
Plano de Governo Alexandre Gurgel 

Prefeitura Municipal de Petrópolis – Eleições 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETRÓPOLIS PARA TODOS 

“NOVA ERA DA GESTÃO PÚBLICA 

UMA CIDADE HUMANA, ACOLHEDORA E 

PRÓSPERA” 

 

 

 

 

Prefeito Alexandre Gurgel 

 

 

 

Vice-prefeito 

Jeferson Evangelista 

 

 

 

 

 

Coligação: Cidadania23 e Rede Sustentabilidade 18 – PETRÓPOLIS PARA TODOS 



Plano de Governo 2021-2024                                      Prefeito ALEXANDRE GURGEL 23 

 

2 

 

 

Apresentação 

 

Petrópolis é uma cidade de muitas histórias: já foi sede do governo imperial, depois se 

transformou em uma cidade industrial, um município estruturado a partir de um 

detalhado planejamento urbano e que acabou sendo palco de um doloroso desastre 

ambiental. Uma cidade que é fruto de um passado de muita riqueza e que atualmente 

encontra-se abandonada. 

 

Este é um Plano que tem como objetivo transformar Petrópolis numa cidade humana, 

acolhedora e próspera por meio de uma gestão inteligente, que olha para a cidade a 

partir das suas necessidades e oportunidades, tendo sempre a sociedade petropolitana 

como parceira nessa jornada. 

 

Sou Alexandre Gurgel, candidato a prefeito de Petrópolis, e quero declarar aqui meu 

amor a essa cidade, sua tradição e sua cultura. Nasci no Rio de Janeiro e vivo com minha 

família há muitos anos na Cidade Imperial. Venho me preparando, ao longo tempo, para 

retribuir tudo o que Petrópolis trouxe de positivo para a minha vida. Aprimorei meus 

conhecimentos ocupando cargos de gestão em empresas, no Executivo Público e com 

estudos que me qualificam profissionalmente para esse desafio.  

 

Nos últimos três anos venho me reunindo com lideranças locais, participando de 

encontros com a população, empresários e membros da gestão pública para identificar 

os problemas, os desejos e as oportunidades existentes em Petrópolis e, com isso, 

estruturar um plano de governo que represente os anseios da sua população.  

 

A partir da minha trajetória profissional e acadêmica, pretendemos implementar na 

Prefeitura de Petrópolis uma gestão inteligente e humana mediante um modelo 

moderno de governança, utilizando ferramentas como mapa estratégico, cadeia de 

valor, orçamento e gestão compartilhada, dentre outros, buscando assim a 

produtividade e prosperidade para Petrópolis e para todos os segmentos da nossa 

sociedade.  Uma nova forma de gestão pública, aplicando conceitos reconhecidos 

internacionalmente como lean government, que é uma forma de entregar mais serviços 

e benefícios para a população, fazendo render mais cada centavo de imposto pago pelo 

cidadão. 

 

Apresento Jeferson Evangelista, candidato a vice-prefeito, nascido em Petrópolis, onde 

se formou médico. Desde então atuando como cirurgião, administrador hospitalar, 
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professor universitário, médico legista e perito policial federal, tanto como servidor 

público, como na iniciativa privada. A política e a administração pública carecem de 

novas lideranças lutando pelas coisas certas e justas para todas as classes e para a 

sociedade que representam. 

  

Nosso Plano de Governo traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a 

população. Contempla todos os setores, regiões e distritos com ideias inovadoras, que 

têm como eixo central a integração e simplificação dos processos administrativos. Um 

melhor uso dos recursos públicos, combinando a criatividade e o desempenho dos 

servidores e tendo como norte as entregas aos cidadãos. Vamos implementar a 

descentralização do Poder Executivo por intermédio do fortalecimento da participação 

dos moradores dos cinco distritos e buscaremos multiplicar ações transversais nas 

iniciativas dos diversos setores. Esse novo modelo de gestão na administração municipal 

irá propor e executar programas estruturantes em serviços críticos para a população, à 

procura de resultados que estimulem a transformação nas diversas áreas de atuação da 

Prefeitura Municipal de Petrópolis. 

 

Considerando o momento atual, um dos grandes desafios é o setor da saúde, não só no 

que diz respeito ao âmbito estrutural hospitalar, mas também em relação aos cuidados 

que devem ser tomados, tendo um olhar especial para a pandemia do novo coronavírus, 

que atinge a população nesses últimos tempos. Dessa forma, temos como objetivo 

ampliar os serviços já existentes no município e implantar outros, para que juntos 

garantam à comunidade uma assistência digna e contínua. 

 

É preciso olhar também para as vocações e potencialidades do município de Petrópolis 

predominantemente voltadas aos setores do turismo, cultura, tecnologia, economia 

verde, confeccção, indústria em geral, comércio e serviços. Não é possível pensar o 

desenvolvimento local sem fortalecer também as áreas da educação, capacitação 

profissional, infraestrutura, meio ambiente, segurança, mobilidade urbana e qualidade 

de vida, como base da estratégia de atração de investimentos para um desenvolvimento 

econômico sustentável.  

 

Considerando todas essas questões, nosso Plano de Governo foi estruturado a partir de 

cinco grandes eixos que buscam gerar transversalidades e conexões para chegarmos a 

resultados mais efetivos.  
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São eles: 

 

 

1. #CUIDAPETRÓPOLIS 

             Saúde - Qualidade de Vida - Ambiente - Promoção Social 

  

2. #EDUCAPETRÓPOLIS 

       Educação - Capacitação Profissional - Ciência e Tecnologia 

  

3. #EMPREGAPETRÓPOLIS 

       Turismo - Cultura – Trabalho e Renda - Ambiente de Negócios 

  

4. #INFRAPETRÓPOLIS 

       Segurança - Infraestrutura - Habitação - Mobilidade Urbana  

  

5. #MODERNIZAPETRÓPOLIS 

       Gestão Pública Inteligente e Humana 

 

É importante dizer que este programa não configura uma ideia acabada ou imposta, 

mas apenas um ponto de partida com as principais ações a serem empreendidas. 

