que os empreendedores cubram um rombo que não puderam 
evitar justamente porque lhes faltou o principal: faturamento. Os números da arrecadação nacional 
ainda são precários. Não há números estaduais confiáveis. O papel da prefeitura é diminuir seus custos 
e contribuir para um bom ambiente de negócios e para o empreendedorismo novo, gerando mais 
trabalho e mais renda. Minha Reforma Administrativa é o primeiro passo, pois ela enfrentará o 
problema pelas duas pontas: diminuirá custos e estabelecerá conexões novas entre a prefeitura e a 
realidade econômica e social de Petrópolis. 

Vamos precisar apoiar os empreendedores alocando recursos humanos e institucionais para que eles 
encontrem caminhos novos, seja na conexão com seus fornecedores, seja para chegar aos 
consumidores. Petrópolis conta com inúmeras pequenas indústrias que estão de pé graças aos espírito 
empreendedor de seus proprietários, mas às quais por vezes faltam apoios mínimos para conseguirem 
destravar caminhos burocráticos, participar de licitações, descobrir novos nichos de consumidores 
para seus produtos. A prefeitura pode alocar gente e equipamentos para criar redes de informação e 
troca de experiências, um apoio que pode levar uma empresa de confecções, por exemplo, a encontrar 
uma demanda por uniformes profissionais no interior do Paraná, oportunidade de negócio a que ela, 
sozinha, não teria meios de acessar. O mesmo pode ser dito na área de plástico injetável, da produção 
rural e muitas outras. 

Na outra ponta, na das inovações propriamente novidadeiras, temos o nosso pólo tecnológico, cujas 
empresas pretendemos associar à elaboração e à produção de diferentes aplicativos e soluções 
tecnológicas: tanto para o que já está previsto neste programa, quanto para os desafios que irão surgir 
do próprio andamento do governo. As soluções encontradas para Petrópolis poderão ser adaptadas 
de pronto para prefeituras de municípios semelhantes ao nosso em população e orçamento, o que vai 
gerar negócios para o nosso pólo tecnológico, que poderá desenvolver uma expertise em atender 
demandas de gestão municipal. 

Na área propriamente tributária, muito se tem falado em renúncia fiscal. Mas as evidências mostram 
que ela pouco resulta em ganhos para a cidade, quase sempre beneficiando apenas os diretamente 
favorecidos. Nessa matéria, proponho para o ISS uma alternativa que vai permitir reduzir a alíquota, 
aumentar a arrecadação, diminuir a sonegação e, ainda, diminuir a informalidade. Vamos propor uma 
versão petropolitana para a Lei do Gatilho. Por essa lei, a alíquota do ISS passará a variar de acordo 
com a arrecadação: se a arrecadação cresce, a alíquota do ISS cai; se a arrecadação cai, a alíquota 
cresce, sempre dentro de parâmetros previamente acertados, com todo mundo avisado e 
acompanhando pela transparência que criarei no governo. O que pretendemos, junto com 
empresários e empreendedores, é chegar a um mecanismo pelo qual a arrecadação, ao invés de se 
apoiar em alguns, passe a contar com a participação de todos, de modo que cada empreendedor pague 
menos, mas Petrópolis arrecade mais, tal como foi feito com êxito na prefeitura do município de 
Canoas, no Rio Grande do Sul. 
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ALGUMAS PROPOSTAS PRÁTICAS PARA INCREMENTAR A RECEITA EM PROL DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

- FAZER DA NOVA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL UM VERDADEIRO ÓRGÃO DE 
PLANEJAMENTO INTELIGENTE PARA PETRÓPOLIS, CRIANDO A PARTIR DA CENTRALIDADE DO MEIO 
AMBIENTE  CONEXÕES ENTRE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA E TRABALHO 

- CRIAR NESSA NOVA SECRETARIA UM SETOR VOLTADO PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO, 
MAS CONECTADO AOS DESAFIOS COTIDIANOS 

- CRIAR A LEI DO GATILHO 

- RECUPERAR A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, SEMPRE EM PARCERIA COM O CIDADÃO 

- INTENSIFICAR O USO PELA PREFEITURA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS NOVAS, QUE SE PAGAM NO 
CURSO DO TEMPO 

- PLANEJAR A DESCENTRALIZAÇÃO, CRIANDO MINICENTROS, FORTALECENDO ECONOMIAS LOCAIS 

- DINAMIZAR O DISTRITO INDUSTRIAL DA POSSE, CONSTRUINDO ALI UM CENTRO DE CONVENÇÕES 
COMO ATRATIVO PARA OUTRAS INICIATIVAS E EMPRESAS 

- PLANEJAR PARA EMPREGAR AO MÁXIMO O EMPREENDEDORISMO LOCAL NA HORA DE REALIZAR 
OBRAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NAS COMUNIDADES E NOS BAIRROS, FAZENDO O DINHEIRO DE 
PETRÓPOLIS GIRAR EM PETRÓPOLIS 

- REALIZAR UM AMPLO PROGRAMA DE MELHORIA DAS CONEXÕES VIÁRIAS E VIRTUAIS, FACILITANDO 
O DESLOCAMENTO HUMANO, DAS MERCADORIAS E DA INFORMAÇÃO, O QUE ATRAIRÁ NOVOS 
EMPREENDEDORES 

- REALIZAR ANÁLISES DE CONFORMIDADE, DE MODO A RECUPERAR CRÉDITOS DE PETRÓPOLIS 
EXISTENTES NA ESFERA FEDERAL 

- PROMOVER LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, ATUALIZANDO AS BASES 
CARTOGRÁFICAS PARA PROMOVER JUSTIÇA E MELHORAR A ARRECADAÇÃO DE IPTU 

 

COMPROMISSO 2: REUNIR DIFERENÇAS PARA PRODUZIR FORÇA NOVA 

As medidas do COMPROMISSO-1 (isto é, a estrutura administrativa enxuta e a inovação planejada para 
gerar desenvolvimento e aumento da receita) de pouco valeriam se a prefeitura ficasse isolada em seu 
pedestal na hora de decidir como empregar os recursos poupados e gerados. Por isso, vamos construir 
aquilo que mais falta em Petrópolis: conexões entre a prefeitura e a sociedade, entre o público e o 
privado. Essas conexões têm de levar em conta a realidade local, pois Petrópolis tem características 
únicas, derivadas da forma como a cidade foi criada. Petrópolis não foi surgindo aos poucos, sem 
projeto, como a imensa maioria das cidades brasileiras. Petrópolis nasceu de um projeto claro, que 
tinha mais qualidades do que defeitos. Nosso papel é fazer dessa realidade que vem de longe uma 
aliada para o nosso futuro. Vamos parar de reclamar que Petrópolis tem morros, rios, patrimônio 
histórico e natural a preservar, ou uma zona rural muito distante do centro. Vamos encarar essas 
peculiaridades como pontos de apoio para as alavancas do desenvolvimento, voltado à geração de 
trabalho e renda. 

2.1. - PREFEITURA PRÓXIMA DO CIDADÃO E DE BEM COM AS TRADIÇÕES DE PETRÓPOLIS 

Além de andar junto dos empreendores, para gerar trabalho e renda e, por consequência, receitas 
para o município, a meta também é aproximar a prefeitura do cidadão, para aplicar essas receitas no 
interesse da sociedade petropolitana. Para isso, desde a primeira semana de 2021 vamos colocar em 
prática a Conexão Direta Semanal. Um dia por semana, faça chuva ou faça sol, Novaes irá despachar 
como prefeito em uma comunidade ou bairro de Petrópolis. Ouvir os moradores, conhecer de perto a 
realidade local, aprender com suas divergências, dar explicações sobre o trabalho da prefeitura e 
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acionar as secretarias que forem o caso. Ir até o local de moradia do cidadão vai nos permitir recuperar 
a conexão perdida. 

Além de ir ao cidadão, a prefeitura tem de atrair a inteligência e o interesse dele. A conexão da 
prefeitura com as pessoas tem de ser de mão dupla: chegar junto e trazer para perto, abrindo espaços 
para a participação. Em 2021, vamos criar a Secretaria de Ouvidoria e Fiscalização Públicas. A mesma 
secretaria vai ouvir o cidadão que tem direitos e garantir os direitos de todos os cidadãos, realizando 
uma conexão barata, ágil e eficaz. 