Queremos continuar ouvindo a população e seguir recebendo contribuições no decorrer 

de toda a nossa administração, quando a Prefeitura se abrirá à participação da 

comunidade.  

 

Nunca estaremos sozinhos, essa é a nossa força.  

 

Petrópolis precisa mudar! 

 

Juntos faremos essa grande transformação.  

 

Ninguém pode parar Petrópolis!  
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EIXO 1: 

 

#CUIDAPETRÓPOLIS 

Saúde - Qualidade de Vida - Ambiente - Promoção Social 

  

Um dos principais focos do nosso plano de governo é o CUIDADO. Ele é um dos alicerces 

para que consigamos transformar Petrópolis numa cidade humana, acolhedora e 

próspera. Ter a oportunidade de poder cuidar das pessoas e da nossa cidade é o nosso 

grande desafio. 

 

Quando começamos a desenhar o Plano de Governo e os seus eixos de ação, era de 

extrema importância pensar em um eixo que olhasse para a questão do cuidado, e 

assim nasceu o #CuidaPetropolis, destinado a tratar das questões relacionadas à saúde, 

à qualidade de vida, ao ambiente e à promoção social. 

 

No nosso entendimento, o cuidado passa principalmente por programas de prevenção, 

seja por intermédio do atendimento médico, seja como forma de preservar o meio 

ambiente. Sem dúvida, o foco do nosso trabalho será a prevenção e a melhor gestão dos 

processos. 

 

Olhando especificamente para o sistema de assistência à saúde, por exemplo, ele é 

dividido em três segmentos. No nível primário estão as Unidades de Saúde da Família 

onde é possível ter contato com as primeiras manifestações de doença na população e 

onde elas poderão ser equacionadas de forma mais rápida, econômica e resolutiva. Já 

no nível secundário de assistência à saúde é feito o diagnóstico especializado precoce 

das doenças e o pronto atendimento das pessoas que têm a sua saúde agredida, 

necessitando de socorro urgente ou emergencial.  De custo e complexidade usualmente 

maiores do que as ações da assistência básica no nível primário, pode ser vista como 

uma assistência de média complexidade. Inclui os serviços ambulatoriais de 

especialidades e de diagnóstico complementar, bem como os serviços de pronto 

atendimento, urgência e emergência extra-hospitalar. E o nível terciário de assistência é 

o composto por estruturas hospitalares mais complexas, que prestam atendimentos de 

urgência/emergência e que necessitam de mais recursos para diagnóstico e tratamento, 

incluindo internações, cirurgias e terapia intensiva, dentre outros. 

 

Petrópolis conta com cerca de 45 Unidades Básicas de Saúde. Infelizmente, muitas 

dessas unidades têm funcionado de forma precária por má gestão e baixo investimento, 
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seja pela carência de profissionais, falta de sua otimização, ou por sua alta rotatividade, 

seja pelas deficiências físicas prediais ou ainda pela irregularidade no fornecimento de 

suprimentos. Muitas, talvez a maior parte dessas unidades, funcionam em imóveis 

alugados, com alto custo para o município, prejudicando a possibilidade de 

investimentos prediais mais significativos, inclusive com deficiências de acessibilidade.  

Os horários de funcionamento de tais unidades também não atendem bem às 

necessidades da população, já que mais de 75% delas trabalham somente no horário 

comercial (algumas unidades apenas de 8h às 15h) prejudicando a cobertura do 

atendimento. Para piorar, o sistema de atendimento desses postos não é uniforme, e 

assim temos a maioria das unidades realizando apenas atendimentos pré-agendados, 

enquanto outras poucas mantêm algum percentual de agenda aberta em algum horário 

do dia ou apenas em alguns dias da semana. O resultado disso é que a população, na 

prática, frequentemente, não encontra nessas unidades o atendimento à sua demanda 

espontânea básica e mais imediata, que é o pronto atendimento.  

Em razão dos problemas da dificuldade de acesso e de funcionamento da rede básica de 

saúde, comumente as demandas de pronto atendimento médico da população não são 

lá atendidas, levando os usuários a superlotarem as UPAs em busca dessa cobertura 

assistencial. Estudos locais recentes indicam que 70% a 80% dos atendimentos 

realizados pelas UPAs foram a pacientes com necessidades referentes a atendimentos 

que poderiam ser resolvidos nas Unidades Básicas de Saúde. Na prática, com frequência, 

em razão dos protocolos de triagem, esses pacientes aguardam muito tempo na fila de 

espera dessas unidades, pois perdem, em prioridade, para as emergências e urgências 

de fato. O resultado é que, peregrinando da rede básica para as UPAs, a qualidade do 

atendimento desses usuários fica terrivelmente comprometida, o que gera muita 

insatisfação e protestos da população. 

As UPAs do município enfrentam um outro problema, ainda mais grave: a superlotação 

de pacientes que, após o atendimento inicial de urgência/emergência, necessitam da 

rede hospitalar para fins de internação clínica, cirúrgica ou de UTI. Isto acontece porque 

a rede terciária vem, continuadamente, perdendo leitos hospitalares nos últimos 40 

anos, em razão inversa ao crescimento populacional, resultando numa crônica escassez 

de vagas de internação. Essa fila interminável de pacientes que precisam ser internados 

a partir dos atendimentos de urgência/emergência, muito além dos transtornos 

causados ao funcionamento das UPAs, expõe os usuários do sistema a um atendimento 

deficiente, com longas esperas por vagas de internação, inclusive de UTI, o que muitas 

das vezes resulta em óbitos ou em sequelas graves. 