ALGUMAS PROPOSTAS PRÁTICAS EM OUVIDORIA, FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

- GOVERNO ITINERANTE: DESPACHAR UM DIA POR SEMANA EM ALGUM BAIRRO OU COMUNIDADE 

- AGIR COM TRANSPARÊNCIA TOTAL, MANTENDO TODO MUNDO INFORMADO DAS RECEITAS E 
DESPESAS DA PREFEITURA – CRIAÇÃO DE UM APLICATIVO COM A ATUALIZAÇÃO ON-LINE DAS 
INFORMAÇÕES 

- CRIAR UM APLICATIVO que permita ao cidadão enviar para a prefeitura imagens e mensagens sobre 
problemas da cidade, tais como: lixo amontoado, buracos em vias públicas, calçadas perigosas, obras 
irregulares, danos ambientais e paisagísticos, ausência ou erro na sinalização viária, etc. 

- CRIAR O AGENTE VISTOR, funcionários e funcionárias treinados a conversar amigavelmente com 
cidadãos e empresas sobre eventuais irregularidades, informando e orientando antes de providenciar 
punição. 

- VALORIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS E AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE MORADORES E 
EMPREENDEDORES. 

- COMBATER A DISCRIMINAÇÃO RACIAL, RELIGIOSA, DE GÊNERO E DE ORIETAÇÃO SEXUAL ATRAVÉS 
DA VALORIZAÇÃO DAS SUAS REPRESENTAÇÕES NA PROMOÇÃO DE NOVAS CONEXÕES, E POR MEIO DE 
CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E AÇÕES AFIRMATIVAS 

- FORTALECER O CONSELHO, O CENTRO DE REFERÊNCIA E AS INICIATIVAS VOLTADAS AO APOIO À 
MULHER, SEMPRE SOB O COMANDO DAS MULHERES 

- COM BASE NA EXPERIÊNCIA DAS NOVAS CONEXÕES, AO LONGO DE 2021 DEFINIREMOS, EM 
CONJUNTO COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS, A METODOLOGIA E AS REGRAS PARA REALIZAR EM 
2022 O PRIMEIRO CONGRESSO DE PETRÓPOLIS, QUE ESTABELECERÁ A BASE PARA OS ORÇAMENTOS 
MUNICIPAIS DE 2023 E 2024, BEM COMO LINHAS GERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO E O BEM-VIVER 
EM PETRÓPOLIS. 

Vamos deixar para trás a falta de conexão com o cidadão e o descaso diante das tradições e 
características próprias de Petrópolis, falhas que apareceram com clareza no combate à pandemia. 
Servindo aos esquemas improvisados da velha política, sem conexões com a sociedade, a prefeitura 
copiou soluções pensadas para outros municípios e criou um pesadelo de mandonismo e ineficiência. 
O governo municipal confundiu isolamento horizontal com encerramento total de atividades, não 
soube tirar proveito daquilo que nos faz fortes. A prefeitura nos arrastou para perdas desnecessárias 
porque nos fez desnecessariamente fracos. 

 

COMPROMISSO 3: INOVAR DANDO POTÊNCIA AO QUE JÁ NOS FAZ FORTES 

A potência da economia local vem da sua diversidade. Seria um erro atrelar a economia de Petrópolis 
a um suposto “carro chefe”. Correr em trilho único faz a economia fraca. São múltiplas atividades de 
produção de trabalho e renda que geram uma cidade vibrante. Essa pluralidade se faz articulada à 
tradição, é claro, mas o segredo é diversificar enquanto tornamos mais potente o que já é forte. 

3.1. - CULTURA E TURISMO ANDARÃO JUNTOS 

Em conexão com a diversidade, Cultura é escuta, se abrir para o que o outro tem a dizer. Turismo é 
acolhimento, se abrir para receber o outro. A partir de 2021, vamos promover a conexão inovadora 
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entre Cultura e Turismo, a começar pelo fim da separação administrativa, que gera custos e atrapalha 
alcançar o objetivo principal de ambas: gerar trabalho e renda com variado enriquecimento mútuo 
entre quem produz e recebe. Em 2021 reuniremos essas duas áreas na Secretaria da Cultura e do 
Turismo. Essa conexão vai incrementar nossa capacidade de trabalho nessas áreas; diminuir custos e 
entraves burocráticos, além de afastar a politicagem. 

A separação entre Cultura e Turismo gerou a rivalidade improdutiva entre “grandes eventos” e 
“eventos permanentes”, como se os “permanentes” fossem para a população local, e os “grandes” 
fossem para os turistas. Em 2021, vamos conectar aos “grandes” uma distribuição inteligente de 
“pequenos” eventos quinzenais, promovendo blocos de afinidade, ocupando e atraindo moradores, 
tanto da zona urbana como na rural, pois a cultura está em toda parte, mas requer vias de acesso. 

A partir de 2021, vamos começar pelo básico: afinal, não há Cultura com o Teatro D. Pedro II e o Palácio 
de Cristal fechados, com o 14 BIS espatifado. Vamos devolver a esses equipamentos e atrações 
públicas suas respectivas funções. 

A Secretaria da Cultura e do Turismo fará a conexão entre essas duas áreas, com uma programação 
que inclua o calendário escolar, o que abrirá oportunidades de trabalho. Abriremos aos interessados 
as tratativas para a realização de eventos quinzenais em Audio-Visual, Teatro, Escultura, Fotografia, 
Música, Dança. Junto com a prefeitura, empreendedores, artistas, e moradores decidirão como 
planejar, apoiar e divulgar as festas e a cultura dos bairros interessados. Mas sempre distribuindo-as 
ao longo do ano para que não haja rivalidade entre elas e, sobretudo, para que não se deixe de 
construir conexões benéficas com o “grande” evento da vez, que também deverá contemplar a 
produção local. Por exemplo: com apoio institucional da prefeitura, o carnaval de bairros poderia ser 
precedido de uma mostra do cinema realizado por negros; ou a Bauernfest deveria estar associada a 
uma mostra de cinema alemão, contribuindo na conexão com instituições como o Instituto Goethe. 
Enfim, há inúmeras possibilidades e muita gente jovem interessada nessas atividades. 

Um turismo diversificado absorve melhor os reveses. Nessa pandemia, Petrópolis perdeu o turismo de 
longa distância, mas se mostrou uma alternativa para o turismo de curta distância, de transporte 
familiar. Só não foi melhor porque a prefeitura fez o isolamento sem levar em conta as características 
locais. Em 2021, vamos conectar nossos patrimônios fundamentais: a diversificada produção cultural 
local e os patrimônio histórico e natural. Estimular o turismo de montanha e rural, o de competição, e 
o de esportes e lazer. Ajudar a divulgar o turismo gastronômico e o orientado para a moda. São formas 
que atraem pessoas de cidades próximas, que vêm e voltam, deixando dinheiro. 

Vamos engajar moradores e tornar nosso calendário cultural mais atraente não só para quem viaja de 
visita ou se organiza para um passeio mais longo, mas também para quem planeja e decide eventos 
de trabalho (convenções empresariais ou sindicais) científicos (congressos), religiosos (conclaves, 
encontros e retiros) ou estudantis (formaturas e jogos). Para atrair esse público, não basta divulgar, há 
que ir atrás deles no curso de todo o ano, ficando atentos àqueles períodos em que eles definem o 
destino dos seus eventos. Temos de procurar os responsáveis, oferecendo alternativas e comodidades. 

ALGUMAS PROPOSTAS PRÁTICAS EM CULTURA E TURISMO 

- FUNDIR NUMA MESMA SECRETARIA A CULTURA E O TURISMO 

- REABRIR O TEATRO D. PEDRO II E O PALÁCIO DE CRISTAL 

- CRIAR UMA AMPLA E DETALHADA PROGRAMAÇÃO CULTURAL, DO PRIMEIRO AO QUINTO DISTRITOS, 
NOS BAIRROS E COMUNIDADES, COM INTERVALO DE NO MÁXIMO 15 DIAS ENTRE ELAS, VALORIZANDO 
OS PRODUTORES DE CULTURA LOCAIS 

- RETURBINAR OS GRANDES EVENTOS, TORNANDO-OS MAIS COMPLETOS E DIVERSIFICADOS 

- ORGANIZAR UM CALENDÁRIO ANUAL INTEGRADO DE GRANDES E PEQUENOS EVENTOS E 
ATIVIDADES, CRIANDO GANHOS COMPLEMENTARES PARA TODOS – CONECTAR PRAÇAS, CLUBES, 
ESCOLAS E QUADRAS NESSE ESFORÇO 
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- CONSTRUIR UM CENTRO DE CONVENÇÕES NA POSSE, INCENTIVANO A CONEXÃO ENTRE EVENTOS 
PROFISSIONAIS E TURISMO 

- CRIAR E DISPONIBILIZAR AOS MORADORES, AOS VISITANTES E AOS TURISTAS UM APLICATIVO COM 
INFORMAÇÕES DIÁRIAS SOBRE A AGENDA CULTURAL E TURÍSTICA DE PETRÓPOLIS 

- FAZER DO TURISMO DE AVENTURA, ESPORTE E LAZER, ASSIM COMO DO TURISMO RURAL, MATÉRIA 
DE DIVULGAÇÃO DE PETRÓPOLIS, AO LADO DO PATRIMÔNIO NATURAL, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
DA CERVEJA, DA MODA, DA GASTRONÔMIA E DAS ATIVIDADES RELIGIOSAS 

- REALIZAR O INVENTÁRIO DA RIQUEZA DA FAUNA E DA FLORA DE PETRÓPOLIS, CERNE DE UMA 
POLÍTICA PLANEJADA DE ECOTURISMO 

- FAZER DO SELO DE PETRÓPOLIS UMA MARCA RESPEITADA E RECONHECIDA COMO SINAL DE 
QUALIDADE DE VIDA E DE RECEPÇÃO ACOLHEDORA, LEVANDO-O ATIVAMENTE PELO BRASIL AFORA 

- TORNAR ACESSÍVEL, EM PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO, O ENSINO À DISTÂNCIA PERMANENTE PARA 
PROFISSIONAIS DE TURISMO 

- CRIAR NA PREFEITURA UM NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES PARA O TURISMO, 
PROMOVENDO PROSPECÇÃO E CONEXÃO DIRETA COM ORGANIZADORES DE EVENTOS 

3.2. - JUVENTUDE 

Juventude é força e criatividade. Petrópolis reflete a curva etária do Brasil, o que leva à atual expressiva 
presença de jovens na nossa população. Além dessa razão propriamente demográfica, a sociedade 
petropolitana conta com um diversificado parque de faculdades, que além de contribuir para fixar os 
talentos nascidos aqui, atrai para morar em Petrópolis estudantes e professores do Brasil inteiro. Essa 
combinação fez de Petrópolis uma cidade com grande presença de jovens, o que deveria ser visto 
como uma vantagem, mas é encarado por muitos como um problema. 

A ligação entre a juventude, seja ela universitária ou não, e a Cultura, é direta, mas a Cultura foi 
abandonada e os jovens não têm do que se ocupar nem no tempo livre, nem produtivamente. Além 
dos equipamentos culturais fechados no centro histórico, os bairros e comunidades, largados e sem 
apoio, praticamente já não têm vida cultural. O que é tradicional foi abandonado e o novo não está 
acessível. Em Petrópolis, nada se liga com nada, o que nos leva a desperdiçar a energia dos jovens e a 
deixar de oferecer a eles oportunidades indispensáveis de desenvolvimento pessoal e profissional. A 
verdade seja dita: o poder público largou a juventude de Petrópolis no meio da rua! 

E ATENÇÃO: Petrópolis tem atualmente um contingente de jovens que jamais voltará a ter, pois 
estamos no ápice da curva demográfica e nossa população começa a lentamente envelhecer. Vejam 
bem: nunca mais teremos tantos jovens como temos agora. Façamos dessa situação uma 
oportunidade. Além de políticas culturais, além de incrementar o emprego, além de incentivar a 
profissionalização e os esportes, vamos convidar esses jovens para um grande voluntariado voltado a 
melhorar a qualidade de vida em Petrópolis. Afinal, não é necessário viajar para a Somália para ver 
fome; nem ir ao Turcomenistão para encontrar locais de moradia degradados – a desigualdade 
brasileira garante: a Somália é aqui; o Turcomenistão é aqui. 

Todo jovem informado sabe que, hoje em dia, além da gratificação pessoal, o trabalho voluntário abre 
oportunidades de aperfeiçoamento, gera contatos novos e abre portas para o futuro profissional. Se 
centenas de jovens dedicarem 3 horas de trabalho voluntário semanal para enfrentar algum desafio 
específico, em quatro anos nós transformaremos Petrópolis numa cidade muito melhor para todos. 

A motivação para esse voluntariado dos jovens virá da transparência total que vamos imprimir na 
prefeitura a partir de 2021. Vamos alimentar as redes sociais com todas as informações relevantes 
sobre a realidade financeira e cotidiana da cidade: Petrópolis na palma da sua mão, da minha mão, das 
nossas mãos. 

O estímulo ao trabalho voluntário terá na Educação uma meta muito clara em 2021: propomos que a 
prefeitura tome para si a tarefa de organizar e prover dos meios físicos e tecnológicos necessários um 
programa voluntário de reforço e recuperação educacional para as crianças, os adolescentes e os 
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jovens da Rede Municipal de Ensino. A pandemia provocou uma devastação educacional, mas ela é 
inaceitável e totalmente recuperável. Convidando os universitários, vamos conectar instituições, 
pessoas e conhecimentos para criar, em 2021, uma rede voluntária de recuperação e reforço 
educacional que some forças com a rotina da Rede de Ensino Municipal, concatenando horários livres 
durante a semana, e aos sábados. 

Uma reunião abrangente e dinâmica de pessoas e conhecimentos como essa irá não apenas levar aos 
alunos da Rede Municipal o aprendizado perdido, mas proporcionará a eles uma experiência social e 
uma atenção emocional que transporão todas as perdas havidas nesse terrível 2020. Ao estender essa 
iniciativa ao alunado das Escolas Particulares que desejarem participar, a prefeitura estará não apenas 
reconhecendo como seus os problemas que atingem a todos, mas também dando uma contribuição 
para que a rede privada de ensino encontre saídas para minorar as perdas econômicas havidas. 

Propomos que NÓS façamos de 2021 o ano da Educação. E quando dizemos NÓS estamos pensando 
em Marcos Novaes, em Vera Antoun, em todo o futuro governo, na sociedade petropolitana inteira 
(sem discriminação), e também estamos falando com VOCÊ. Começamos dizendo NÓS e concluímos 
dizendo VOCÊ. NÓS e VOCÊ. Propomos um grande voluntariado pessoal e virtual, humano e 
tecnológico, individual e em rede. Vamos fazer em Petrópolis a conexão entre o Ensino Universitário e 
a Rede Municipal de Ensino. Petrópolis conta com uma vida universitária vibrante, que se expande, 
mas esse potencial tem sido desprezado em seus efeitos para a Educação de Petrópolis como um todo. 
Façamos das perdas com a pandemia uma oportunidade para criar conexões novas entre nós. 

 

3.3. – EXTRAIR FORÇAS NOVAS DO QUE JÁ FOI FEITO 

Toda eleição é a mesma coisa: amarrados ao interesses da velha política, os candidatos querem rever 
tudo, mesmo o que vem sendo pensado de longe, como se a cada vez fosse necessário reinventar a 
roda. O melhor exemplo é o Plano Diretor: nunca sai do papel, mas todo politiqueiro acha que tem de 
propor um novo. Petrópolis é a campeã de políticas de plano diretor não realizadas. Acabemos com 
essa prática da velha política. 

A partir de 2021, vamos buscar o desenvolvimento apoiados em tudo de bom que as gerações passadas 
realizaram. Como vimos, as próprias peculiaridades da trajetória local, que fazem de Petrópolis uma 
cidade histórica que também conta com um rico patrimônio natural, já ensinam: em Petrópolis, 
preservar é desenvolver! 