Um outro agravante da demanda de leitos hospitalares do SUS em Petrópolis é o fluxo 
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natural que a cidade recebe de pacientes de outros municípios, especialmente 

circunvizinhos, que aqui vêm em busca de assistência hospitalar eletiva ou de urgência, 

e até de pronto atendimento. Infelizmente, em razão de uma postura equivocada 

adotada pelas últimas administrações, muitos desses usuários estranhos ao Sistema de 

Saúde local acabam falseando os seus endereços e dados pessoais para que possam ser 

aqui atendidos como se fossem moradores. A recorrência dessas situações é muito 

grande e certamente corresponde a um escape enorme de recursos de Petrópolis com o 

atendimento de pacientes de outros municípios, sem a percepção e comprovação pelo 

governo local. Dessa forma, a Prefeitura de Petrópolis e a Secretaria de Saúde não têm 

como buscar na pactuação integrada com os outros municípios e na Câmara Bipartite 

Estadual a compensação financeira a que fariam jus se tais pacientes fossem 

corretamente identificados dentro do Sistema de Atendimento à Saúde em Petrópolis. 

 

Sendo assim, temos como proposta um Cinturão da Saúde, com ampliação dos horários 

de atendimento nas Unidades de Saúde da Família para tentar desafogar a procura por 

atendimento nas unidades de média e alta complexidade. Em paralelo, estarão em 

funcionamento unidades móveis para a realização de exames, com a finalidade de 

facilitar o acesso da população a esses serviços. Estamos determinados a implementar o 

prontuário eletrônico inteligente nas unidades de saúde de Petrópolis, pois, dessa 

maneira, os médicos das unidades municipais de saúde poderão ter acesso a todo o 

histórico do paciente, como consultas anteriores, resultados de exames, existência de 

alergias etc., evitando desperdícios e gerando significativa redução de gastos. 

Pretendemos viabilizar um call center da saúde e ampliar o atendimento via 

telemedicina, uma ferramenta tecnológica que em outras localidades ajudou em muito 

todo o processo de consulta aos pacientes durante a pandemia do novo coronavírus. 

 

Na área da qualidade de vida, nossa intenção é trabalhar o fortalecimento da cultura do 

cuidado, onde o cuidar da saúde é a melhor forma de evitar a doença. Para isso, consta 

de nossos projetos fortalecer e equipar espaços de lazer e de esporte, instalando 

academias ao ar livre, parquinho para as crianças e locais de encontros e eventos. 

 

Na área ambiental, nosso principal trabalho será do ponto de vista da preservação da 

nossa enorme biodiversidade. Petrópolis já é considerada uma cidade verde, mas 

almejamos fortalecer ainda mais a cultura do cuidado com o ambiente, seja por meio de 

um programa de educação ambiental, seja mediante o licenciamento criterioso de obras 

e projetos, procurando sempre manter o equilíbrio entre o potencial econômico e a 

preservação ambiental. Outra proposta é incentivar a economia verde, como uma das 

formas de atrair empresas. 
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E finalmente, na área de promoção social, está nos nossos planos trabalhar a partir da 

premissa de apoio às pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social para que 

sejam assistidas com prioridade, projetando um futuro no qual elas próprias possam 

ajudar outras pessoas a serem, também, promovidas socialmente.   

  

PROPOSTAS 

 

Saúde: 

 

Assistência Básica de Saúde 

 

Na área de Assistência Básica de Saúde, dentre as prioridades estão investir nas 

unidades de saúde instaladas em prédios próprios do Poder Público, ampliar ao máximo 

a cobertura das ESF (Estratégia Saúde da Família), com a implantação de novas unidades 

e de novas equipes, respeitando a capacidade orçamentária municipal, mas com 

amparo nos respectivos recursos de incentivo e custeio do Governo Federal. Nossa 

intenção também é recuperar e manter adequadamente as Unidades Básicas de Saúde, 

melhorando a sua acessibilidade. 

 

Assumimos desde já o compromisso de melhorar a gestão de pessoal e a valorização dos 

servidores, não só com salários justos e condizentes com as suas responsabilidades e 

com o mercado, mas incentivando a sua fixação em locais de difícil acesso ou mais 

distantes dos centros urbanos. Inclusive, provendo incentivos e meios físicos e 

funcionais para que os profissionais da rede básica participem do processo de Educação 

Permanente em Saúde (EPS). 

 

É importante melhorar as condições de trabalho, físicas e funcionais nas Unidades de 

Saúde, inclusive com hierarquização em rede bem regulada e bem referenciada e, 

principalmente, ampliar o horário de funcionamento assistencial das unidades da rede 

básica pela adesão ao Programa Saúde na Hora, solicitando junto ao Governo Federal os 

incentivos previstos, em face do cumprimento dos requisitos da Portaria nº 930, de 

15/05/2019, mediante o respectivo credenciamento. Assim como promover uma gestão 

mais eficiente destinada a implementar nas UBS/PSF ações resolutivas para as 

demandas mais comuns nas comunidades, objetivando sempre a mais conforto e 

qualidade de atendimento para a população. 

 

Do ponto de vista das ações de prevenção, dentre elas a vacinação, investiremos em 
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tecnologia, equipamentos e infraestrutura predial para garantir que os serviços de 

rotina estejam mais próximos da população e sejam disponibilizados no maior número 

possível de unidades de saúde do município, em especial nas UBS/ESF. 