ALGUMAS ATITUDES EM GOVERNANÇA RESPONSÁVEL 

- VAMOS PRESTIGIAR O PLANO DIRETOR JÁ EXISTENTE, EMBORA ABERTOS A PROCESSOS COLETIVOS 
DE MUDANÇA 

- NOSSO GOVERNO VAI PROCURAR ATIVAMENTE UMA AÇÃO CONJUNTA E HARMÔNICA COM OS 
ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE PRESERVAÇÃO, SEJA O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, SEJA O 
PATRIMÔNIO NATURAL, SEJA O PATRIMÔNIO IMATERIAL 

- VAMOS DAR CONTINUIDADE A TODAS A OBRAS JÁ INICIADAS, RESPEITANDO O DINHEIRO PÚBLICO 

- NOSSO GOVERNO NÃO VAI DESAMPARAR E, MUITO MENOS, PERSEGUIR, REALIZADORES QUE JÁ 
ESTEJAM PRESTANDO BONS SERVIÇOS À SOCIEDADE 

 

COMPROMISSO 4: CUIDAR DO QUE É PÚBLICO, AMBIENTE DE PRESERVAÇÃO E GERAÇÃO DE 

                                  FORÇAS BENÉFICAS 

Um mal abrangente e pernicioso como a pandemia do novo coronavírus sempre traz ensinamentos. É 
provável que o maior e mais duradouro ensinamento trazido pela COVID-19 seja a redescoberta da 
importância do que é propriamente público. Seja qual for a preferência ideológica que tenha, todo 
cidadão voltou suas esperanças para a ação do poder público, visto como quem deve agir para 
enfrentar o vírus e para diminuir a potência das suas consequências daninhas. 
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Saúde e Educação são prioridades porque são áreas vitais: sem saúde nada se faz; sem educação não 
se vai a lugar nenhum. O desafio da pandemia mostrou a importância da Saúde Pública e da Educação 
Pública. A Saúde ficou mais reconhecida pelo que tem feito para nos defender da pandemia; a 
Educação mostrou como faz falta pelo que foi impedida de fazer em razão da pandemia. 

Quando comparamos nossa cidade a outras da mesma faixa de tamanho, quer dizer, entre 270 e 340 
mil habitantes, com orçamento anual parecido, por volta de 1 bilhão de reais, vemos que nossa 
Petrópolis está ficando para trás tanto na Saúde quanto na Educação. Nossa rede de Saúde da Família 
é menor do que a de Uberaba (MG),  ou a de Mossoró (RN), ou a de Praia Grande (SP). Conforme os 
dados detalhados mais recentes disponíveis (2017), o Índice de Desenvolvimento da Educação de 
nossas escolas está pior do que em cidades como Taubaté (SP), Santa Maria (RS), Juazeiro do Norte 
(CE), Guarujá (SP) ou Paulista (PE). 

4.1. - EDUCAÇÃO 

A falta de transparência do governo atual tem levado a uma desonestidade básica: hoje existem 
escolas municipais para elite e para pobres, com recursos desiguais. Esse mau exemplo da prefeitura 
não favorece a honestidade, o respeito ao próximo, pois alunos e comunidades sentem o desrespeito 
com que são tratados. A partir de 2021, vamos distribuir os recursos para as escolas com igualdade e 
transparência, engajando a comunidade escolar na aplicação das verbas da educação. O foco será 
melhorar o ensino para todas as crianças e engajar os adultos. A criança bem preparada será o cidadão 
engajado pelo bem-comum. 

Em 2021, vamos acabar com os desperdícios e com a excessiva centralização da gestão, distribuindo 
recursos, informação e responsabilidades diretamente nas escolas. Vamos realizar a formação de 
gestores escolares para garantir uma descentralização bem feita. Na parte pedagógica, o fundamental 
será investir na formação continuada dos professores, melhorando o ensino. Com gestão transparente 
e eficaz, vamos melhorar a merenda em conexão com a produção local de alimentos e melhorar as 
instalações com parcerias público-privadas no próprio local da escola que precisa, impedindo a 
corrupção com fornecedores e empreiteiras. 

A partir de 2021, a meta é exclusão digital zero, garantindo que 100% dos nossos alunos tenham acesso 
à internet de qualidade. O foco da Rede Municipal é o ensino fundamental, que dá a base para o futuro 
ensino profissionalizante no nível médio. A prefeitura investirá na diversidade, dando oportunidades 
para crianças e adolescentes descobrirem seus talentos e aptidões, impulsionando-os. O ideal é uma 
economia local diversificada. Há uma gama de profissões novas, ligadas ao audiovisual, às novas 
tecnologias, e quero fazer do Liceu Municipal um moderno Liceu de ofícios, em conexão com a Cultura, 
promovendo a formação nessas áreas. 

ALGUMAS PROPOSTAS PRÁTICAS PARA A EDUCAÇÃO 

- CONECTAR E APARELHAR TODAS AS ESCOLAS, PARA QUE TODOS OS ALUNOS DISPONHAM DE 
INTERNET DE QUALIDADE 

- RESTABELECER A CENTRALIDADE DO ESPORTE NA FORMAÇÃO ESCOLAR – TRAZER DE VOLTA OS 
CAMPEONATOS ESPORTIVOS 

- RECUPERAR O CIEP DO INDEPENDÊNCIA, ESTABELECENDO NELE UMA EXPERIÊNCIA NOVA DE ESCOLA 
EM TEMPO INTEGRAL 

- REALIZAR O MAPEAMENTO GEOREFERENCIADO DA FALTA DE CRECHES E PLANEJAR PARA DIMINUIR 
O DÉFICT PELA METADE EM QUATRO ANOS 

- CRIAR UM PROGRAMA DE CRECHES NOTURNAS, DESTINADAS PRINCIPALMENTE ÀS MÃES QUE 
TRABALHAM E ESTUDAM – TRABALHO E ESTUDO FEMININO TRAZEM DESENVOLVIMENTO 

- FAZER DO LICEU MUNICIPAL UM MODERNO LICEU DE OFÍCIOS, PREPARANDO PARA PROFISSÕES NAS 
ÁREAS DE TECNOLOGIA E AUDIOVISUAL 
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- DESCENTRALIZAR A GESTÃO DO ORÇAMENTO ESCOLAR, PERMITINDO QUE A COMUNIDADE ESCOLAR 
FAÇA A GESTÃO PARTILHADA DOS RECURSOS – ACABAR COM A SEPARAÇÃO ENTRE ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE ELITE E ESCOLAS MUNICIPAIS PARA POBRES 

- ESTABELECER UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO, FORTALECENDO OS CONSELHOS 
ESCOLARES 

- CRIAR, EM PARCERIA COM O AS INSTITUIÇÕES UNIVERSITÁRIAS LOCAIS, UM PROGRAMA 
PERMANENTE PARA A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

- CORRIGIR AS INJUSTIÇAS FUNCIONAIS E TRABALHISTAS IMPOSTAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE 
MUNICPAL DE EDUCAÇÃO 

- APROXIMAR O EMPREENDEDORISMO DA ESCOLA: MERENDA COM PRODUTOS AGRÍCOLAS LOCAIS, 
INCLUSIVE ORGÂNICOS; MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES COM MÃO-DE-OBRA LOCAL 

- ADEQUAR AS INSTALAÇÕES ESCOLARES PARA UMA CONEXÃO MAIOR COM A COMUNIDADE, 
INCREMENTANDO O USO DESSES EQUIPAMENTOS PÚBLICOS FORA DO HORÁRIO ESCOLAR 

- CRIAR UM PROGRAMA EFETIVO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE EM PARCERIA COM O SISTEMA “S” 

- ORGANIZAR UM AMPLO VOLUNTARIADO COM OS JOVENS UNIVERSITÁRIOS PARA CONTRIBUIR NA 
RECUPERAÇÃO DAS PERDAS HAVIDAS COM A INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE ESCOLAR NA PANDEMIA 

4.2. - SAÚDE 

Embora exista um problema crônico de financiamento para o SUS, que depende fortemente do 
governo federal, e embora os profissionais de saúde tenham se empenhado ao máximo, a pandemia 
do novo coronavírus escancarou as limitações do sistema de saúde em Petrópolis, que praticamente 
parou de atender a demanda regular por serviços de saúde, levando a longas esperas, ao adiamento 
de cirurgias e à postergação da realização de exames para além do que teria sido compreensível nessa 
situação grave. Antes do vírus, em novembro de 2019, um estudo da UERJ já concluíra que “a saúde 
em Petrópolis não vem dando conta de cuidar de forma adequada das áreas mais importantes, 
causando sofrimento à sua população”. Novaes e a Dra. Vera querem chegar à prefeitura para reverter 
essa situação. 

A dinâmica do sistema tem de ser revista tanto na Atenção Primária, quanto na Secundária e na 
Terciária. Precisamos fortalecer a prevenção de modo a diminuir a pressão sobre a porta de entrada 
no sistema. Além disso, o atendimento por especialistas nos postos e demais unidades secundárias 
precisa ser ampliado. No atendimento propriamente hospitalar, de complexidade mais alta, tem 
havido problemas que não resultam apenas do financiamento insuficiente, pois há insuficiências sérias 
que vão desde o transporte por ambulâncias, passa pela gestão ineficiente dos leitos e chega até à má 
concatenação entre a rede pública e a rede hospitalar privada, áreas que uma gestão mais dedicada 
irá melhorar. 

Vamos começar pelo planejamento, informatizando três áreas fundamentais: (a) os prontuários e 
rotinas clínicas; (b) a vigilância de saúde e (c) a distribuição e ocupação dos leitos. No atendimento 
básico, vamos completar as equipes de saúde da família existentes e ampliar a estratégia de saúde da 
família. Com a informatização já realizada, poderemos melhorar a concatenação da atenção básica 
com a especializada. Nesse atendimento especializado, nossa prioridade será reformar e ampliar o 
Centro de Saúde, com três objetivos principais: (1) torná-lo unidade de referência para o atendimento 
especializado no primeiro distrito, inclusive em exames; (2) prepará-lo para coordenar a vacinação 
futura contra a COVID-19; (3) deixá-lo em condições de sediar o futuro Primeiro Distrito da Saúde. 
Todas as providências anteriores permitirão desafogar os hospitais, para os quais vou organizar 
mutirões de consulta e cirurgia, de modo a reduzir as filas a um padrão civilizado, ao mesmo tempo 
em que vamos aumentar a capacidade de exames com novos convênios. As economias obtidas com 
essa gestão planejada permitirão iniciar, em 2023, a implantação da policlínica de Itaipava, que será a 
sede do futuro Segundo Distrito da Saúde. 

ALGUMAS PROPOSTAS PRÁTICAS PARA A SAÚDE 
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- PRIORIZAR A PREVENÇÃO, MELHORANDO E AMPLIANDO O PSF 

- REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO DE SAÚDE, TORNANDO-O UMA UNIDADE MAIS COMPLETA E 
PREPARANDO-O PARA COORDENAR A FUTURA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E PARA SER A SEDE 
DO FUTURO PRIMEIRO DISTRITO DA SAÚDE 

- FORMAÇÃO CONTINUADA E INCENTIVADA PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

- CRIAÇÃO DE DISTRITOS SANITÁRIOS, LEVANDO EM CONTA AS ESPECIFICIDADES DE PETRÓPOLIS 

- IMPLANTAR O CARTÃO SUS COM PRONTUÁRIO INTELIGENTE PARA TODOS OS PACIENTES 

- INSTITUIR UM PROGRAMA DE CONVÊNIOS E MUTIRÕES PARA ACABAR COM AS FILAS PARA EXAMES 
E DIMINUIR AS FILAS NAS CIRURGIAS 

- COMPLETAR COM ESPECIALISTAS AS EQUIPES DE ATENDIMENTO JÁ EXISTENTES 

- AMPLIAR OS LEITOS CIRÚRGICOS E INSTITUIR UMA POLÍTICA PARA A CRIAÇÃO PLANEJADA DE LEITOS 
PÓS-CIRÚRGICOS 

- CRIAR CONEXÕES NOVAS ENTRE OS HOSPITAIS DA REDE, MELHORANDO DESDE SERVIÇOS BÁSICOS 
COMO O TRANSPORTE POR AMBULÂNCIA ATÉ CHEGAR AO CONTROLE INTELIGENTE DE VAGAS NA 
REDE HOSPITALAR 

- DAR ATENÇÃO DETIDA À SAÚDE MENTAL, COM CAPS CAPS-AD E CAPSI, APARELHANDO OS CENTROS 
DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 

- INICIAR, EM 2023, A IMPLANTAÇÃO DA POLICLÍNICA DE ITAIPAVA, SEDE DO FUTURO SEGUNDO 
DISTRITO DA SAÚDE. 

 

4.3. - CONEXÃO ENTRE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

Em 2021, a prefeitura de Petrópolis fará uma conexão inédita entre Saúde e Educação. Não basta 
ensinar a escovar os dentes na escola. Vamos criar para cada aluno da Rede Pública Municipal um 
cartão eletrônico identificador, com todas as informações clínicas, educacionais e sociais de cada 
criança, adolescente ou jovem que esteja sob nossos cuidados. Criaremos também uma alternativa 
para as escolas da rede privada e das redes públicas estadual e federal que quiserem estender a seus 
alunos esse avanço. Veja bem: um único cartão para a Educação e a Saúde. 

O Cartão Saúde-Educação vai permitir reunir, para pronto acesso, informações escolares, clínicas, 
sociais e familiares de cada usuário, tanto na Rede de Saúde quanto na Rede Escolar de Petrópolis, 
além de ter um módulo que permitirá aos responsáveis checar informações sobre seus dependentes 
a qualquer momento, via internet. A escola vai ter à mão não apenas as informações sobre a vida 
escolar do aluno, mas também dados relevantes sobre a condição clínica dele, como tipo sanguíneo, 
alergias, traumatismos ósseos, enfermidades crônicas, medicamentos de uso contínuo ou eventual e 
outras informações. 

Se o aluno sofrer um acidente escolar, a escola poderá avaliar melhor os primeiros procedimentos; se 
o aluno não pôde ir à escola em razão de atendimento clínico, a escola saberá disso on line, pois o 
sistema informará assim que a unidade do SUS fizer o atendimento, um atendimento que será 
realizado dispondo das informações sociais do paciente. A escola e o SUS articulados com a família 
pela boa formação do futuro cidadão. 

Unindo esforços dos dois principais orçamentos da prefeitura, gastando uma vez só um dinheiro que 
seria dobrado se fizéssemos sistemas separados para a Saúde e para a Educação, esse projeto ainda 
poderá se beneficiar de dinheiro novo, inclusive do que virá para reparar perdas havidas com a 
pandemia. Além disso, na trilha do desenvolvimento sustentável com prioridade local, vamos convidar 
empresas de tecnologia de Petrópolis para nos ajudar a criar essa ferramenta  tecnológica única, com 
um investimento único e duradouro, treinando pessoal da prefeitura para sua alimentação e 
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manutenção. Finalmente, o êxito de uma inovação desse porte vai qualificar nosso pólo tecnológico 
para prestar serviços semelhantes para outros municípios, trazendo emprego e renda para Petrópolis. 

4.4. - MOBILIDADE PÚBLICA 

Dissemos no início deste Programa de Governo que Petrópolis é uma cidade emperrada. Emperrada 
materialmente. Emperrada virtualmente. 

O transporte público em Petrópolis é ruim, caro e escasso. Faz sofrer aos mais pobres e não atrai quem 
poderia deixar o carro na garagem. Ao abandonar o sistema fluxo-tarifário na mão das empresas de 
ônibus, a prefeitura ficou sem nenhuma conexão de planejamento com o principal modal do sistema 
de transportes, e isso justamente na hora em que houve uma explosão da competição nessa área. 
Falta um bilhete único realmente único e as modalidades alternativas de transporte se expandem sem 
planejamento e sem conexão entre si. É uma bagunça. 