 

Considerando todos os avanços que foram alcançados por conta da tecnologia e a nossa 

diretriz básica de atuação que é a prevenção, criaremos um call center de saúde on-line 

para monitoramento diário dos usuários que estiveram internados e receberam alta 

hospitalar. Dessa forma, será feita uma primeira avaliação dos usuários (via protocolos 

previamente instituídos) e monitorização via Central de Gerenciamento de Casos de 

todos os pacientes, até que aconteça a estabilização clínica deles. O serviço deverá estar 

articulado com a Atenção Primária em saúde do município, garantindo que os serviços 

sejam notificados sobre as internações de usuários da sua área de abrangência e 

possam dar continuidade desse acompanhamento, realizando uma consulta de 

reavaliação sempre que possível, assegurando, assim, a manutenção do vínculo entre o 

usuário e a sua Unidade Básica de Saúde.  

 

É importante, também, investir em ações integradas com a área da educação para a 

implantação do Programa Saúde na Escola em toda a sua plenitude e abrangência, 

mediante práticas de promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento 

das condições clínicas dos educandos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens ou 

adultos matriculados na rede pública de ensino. Teremos um olhar especial para os 

idosos, que contarão com projetos e programas específicos. 

 

E, por fim, iremos fortalecer a implantação e funcionamento dos Conselhos de Saúde 

nas unidades da rede básica de saúde.  

 

Assistência de Nível Secundário 

 

Uma das nossas primeiras ações será repensar e readequar as UPAs, com foco na 

racionalização e dimensionamento dos serviços e custos, em conjunto com as demais 

unidades de saúde da rede de perfil semelhante, especialmente o Pronto Socorro 

Leônidas Sampaio (PSLS), a urgência do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE) e 

o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Pedro do Rio, visando à melhora da 

qualidade do atendimento prestado por elas e, também, à economicidade de recursos 

públicos.   

 

Estamos estudando a operação de um cinturão de proteção da rede terciária e UPAs 

com a implantação de polos regionais, de base populacional e vinculados, ou não, às 
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UBS/USF, conforme cada caso, para a prestação de serviços de pronto atendimento 

(SPA) em regime de plantão de 12 horas diurno, incluindo o distrito da Posse, o qual, por 

suas características regionais, merece cobertura 24h/dia.  

 

Outra frente de trabalho será a melhora nas condições prediais das UPAs, intencionando 

proporcionar melhor salubridade para os profissionais de saúde e, por conseguinte, 

melhora da qualidade assistencial. Temos como objetivo, igualmente, a reestruturação 

física e funcional das Unidades de SPA de Pedro do Rio e do PSLS. 

 

Por meio do aumento da eficiência da gestão será possível imprimir mais regularidade 

no fornecimento de suprimentos e insumos para as UPAs, SPA, hospitais e PSLS. E 

melhorar a gestão para permitir uma administração eficaz dos contratos de manutenção 

das viaturas da frota. Simultaneamente, faremos uma auditagem para reorganização e 

otimização da rede prestadora contratada de serviços complementares, com 

racionalização de custos e melhora da qualidade desses serviços, inclusive com a 

facilitação de postos de coleta laboratorial e telemedicina para encaminhamento de 

resultados, tudo em benefício e para o melhor conforto da população atendida. 

 

Propomos instituir um programa regular de capacitação e atualização para os 

profissionais da Rede de Urgência/Emergência (SPA, UPAs, hospitais e PSLS).  

 

É nossa meta arquitetar, com a participação dos profissionais envolvidos, a 

reorganização física e sistematizada da assistência odontológica no município, a fim de 

otimizar o atendimento na busca do alcance de metas para a saúde bucal da população. 

 

E, por fim, está programada a implementação da ferramenta da telemedicina para 

consultas de retorno aos profissionais de nível superior em casos selecionados, com o 

objetivo de conferir maior conforto aos usuários.  

 

Assistência Hospitalar 

 

Para o HMNSE, é necessário repensar as potencialidades do hospital frente às demandas 

da rede para a sua otimização e viabilidade econômico-financeira, com reinvestimento e 

readequação a fim de que possa cumprir de maneira mais satisfatória o seu papel, 

integrado como unidade hospitalar dentro da rede assistencial. Está nos nossos planos 

incrementar a gestão local com foco na entrega de melhores serviços à população e  

determinar uma maior regularidade no fornecimento de suprimentos e insumos que 

permita o seu pleno e contínuo funcionamento. 
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Para o Hospital Municipal Alcides Carneiro (HAC), temos como meta revisar e 

acompanhar os custos e entregas de serviços pelo Serviço Social Autonomo do Hospital 

Alcides Carneiro (SEHAC) dentro de parâmetros razoáveis do mercado, com foco na sua 

otimização e melhor produtividade possível. É nosso intento fortalecer as parcerias 

público-privadas para a manutenção e para novos investimentos no hospital. E, 

também, revisar os vínculos trabalhistas dos profissionais que prestam serviço no HAC 

frente ao que prevê a legislação e o contrato de gestão do SEHAC, de forma que as 

adequações necessárias sejam realizadas nas respectivas instâncias, tudo a fim de 

uniformizar a gestão deles, eliminar as inconsistências e assegurar a qualidade dos 

serviços prestados à população. 

 

Para a rede privada, nossa meta é rever e repensar a assistência hospitalar com base em 

dados históricos do SUS e da população petropolitana, frente a parâmetros modernos 

de assistência à saúde pública. Paralelamente, está previsto um recadastramento in loco 

dos leitos efetivamente disponíveis para o SUS em toda a rede assistencial hospitalar do 

município. E, em sequência, negociar com a rede contratada/conveniada uma 

repactuação de leitos dentro das atuais necessidades do município, as quais deverão ser 

revistas com base na rede pública disponível e em parâmetros do Governo Federal 

(Portaria nº 1631, de 01/10/2015).  