Em 2021, a prefeitura vai retomar o controle do sistema, reformular o bilhete único e direcionar para 
o bem estar do cidadão a vitalidade existente entre as modalidades. A topografia de Petrópolis 
favorece a conexão entre as opções, pois lá onde o ônibus não chega, uma van ou um taxi 
compartilhado podem chegar. Numa hora tardia, o guerreiro do uber pode ser a salvação. A rivalidade 
entre eles não interessa ao cidadão. Cabe ao poder público gerar harmonia prática nesse caos. Um 
caos que só existe porque tem gente ganhando com ele. Vamos acabar com isso: a prefeitura vai usar 
a sua força para por ordem nessa área e para criar um aplicativo ligado nas redes sociais, apoiado em 
tecnologia, vai colocar na palma da mão do usuário as opções existentes a cada momento. 

Nos deslocamentos à pé, Petrópolis impõe aos seus moradores (e também aos turistas), e não é de 
hoje, não apenas desconforto, mas sofrimento desnecessário. O desconforto se concentra no péssimo 
estado das calçadas; o sofrimento está nas escadarias, tão presentes na vida de quem mora numa 
cidade montanhosa como Petrópolis. Vamos criar um amplo programa de recuperação de calçadas, 
com incentivo para que os proprietários façam a sua parte, respeitando as novas normas de 
acessibilidade. 

No caso das escadarias, além de uma ação permanente de recuperação, ampliação e construção de 
escadas, vamos criar uma Parceria Público-Privado para atrair para Petrópolis uma empresa de 
fabricação e instalação de carrinhos-elétricos-de-corrimão, destinados ao transporte de mercadorias 
em escadarias ao ar livre. Um equipamento simples, sem as exigências requeridas para o transporte 
de pessoas. Toda a região serrana sofre com esse problema, mas os moradores não têm condições 
gerenciais e financeiras de propor um projeto desse porte. Mas a prefeitura pode fazê-lo, oferecendo 
estudos prévios de viabilidade, mostrando o potencial de mercado não apenas aqui em nossa cidade, 
mas também em Teresópolis e Friburgo. Trata-se de um mercado consumidor inexplorado e 
indevidamente desprezado. A parceria terá dois pólos privados, conectados pelo poder público: de um 
lado, os moradores organizados, que apresentarão suas demandas e se responsabilizarão pela gestão 
e pelos custos de manutenção dos equipamentos; de outro, a empresa, responsável pela fabricação, 
instalação e manutenção técnica e, no meio, a prefeitura, realizando o projeto, contratando a 
fabricação e fazendo a gestão para que a instalação e a manutenção gerem empregos em Petrópolis. 

ALGUMAS PROPOSTAS PRÁTICAS EM TRANSPORTE E MOBILIDADE: 

- RETOMAR O CONTROLE DO SISTEMA FLUXO-TARIFÁRIO DOS ÔNIBUS E CRIAR UM VERDADEIRO 
BILHETE ÚNICO 

- CONSTRUIR TERMINAIS E/OU ABRIGOS QUE SIRVAM AO USUÁRIOS DE ÔNIBUS NAS IMEDIAÇÕES DO 
CENTRO HISTÓRICO 

- CRIAR UM APLICATIVO QUE PERMITA AO USUÁRIO, VIA CELULAR, SE INFORMAR, ESCOLHER E 
ACESSAR O MELHOR MEIO DE TRANSPORTE A CADA MOMENTO E, EM SEGUIDA, AVALIAR O SERVIÇO 
UTILIZADO 

- REVER TOTALMENTE A POLÍTICA DE ESTACIONAMENTO NAS RUAS DE PETRÓPOLIS, TORNANDO O 
SERVIÇO MAIS ESCALONADO NO TEMPO, MAIS JUSTO E MAIS BARATO 
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- RECUPERAR AS REDES VIÁRIAS LOCAIS, ABRIGOS E TRANSBORDOS, ESTIMULANDO O 
DESENVOLVIMENTO DE SUBCENTROS, DISTRIBUINDO COM JUSTIÇA OS GASTOS EM MANUTENÇÃO 
VIÁRIA E DESAFOGANDO O CENTRO HISTÓRICO 

- MOBILIZAR A POPULAÇÃO PARA JUNTOS PRESSIONARMOS O GOVERNO FEDERAL A ALOCAR 
RECURSOS PARA A CONCLUSÃO DA NOVA SUBIDA DA SERRA E PARA A CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO 
BINGEN-QUITANDINHA 

- DAR CONTINUIDADE ÀS OBRAS DA UNIÃO INDUSTRIA E MELHORIAS CONEXAS 

- RECUPERAR E MODERNIZAR OS ACESSOS ÀS ÁREAS DE PRODUÇÃO RURAL 

- CRIAR O PROGRAMA CALÇADA AMIGÁVEL, COM INCENTIVOS PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE 
DOS PEDESTRES 

- CRIAR PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO E ATRAIR PARA PETRÓPOLIS UMA EMPRESA DE FABRICAÇÃO 
DE CARRINHOS-ELÉTRICOS-DE-CORRIMÃO, PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS NAS ESCADARIAS 
DOS MORROS 

- REVER A POLÍTICA CICLOVIÁRIA DA CIDADE, PROMOVENDO O USO RESPONSÁVEL E SEGURO DA 
BICICLETA, DISTINGUINDO O USO DE BICICLETA COMO MEIO DE TRANSPORTE DO USO DELA COMO 
EQUIPAMENTO PARA ESPORTE OU LAZER 

- IMPLEMENTAÇÃO DE ZONAS DE TRÂNSITO EM BAIXA VELOCIDADE, PRIVILEGIANDO O PEDESTRE E 

O CICLISTA 

4.5. - HABITAÇÃO 

Um dos deveres da prefeitura é criar condições para que as pessoas possam viver com dignidade. Parte 
significativa dos petropolitanos vive não apenas em condições precárias, mas sob risco permanente. 
Petrópolis tem um tão significativo quanto conhecido déficit habitacional, ao qual se somam as famílias 
vítimas de catástrofes e aquelas que precisam ser removidas dos imóveis que ocupam, seja por risco, 
seja por ocupação irregular. A situação requer um amplo programa de construção habitacional e de 
reestruturação de áreas precárias, tarefa que tem de ser realizada pela articulação das três esferas de 
governo, cabendo também à prefeitura identificar os problemas, medir as necessidades, elaborar os 
projetos e realizar as ações. 

A prefeitura tem de melhorar a fiscalização e buscar recursos em programas dos governos federal e 
estadual, mas não deve ficar parada, pois se não é possível resolver o problema com base em recursos 
próprios, há alternativas locais que a prefeitura pode explorar. Além desses esforços 
intergovernamentais, a partir de 2021 vamos estimular a criação de cooperativas para a habitação 
popular de qualidade. Há um potencial para a produção habitacional informal que não está sendo 
valorizado e que tenderia a crescer se houvesse o incentivo da prefeitura em gestão e com apoio 
técnico nas áreas de arquitetura e engenharia, mobilizando mutirões e voluntariado. 

Mas nem sempre o que se requer é a construção de moradias novas. Além do empenho por 
construções novas, propomos que a prefeitura desenvolva as seguintes ações: 

- REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS – A prefeitura proverá equipes técnicas para identificar e 
cadastrar imóveis recuperáveis, ajudando as famílias em situação de moradia precária a reformarem 
suas casas. 

- PROGRAMA DE LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA – Como já vimos no COMPROMISSO-1, a regularização 
fundiária será uma meta de governo, o que permitirá a muitas famílias consolidarem as suas 
propriedades. 

 

 

4.6. – AÇÕES URBANAS 
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A nova Secretaria de Obras, Habitação, Mobilidade e Serviços Públicos permitirá conectar áreas vitais 
da realidade municipal, dentro de conceito de melhorar a qualidade de vida nas comunidades e 
bairros, distribuindo melhor os recursos e desafogando o centro histórico. Nossas principais vias 
seguem os cursos d’água. A ideia geral é valorizar o curso dos rios como orientação para o 
planejamento e a gestão da ação pública nessas áreas, uma prática que fez muita falta no 
enfrentamento da pandemia. A experiência de pensar a cidade segundo a nossa rede hidrográfica teria 
permitido ver que em Petrópolis é possível fechar e abrir de maneira escalonada, tornando mais eficaz 
o isolamento social e permitindo alguma atividade econômica. As atividades do centro histórico 
poderiam ter alternado o fechar e o abrir, assim como ir-e-vir dos bairros para o centro teria sido 
escalonado, de modo a diminuir o afluxo através de negociações com bairros e comunidades, que têm 
acesso ao centro histórico através da malha viária que acompanha o curso dos rios. 

Ao pensar a questão urbana somos levados à revisão da Lei de Uso e Parcelamento do Solo. Essa 

revisão deverá ser realizada com ampla participação social e planejada por regiões segundo vetores 

do crescimento urbano de Petrópolis. 

ALGUMAS DIRETRIZES PRÁTICAS PARA ESSA DISCUSSÃO: 

- INCENTIVAR UM COMPROMISSO MAIOR DOS EMPREENDEDORES COM A QUALIDADE DO ESPAÇO 
URBANO EM TROCA DO AUMENTO DO POTENCIAL CONSTRUTIVO, INSTANDO TAMBÉM A 
VERTICALIZAÇÃO, ONDE ELA FOR ADEQUADA 

- FORTALECIMENTO DOS SUBCENTROS EXISTENTES, QUE DEVERÃO SOFRER ADENSAMENTO 
GRADUAL, EM AÇÃO INTEGRADA COM OS TRANSPORTES 

- SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE USO POR OUTRO, BASEADO EM IMPACTOS 

- INCENTIVO ÀS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

- FORMENTAR O PROGRAMA Pró-CENTRO NA MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO 
CENTRO HISTÓRICO 

- INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE FACHADAS ATIVAS 

- INCENTIVO À ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS VERDES NAS EDIFICAÇÕES 

- INCENTICO ÀS ECOBARREIRAS ASSOCIADAS À PRÁTICA AGROFLORESTAL 

- INCENTIVO ÀS FEIRAS LIVRES 

- LIBERAÇÃO DO USO DE ESPAÇOS DE ESTACIONAMENTO PARA BARES E RESTAURANTES COLOCAREM 
MESAS 

- PRIVILEGIAR AÇÕES DE URBANISMO TÁTICO E DE IMPLANTAÇÃO TEMPORÁRIA PARA AVALIAR A 
VIABILIDADE ANTES DE CONCRETIZA-LAS 

- CRIAR UM SISTEMA DE LOGÍSTICA PARA DAR SUPORTE ÀS NOVAS DINÂMICAS DE COMPRAS DIGITAIS, 
COM A CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS MICROCENTROS, POSSIBILITANDO UMA 
REDE DE ENTREGA NA PONTA, FEITA POR MEIO DE MOBILIDADE ATIVA 

- PROPOR A REDISCUSSÃO CUIDADOSA E CRITERIOSA DAS ÁREAS DE TOMBAMENTO DO ENTORNO 
DAS CAIXAS DE RIO FORA DO CENTRO HISTÓRICO 

OUTRAS MEDIDAS EM URBANISMO: 

- ELABORAR O PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

 

 

4.7. – A CENTRALIDADE PÚBLICA DO MEIO AMBIENTE 
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O ambiente é onde moramos, trabalhamos, aprendemos, passeamos, enfim, onde vivemos. O 
ambiente não está à parte, devendo ser defendido contra o resto. Petrópolis tem um patrimônio 
ambiental fantástico, com mais de 50% do município com cobertura vegetal. Rico em águas, em beleza 
paisagística e em fauna e flora, o município tem variadas unidades de conservação. Não obstante, a 
área ambiental não é priorizada pelos governos. 

Para nós, a preservação ambiental deve ser valorizada na perspectiva do incremento do 
desenvolvimento sustentável. Petrópolis deve atrair não apenas pela preservação, mas para a 
preservação, mobilizando empresas e pessoas interessadas em atividades que respeitem, gerem e 
tirem proveito da preservação ambiental. 

Nosso governo vai integrar a temática do meio ambiente no cerne do planejamento de Petrópolis, 
concentrando recursos e pessoal técnico na Secretaria do Desenvolvimento Sustentável. Vamos 
diminuir custos operacionais, aproveitar melhor o potencial de trabalho já disponível e dar ao assunto 
a atenção e os recursos que merece, pois nosso patrimônio natural é valioso, mas não recebe a 
proteção necessária e, muito menos, os investimentos que façam dele uma alavanca para o 
desenvolvimento. 

Para além das políticas já vistas nas áreas de turismo e cultura, tendo como meta o desenvolvimento 
sustentável os quatro principais desafios ambientais em Petrópolis são a água, o saneamento, a coleta 
seletiva do lixo e a coleta e reciclagem dos resíduos sólidos provenientes da construção civil (PNRS). 

ALGUMAS PROPOSTAS PRÁTICAS PARA O MEIO AMBIENTE 

- REALIZAR O LEVANTAMENTO GEOREFERENCIADO DOS MANANCIAIS, INCLUSIVE PARA 
DEMOCRATIZAR O CONHECIMENTO DE SUA LOCALIZAÇÃO, PARA PROTEGE-LOS E PRESERVA-LOS 

- INCREMENTAR A PROTEÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DO APLICATIVO GERIDO PELA SECRETARIA DE 
OUVIDORIA E FISCALIZAÇÃO PÚBLICAS, JÁ MENCIONADO 

- ORIENTAR O HORTO FLORESTAL PARA UMA EFETIVA PRODUÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS PARA 
APLICAÇÃO NA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PROTEÇÃO DE MANANCIAIS, BEIRAS DE RIO E PAISAGISMO 

- REAVALIAR OS PARÂMETROS E NEGOCIAR COM A ÁGUAS DO IMPERADOR A RELAÇÃO CUSTO-
BENEFÍCIO DO SERVIÇO PRESTADO EM PETRÓPOLIS 

- NOSSO GOVERNO VAI NEGOCIAR PARA QUE A ÁGUAS DO IMPERADOR LIBERE PARA USO COLETIVO 
LEGAL E APROPRIADO AS NACENTES NÃO INTEGRADAS À REDE GERAL 

- BUSCAR APOIO NO GOVERNO FEDERAL PARA UM PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DOS RIOS PELA 
AMPLIAÇÃO DA CAPTAÇÃO DO ESGOTO DE PETRÓPOLIS 

- ELABORAR PROJETOS DE SANEAMENTO PARA ÁREAS CARENTES, PREVENDO, INCLUSIVE, O EMPREGO 
DE MÃO DE OBRA DAS PRÓPRIAS COMUNIDADES 

- REESTRUTURAR A INEFICIENTE E DANOSA COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE CAÇAMBAS 

- ESTABELECER UM EFICIENTE PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO LIXO 

- REGULAR COM RIGOR O DESCARTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, ALIVIANDO A CARGA DA COLETA 
PÚBLICA E TORNADO-A MAIS EFICIENTE 

- ESTIMULAR A CRIAÇÃO E ATRAIR PARA A FORMALIDADE ATRAVÉS DO ESTÍMULO DA LEI DO GATILHO 
COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES VOLTADAS PARA A RECICLAGEM, SEJA NO LIXO, SEJA DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

- DESTINAR O LIXO VERDE E OS RESÍDUOS SÓLIDOS À COMPOSTAGEM 

- APLICAR TÉCNICAS QUE PERMITAM EMPREGAR NAS AÇÕES DE ZELADORIA URBANA MATERIAL 
PROVENIENTE DE COMPOSTAGEM 

OUTRAS PROPOSTAS EM MEIO AMBIENTE: 

- REAVALIAR AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DO BEM-ESTAR ANIMAL 
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- CONTROLAR O CRESCIMENTO DESCONTROLADO E DANOSO DE FAUNA SILVESTRE (Ex. CASCAVÉIS E 
CAPIVARAS) 

- DESENVOLVER UM AMPLO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM CONEXÃO COM A 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, FAZENDO USO, INCLUSIVE, DE EQUIPAMENTOS DA REDE MUNICIPAL. 