 

Desenvolveremos estudos e projetos para a recuperação da capacidade instalada de 

leitos do SUS para pacientes agudos em Petrópolis, incluindo a possibilidade de buscar 

recursos junto à União para a implantação de um hospital geral público novo, de grande 

porte, e de abrangência local ou regional, no município. Assim como consolidar diálogo 

permanente com os órgãos de controle, de defesa social e com o Poder Judiciário, 

vislumbrando um enfrentamento público parceiro ou compreensivo para com as graves 

deficiências do Sistema, bem como em relação às estratégias de governo para a 

recuperação e reestruturação da rede de saúde pública no município. 

 

Por fim, revisaremos os critérios de atendimento de pacientes de fora de Petrópolis, 

com cadastramento e perfeita identificação de suas origens, de forma a permitir que o 

município busque, no âmbito da pactuação integrada e Câmara Bipartite Estadual, o 

repasse de recursos proporcional a esses atendimentos.      
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Saúde Mental 

 

No âmbito da saúde mental, estudamos soluções para reorganizar os serviços 

ambulatoriais especializados de saúde mental no município, com foco na racionalização 

e centralização, com melhor controle dos serviços prestados, ampliando, assim, a oferta. 

Também visamos melhorar as condições de trabalho, físicas e funcionais nas unidades 

de saúde, inclusive com hierarquização em rede bem regulada e bem referenciada. E 

junto com os profissionais envolvidos, providenciaremos a reorganização física e 

sistematizada da assistência à saúde mental no município, a fim de adequar o 

atendimento na busca do alcance de metas de excelência. 

 

Nos dedicaremos a aumentar a eficiência da gestão para assegurar mais regularidade no 

fornecimento de suprimentos e insumos para as Unidades de Saúde Mental. E também 

instituir um programa regular de capacitação e atualização para os profissionais da rede 

de saúde mental do município.       

 

Em conclusão, a população terá acesso a um projeto de Saúde Mental, com a 

disponibilização de um canal on-line moderado por profissionais de saúde capacitados 

para o acolhimento de usuários com algum tipo de transtorno e de acordo com os 

protocolos estabelecidos, encaminhamento da demanda para uma avaliação psicológica 

presencial ou remota.  

 

Assistência Farmacêutica 

 

Na assistência farmacêutica nosso objetivo é aumentar a eficiência da gestão para 

propiciar regularidade no fornecimento de suprimentos e insumos, com operação mais 

ágil e eficiente dos processos de compras e da gestão de estoques. Investiremos, 

igualmente, em recursos financeiros e capital humano especializado visando a uma 

padronização moderna e racional das listas de insumos próprios da assistência 

farmacêutica previstas na legislação. Ao mesmo tempo, realizaremos uma auditagem 

dos cadastros de usuários por equipe especializada. Também buscamos melhorar as 

condições de trabalho, físicas e funcionais, dessas unidades de saúde. 
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Saúde Materno-Infantil 

 

Na Saúde Materno-Infantil, a população de Petrópolis poderá contar com o programa 

"Cegonha de Petrópolis", que visa reforçar o vínculo da gestante com a maternidade na 

qual acontecerá o parto. Nosso foco de trabalho será no incentivo à atuação de doulas 

durante todo o ciclo gravídico-puerperal, conforme dispositivos legais vigentes. 

Promoveremos uma apresentação, para as gestantes, da maternidade onde o parto será 

realizado, proporcionando uma visitação ao serviço por volta da 30ª semana de 

gestação, além de disponibilizar um enxoval para todas as gestantes durante essa visita. 

Outro ponto de apoio será a disponibilização de transporte para a maternidade durante 

o trabalho de parto, em ambulâncias equipadas para o primeiro atendimento à gestante 

em trabalho de parto, com equipe composta por um motorista, um técnico de 

enfermagem e um enfermeiro, todos capacitados para esse tipo de atendimento. 

 

Temos como propósito instituir uma Linha de Cuidados do Pré-Natal on-line, com foco 

em realizar educação em saúde sobre essa fase. O objetivo principal será dar suporte à 

Atenção Primária durante esse período, e garantir que todas as gestantes do município 

sejam acompanhadas de forma presencial e remota.  

 

Estaremos comprometidos em realizar uma campanha maciça, e permanente, sobre a 

importância da detecção e tratamento da sífilis gestacional, com foco na prevenção da 

sífilis congênita. Uma das medidas mais importantes para que essa meta seja cumprida 

será conferir uma atenção especial à realização dos exames gestacionais para o 

rastreamento da sífilis em gestantes. Paralelamente a isso, será realizada uma Linha de 

Cuidados de Sífilis para qualquer usuário identificado com a doença, direcionada para o 

tratamento e educação em saúde sobre a doença e as formas de prevenção. 

 

Qualidade de Vida: 

 

A área de qualidade de vida é transversal a todos os eixos. Os programas de Saúde, 

Esportes e Lazer, Ambiente, Promoção Social, Cultura e demais departamentos da 

administração pública são prioritários para o nosso governo, contemplando toda a 

população nos cinco distritos.  

 

Especificamente, teremos como foco nessa área os investimentos em espaços públicos e 

atividades que promovam o bem-estar da população: parques municipais, jardins 

botânicos, hortas urbanas, hortos, praças, parquinhos para crianças, academias a céu 

aberto e arenas culturais, visando ao incremento qualitativo e quantitativo dessas 
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ações, na busca de uma melhor qualidade de vida das pessoas de todas as idades.  