 

4.8. - SEGURANÇA E BEM-ESTAR PÚBLICOS 

Para ser atraente, uma cidade não pode ser apenas agradável, ela deve inspirar segurança aos 
moradores e aos visitantes. As características peculiares da geografia e do sistema viário que liga 
Petrópolis ao resto do país ajudam as polícias civil e militar a nos protegerem do crime organizado – 
em Petrópolis é relativamente fácil fechar rotas de fuga. Mas a prefeitura não pode se fiar na geografia 
e no governo do Estado e deixar de fazer a sua parte contra a violência que atinge os mais vulneráveis, 
como a criança e o adolescente. Na defesa deles, a inserção escolar, a criação de agendas locais de 
esporte e cultura, o Cartão Saúde-Educação, o Conselho da Criança e do Adolescente e os programas 
especiais em parceria intergovernamental serão instrumentos eficazes. 

No caso da violência contra a mulher, a prefeitura tem sido omissa na principal tarefa: criar conexões 
institucionais para alcançar um apoio efetivo à mulher vítima de violência. Hoje, o acolhimento à vítima 
é precário, a mulher é deixada sozinha na hora dos procedimentos policiais, especialmente quando 
não houve agressão física. Acontece que na maioria dos casos a agressão é psicológica, com sequelas 
que podem se estender por toda a vida. A partir de 2021, a prefeitura vai lutar pela instalação de uma 
Delegacia da Mulher em Petrópolis, e promoverá uma total reestruturação dos serviços de 
atendimento e acolhimento à mulher vítima de violência em nossa cidade, o que permitirá uma 
conexão mais eficaz com as autoridades policiais locais. 

Também cabe à prefeitura ajudar a prevenir a violência cotidiana que a desordem estimula.  Os 
espaços públicos de comunidades e bairros estão abandonados pela prefeitura. Temos andado pela 
cidade e são frequentes as queixas sobre lixo, danos ambientais, escuridão, matagais e falta de espaços 
para lazer e convivência social. A prefeitura não tem agido com justiça quando faz intervenções 
urbanas. Ao invés de fazer bem-feito, gasta repetidamente em remendos malfeitos nas áreas centrais, 
um desperdício que deixa bairros e comunidades desassistidos. 

A partir de 2021, a prefeitura terá políticas continuadas de recuperação de praças, vias, servidões e 
escadarias; preservação patrimonial, valorização paisagística, iluminação pública e limpeza urbana. 
Essas intervenções, que muitas vezes têm custo baixo, devem ser planejadas ouvindo as comunidades, 
criando conexões para definir prioridades e até engajar os próprios moradores na sua realização. 

Nessa retomada da participação cidadã, a prefeitura irá estimular a conexão inovadora entre 
voluntariado e mutirão. O voluntariado reúne pessoas para quem o objetivo é simplesmente ajudar; o 
mutirão se dá pelo engajamento dos diretamente interessados nos resultados do trabalho a realizar. 

Não há segurança sem uma Guarda Municipal equipada, treinada e motivada para zelar pelo bem-
estar público de todos, sem discriminações. Para apoiar o trabalho da guarda, vamos mapear as áreas 
de risco, planejamento que permitirá uma melhor alocação do efetivo pelo território da cidade. Nossa 
nova secretaria de Cultura e Turismo vai incrementar muito os eventos de instrução, entretenimento 
e festas. Isso vai demandar uma Guarda Municipal apta a se comunicar com aglomerações e multidões, 
treinamento que permitirá dar solução a problemas já existentes nessa área em Petrópolis. Para 
situações de atrito social, vamos proporcionar aos nossos guardas municipais cursos para mediação 
de conflitos, fazendo deles não meros braços da repressão, mas agentes  da solução pacífica de 
problemas, aumentando a segurança pela diminuição preventiva da violência. 

ALGUMAS PROPOSTAS PRÁTICAS EM SEGURANÇA E BEM-ESTAR PÚBLICOS 

- CRIAR AGENDAS LOCAIS DE ESPORTE E CULTURA VOLTADAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 
JOVENS 

- LUTAR PELA INSTALAÇÃO DE UMA DELEGACIA DA MULHER EM PETRÓPOLIS 
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- REORGANIZAR O CRAM, COM PRIORIDADE AO ACOMPANHAMENTO DA MULHER VÍTIMA DE 
VIOLÊNCIA 

- REALIZAR UM AMPLO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

- PROMOVER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM COMUNIDADES E BAIRROS 

- CRIAR UM APLICATIVO PARA DIVULGAR A AGENDA DE INTERVENÇÕES COM BASE EM 
VOLUNTARIADO, ESTIMULANDO O ENGAJAMENTO DAS PESSOAS INTERESSADAS 

- INSTITUIR A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA MUNICIPAL, COM ÊNFASE NA MEDIAÇÃO DE 
CONFLITOS E NA NEGOCIAÇÃO INCLUDENTE. 

 

COMPROMISSO 5: ABRIGAR, ACOLHER E DAR AMPARO PARA QUE TODOS SEJAM FORTES E 

                                 POSSAM CONTRIBUIR 

5.1. - ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Com apoio em programas do governo federal, convênios com o governo estadual, e ainda com a 
contribuição de instituições religiosas, de empresas, de voluntários e do Exército, Petrópolis conta com 
uma estrutura básica de assistência social que poderia prestar um serviço melhor do que vem 
prestando nessa área. 

A captação e tratamento de dados gerados pelo trabalho de assistência social no município são 
precários, bem como sua análise, com praticamente nenhum uso dos recursos da cartografia digital, 
tão recomendável numa cidade como Petrópolis. Essa precariedade dificulta o planejamento de uma 
ação eficaz por parte da prefeitura. Um planejamento melhor poupará recursos, tornará os serviços 
mais efetivos e permitirá ampliar programas e iniciativas que estão abaixo das necessidades e da 
demanda, como o CREAS e o restaurante popular. 

A pandemia da Covid-19 e os erros cometidos pela prefeitura em seu combate agravaram o quadro 
das pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Houve prejuízos pela perda de vínculos 
já frágeis com oportunidades de geração de renda, e com o afastamento justificado de instituições, 
profissionais e voluntários, que se viram obrigadas a evitar transmitir e/ou se contagiar com o vírus. 

Tal como em outras áreas da ação governamental, o governo que começa em 2021 terá de enfrentar 
essa situação sob condições menos favoráveis do que as até aqui vigentes, pois haverá perda de receita 
e retração na contribuição espontânea, num quadro de aumento da demanda. 

Dentre os muitos problemas sociais vividos pelo ser humano, o mais urgente é sempre a fome. Vamos 
criar o programa Mais um Prato. Com base no custo de um prato de comida no Restaurante Popular, 
vamos elaborar um projeto transparente, acessível por rede social, voltado a engajar todas as famílias 
estruturadas de Petrópolis. Elas serão convidadas a pôr mais um prato na mesa, como se fazia 
antigamente, quando alguém com fome batia à porta. Faremos o cadastro das famílias estruturadas 
que voluntariamente aceitarem aderir ao programa e elas contribuirão com o correspondente aos 
pratos de comida adicionais que se dispuserem a pôr na mesa. Se todas as famílias estruturadas de 
Petrópolis aderirem pondo mais um prato na mesa pelo menos uma vez por semana, teremos cerca 
de mais 5 mil pratos diários de comida no padrão do Restaurante Popular. 

 

ALGUMAS PROPOSTAS PRÁTICAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 

- IMPLANTAR A CARTOGRAFIA DIGITAL NO TRATAMENTO DOS DADOS CAPTADOS NOS CRAS, NO 
CREAS E NOS DEMAIS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

- CRIAR UM SISTEMA QUE PERMITA CRUZAR OS DADOS DAS PESSOAS E FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELOS 
DIFERENTES PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O QUE PERMITIRÁ CONEXÕES 
FACILITADORAS DA ASSISTÊNCIA E A ECONOMIA DE RECURSOS 

- CRIAR O CREAS PARA OS DISTRITOS 
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- AMPLIAR A OFERTA NO RESTAURANTE POPULAR 

- FORTALECER O TRABALHO DO NIS E DO CENTRO POP 

- CRIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UM NÚCLEO PÚBLICO PARA O PLANEJAMENTO E O 
ESTÍMULO PERMANENTE DE AÇÕES COORDENADAS ENTRE OS DIFERENTES ATORES VOLTADOS À 
SOLIDARIEDADE E AO VOLUNTARIADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 