 

Em síntese, almejamos proporcionar ao habitante a vivência dos espaços coletivos da 

cidade, tornando Petrópolis uma cidade alegre, rica em experiências, inclusiva e que 

comemora a vida. 

 

Ambiente: 

 

Na área de ambiente, uma das metas é adequar o Planejamento Estratégico Ambiental, 

de iniciativa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ao trabalho de uma equipe 

multidisciplinar articulada para a elaboração de inventário ambiental do município sobre 

a situação das áreas florestadas e da fauna silvestre e doméstica, compatibilizando com 

o Plano de Manejo das Unidades de Conservação e a LUPOS.  

 

Pretendemos investir em diversos programas de educação ambiental, a saber: programa 

de capacitação de agente ambiental mirim; programa de educação ambiental nas 

escolas; programa de educação ambiental intersetorial para gestão ambiental 

participativa e um programa de capacitação de agentes de saúde, a fim de torná-los 

agentes multiplicadores em práticas ambientais. 

 

Do ponto de vista da gestão de resíduos, ampliaremos o tratamento dos resíduos 

mediante a  implantação de uma central de reciclagem, atendendo à Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010 e regulamentada pelo 

Decreto de Lei n° 7.404, que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos por parte dos fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos, assim como na gestão integrada do mesmo. 

 

Assumimos a responsabilidade de retirar pontos de acumulação de resíduos sólidos das 

margens dos rios; implantar um programa de monitoramento veicular municipal da 

frota veicular para coleta de resíduos sólidos urbanos, gerando um mapa da coleta; 

construir uma usina de biomassa capaz de produzir energia, numa parceria público-

privada, e colocar em operação um centro de monitoramento ambiental voltado para 

reciclagem e divulgação dos dados de coleta e tratamento dos resíduos sólidos no 

município. 

 

Também instalaremos “eco pontos” para triagem de resíduo orgânico e inorgânico, com 

beneficiamento de garrafas PET e respectivas tampas de fechamento, assim como a 
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prensagem, além de implantar “eco pontos” nas escolas, de modo a sensibilizar as 

crianças e seus familiares. Colocar em prática a coleta seletiva nas comunidades e nas 

escolas. 

 

Uma de nossas metas é elaborar e aplicar cursos sobre reutilização de resíduos para a 

fabricação de utilidades com previsão de uso prolongado, tais como móveis. 

Tencionamos desenvolver um sistema de recolhimento e separação de resíduos, com a 

participação de servidores e criando um incentivo extra por renda variável, com metas 

estipuladas e previamente estabelecidas, e implantar um sistema de recolhimento do 

lixo verde para ser usado na compostagem. 

 

No que se refere à água, buscaremos formas alternativas de permeabilização da água da 

chuva para evitar inundações e planejamos conceder o selo verde para iniciativas e 

instituições públicas e privadas quando implementarem práticas e processos 

sustentáveis, tais como o reuso de água, dentre outras muitas opções. 

 

Em referência à saúde pública animal, estudaremos a parceria público privada para 

implantação do Hospital Municipal Veterinário, destinado a operacionalizar e gerenciar 

serviços seguindo e diretrizes da Secretaria de Saúde. Dessa maneira, será possível gerar 

uma sistemática de consultas, cirurgias, exames laboratoriais, medicações e internação 

de todos os tipos (para vítimas de atropelamentos, doenças degenerativas, doenças 

parasitárias e contagiosas). Em paralelo, teremos uma equipe de médicos, enfermeiros e 

estagiários da área de veterinária com instrumentação e equipamentos adequados, 

mais funcionários de limpeza e gestão administrativa. 

 

Nos comprometemos a viabilizar o resgate para recuperação e reintegração de animais 

silvestres em condições de sustentabilidade. Essa estratégia contará com a proteção 

conservacionista pública, público-privada e privada, devidamente cadastrada em órgãos 

ambientais municipais, estaduais e federais para a operação da rede de proteção 

especializada. 

 

Outra frente de trabalho será realizar um programa permanente de cadastramento 

eletrônico, castração e controle de natalidade de animais executado por equipes 

especializadas, com o objetivo de atingir proprietários de animais que vivem em locais 

distantes, de difícil acesso e locomoção. 
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Promoção Social: 

 

Na área de promoção social, o primeiro passo será reorganizar a rede de serviços 

públicos ofertadas pelo município (saúde, educação e assistência social). Tencionamos 

intensificar ações de assistência básica junto da população em situação de rua, 

dependentes químicos, ex-custodiados e demais cidadãos em situação de 

vulnerabilidade, articulando-as com ações e programas sociais eficazes, que visem 

retirá-los da condição de risco.  

 

Desejamos, igualmente, adequar a rede de saúde mental do município em articulação 

com políticas de assistência social e medidas mais eficientes de combate e prevenção ao 

uso de drogas, envolvendo ações de segurança, de educação e de esporte e lazer.  

 

Nossa prioridade é mobilizar o Poder Executivo, a sociedade civil organizada, o setor 

privado e o voluntariado comunitário em um exercício de ética, prática da cidadania e 

responsabilidade social, para a integração dos programas de prevenção, proteção, 

tratamento e inclusão. 
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EIXO 2: 

 

#EDUCAPETRÓPOLIS 

Educação - Capacitação Profissional - Ciência e Tecnologia 

 

Uma sociedade só se transforma a partir da educação, por isso, junto com o cuidado, 

esse é um eixo essencial de trabalho que vai dar a base fundamental de prosperidade 

para o nosso município.  

 

Esse eixo foi estruturado pensando não só a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, 

mas também as capacitações necessárias para o mercado de trabalho, assim como 

formas de incentivar o acesso dos jovens ao primeiro emprego. Além de reservarmos 

um lugar, no nosso Plano de Governo, para um ambiente de fomento ao setor de 

Ciência e Tecnologia, um segmento de grande potencial e importância para Petrópolis. 

 

Na área de Educação, nosso principal programa será a ampliação da educação em 

tempo integral, uma oportunidade das crianças e jovens terem atividades diversas e 

uma ampliação do horário letivo. A ideia desse programa é juntar espaços ociosos a 

atividades educativas. Para isso, nosso trabalho será em duas frentes: montar uma 

grande agenda de atividades a serem oferecidas no contraturno das escolas, e, 

concomitantemente, firmar convênios com clubes, associações e espaços culturais, para 

que essas atividades sejam realizadas.  

 

Também temos a intenção de rever os espaços físicos das escolas municipais, para 

realizar melhorias necessárias, padronização das unidades com vistas à otimização e, 

consequentemente, redistribuição e ampliação do número de vagas, revendo, inclusive, 

as questões de acessibilidade e sustentabilidade de algumas escolas.  

 

Outra iniciativa de extrema importância é o lançamento de um programa especial para 

os servidores da área da educação. Primeiramente, realizaremos um grande diagnóstico 

da situação atual, para assim começarmos a traçar o plano identificando os problemas 

existentes, de modo a reestruturar carreiras e remuneração, pensando conjuntamente 

soluções para renovar o ambiente de trabalho nas escolas.   

 

É importante pensar sobre o momento atual, os impactos que a pandemia e o 

isolamento social produziram na dinâmica das unidades escolares e do ano letivo, 

realizar um mapeamento da situação e definir um plano de retomada considerando o 

que a pandemia produziu, do ponto de vista dos problemas, mas também das soluções 
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que foram criadas e que podem ser incorporadas no dia a dia da dinâmica escolar. 

 

No que se refere à área de capacitação profissional, trabalharemos para que Petrópolis 

se transforme em referência em políticas públicas para o primeiro emprego. 

Estabeleceremos convênios com instituições de capacitação e faremos parcerias com 

empresas e indústrias, em busca de maior oferta de estágios e vivências profissionais 

para que o jovem possa vislumbrar as possibilidades existentes no mundo do trabalho e, 

com isso, orientar as suas escolhas profissionais. 

 

Na área de Ciência e Tecnologia nos empenharemos em fortalecer o ambiente de 

inovação e criatividade, mediante programas de apoio a startups, ampliação de 

convênios com faculdades e universidades, atração de programas de pesquisa e 

desenvolvimento nacionais e internacionais, dentre outras iniciativas. 

 

 

PROPOSTAS: 

 

Educação: 

 

Considerando o momento atual, no qual as unidades escolares municipais estiveram 

fechadas praticamente durante todo o ano, o impacto gerado pela pandemia do novo 

coronavírus e o isolamento social, além da indefinição de quando teremos uma vacina 

disponível para toda a população, nossa primeira ação será realizar um amplo 

diagnóstico para mapear as iniciativas realizadas pelas unidades escolares no 

atendimento à distância e, desse modo, realizar um plano de metas para a retomada do 

ensino presencial para o ano de 2021, considerando o atendimento presencial e à 

distância.  

 

Simultaneamente, vamos realizar um diagnóstico do setor de educação no que diz 

respeito à infraestrutura e contratação de novos profissionais. Os projetos e programas 

da pasta terão como premissa a execução do planejamento estratégico e suas diretrizes, 

avaliando o cumprimento dos objetivos e metas.  

 

Relativamente aos servidores da área da educação, seremos responsáveis por promover 

a revisão e o aprimoramento do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da 

Educação Pública Municipal de Petrópolis – RJ, sancionado através da Lei nº 6.870 de 3 

de agosto de 2011, com vistas à valorização dos profissionais de educação e executar 

uma política de gratificação para os professores, com base em metas a serem definidas 
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conjuntamente. 

 

Também nos dedicaremos a promover ações de fomento à formação continuada em 

serviço dos profissionais da educação de todas as áreas, além de implementar cursos de 

aperfeiçoamento de professores para inclusão de alunos especiais, e projetar e 

implementar programas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais para os 

alunos e profissionais da rede municipal de ensino. Conjuntamente, faremos a análise 

de impacto e o estabelecimento de metas para implementação da Lei Federal 11738 de 

16 de julho de 2008, que determina que 1/3 da carga horária dos professores seja 

destinada a planejamento e formação docente, ação que ainda não é cumprida no 

município. 

 

Do ponto de vista das unidades escolares, criaremos uma sistemática de gestão predial 

e manutenção nas escolas para conservar a pintura, eliminar risco de incêndio em 

função de precariedade da parte elétrica, realizar inspeção de luminárias, administrar os 

materiais de limpeza e colocar em prática uma gestão de materiais pedagógicos para o 

bom funcionamento das unidades escolares.  

 

Irão ocupar um lugar de destaque no nosso planejamento as ações de implementação 

do Plano Municipal de Educação (PME), segundo a Lei nº 7334 de 23 de julho de 2015, 

definindo prioridades para a consecução das metas previstas e ainda não alcançadas, 

que deverão ser executadas pela Prefeitura dentro da vigência a que se destinam e em 

consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13005/2014. Incluímos em 

nossas propostas um estudo para definir o processo de salubridade para as cozinheiras, 

em face de ser uma operação de risco. 

 

Desejamos disseminar estações do saber, integrando Educação, Tecnologia e Cultura. E 

também implantar um centro de pesquisas para planejamento, recrutando os 

universitários da cidade, por meio de bolsas de estudos ou remuneração equivalente, e 

criar aplicativos para disseminação da história e cultura da cidade para os estudantes da 

rede municipal de ensino. Por fim, executaremos um programa para ampliar a oferta de 

vagas nas creches públicas. 

 

 

Capacitação Profissional: 

 

Como primeira ação, pretendemos levar a cabo um diagnóstico sobre as vocações 

econômicas da cidade de Petrópolis e as ofertas de cursos de capacitação profissional 
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existentes no município. A seguir, lançaremos um programa que seja capaz de 

compatibilizar as oportunidades de trabalho existentes e os cursos de capacitação 

oferecidos. Também produziremos um portal on-line de capacitação e emprego 

reunindo os cursos de capacitação existentes na cidade e as vagas de trabalho. 

 

Paralelamente, realizaremos convênios com instituições de capacitação e fecharemos 

parcerias com empresas e indústrias para o oferecimento de estágios e vivências 

profissionais. Abriremos uma escola de empreendedores com incubadora de empresas e 

aceleradora de startups com foco na área de tecnologia, inovação e criatividade, a partir 

das demandas de mercado.  

 

Também está em estudos a oferta de cursos de capacitação local nos bairros, em 

parceria com as associações de moradores e lideranças locais, para geração de renda 

nos próprios bairros (cursos de manicure, culinária, cabeleireiro, maquiagem, garçom, 

pedreiro, marceneiro, eletricista, mecânico e outros). 

 

 

Ciência e Tecnologia: 

 

No setor de Ciência e Tecnologia, o primeiro passo será realizar um diagnóstico para 

definir atores, instituições, gargalos e oportunidades para alinhamento e fortalecimento 

do setor. A partir desse resultado, é possível implantar um portal de oportunidades de 

desenvolvimento de tecnologias, quando serão abertas chamadas públicas para resolver 

demandas apontadas no diagnóstico do setor. 

 

Do ponto de vista da pesquisa, estão previstos a ampliação de convênios com 

faculdades, o fomento para a instalação de centros de pesquisa acadêmicos, a atração 

de programas internacionais e a criação de um programa de incentivo para investimento 

em pesquisa científica. 

 

Para fomentar o ambiente de inovação, apoiaremos a instalação na cidade de um 

laboratório de tecnologia 4.0, direcionado a implementar um programa de incentivo às 

startups e, em decorrência, dar origem a um hub tecnológico. É nossa meta incentivar, 

por meio de políticas públicas, a instalação de indústrias de tecnologia, fortalecendo as 

iniciativas empresariais do Polo de Tecnologia de Petrópolis. 
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#EMPREGAPETRÓPOLIS 

Turismo - Cultura – Trabalho e Renda - Ambiente de Negócios 

 

  

Este eixo tem a finalidade de pensar e trabalhar a economia petropolitana, para que ela 

seja humana, acolhedora e próspera. Para isso é importante pensar a economia para 

além dos números e focar nas pessoas. Ele foi elaborado a partir das oportunidades 

existentes na nossa cidade, buscando o desenvolvimento que gere mais empregos, e ao 

mesmo tempo, cuide da cidade e dos seus moradores.  

 

Petrópolis é uma cidade que tem o turismo como sua principal locomotiva econômica. 

No ano de 2019 recebeu mais de 215 mil visitantes, ocupando a categoria A do Mapa do 

Turismo, levantamento realizado pelo Ministério do Turismo a partir dos dados de 

empregos gerados, estabelecimentos formais de hospedagem e fluxo de turistas 

nacionais e internacionais. Com essa movimentação, muitos setores da economia são 

aquecidos, como o comércio, os bares, restaurantes, centros culturais etc. Além de 

fortalecer o turismo no Centro Histórico, aspiramos a diversificar as opções de turismo 

na nossa cidade, investindo no turismo de negócios, rural, de aventura e ecoturismo, 

dentre outros.  

 

Na definição clássica, Cultura é o complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, 

moral, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro 

da sociedade. Entendemos que a Cultura é uma área que é transversal; ela tem relação 

com a educação, com a qualidade de vida, com o meio ambiente, com a saúde e com a 

infraestrutura, entre outros aspectos. É nossa intenção realizar ações para fortalecer a 

cultura, investir na melhoria dos equipamentos culturais e, dessa maneira, expandir o 

setor. Para além dos grandes eventos, planejamos ampliar o número de pequenos 

eventos distribuídos pela cidade, com o objetivo de fomentar a realização de produções 

locais nos distritos e o empreendedorismo cultural.  

 

Na geração de emprego e renda, precisamos estimular compras locais, criando na 

Prefeitura um programa de incentivo e compra dos empreendedores locais. Para isso, 

concebemos um grande cadastramento e capacitação dos empreendedores sobre todo 

o processo de fornecimento de bens e serviços para a Prefeitura. Associadamente, a 

Prefeitura será uma embaixadora dos produtos de Petrópolis. 

 

Para fomentar o ambiente de negócios, temos por meta desburocratizar o processo de 

abertura de empresas, utilizar tecnologia e integrar as secretarias. A ideia é transformar 
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Petrópolis na cidade amiga do investidor e do investimento.   

 

PROPOSTAS 

 

Turismo: 

 

Do ponto de vista do desenvolvimento econômico através do turismo, nosso foco será a 

elaboração de projetos de atração de investimentos e melhoria da qualidade de 

produtos e serviços turísticos, sobretudo incorporando novas tecnologias. Nos 

dedicaremos a sistematizar e fortalecer a vocação do turismo e da gastronomia local 

com suas diversas bandeiras (brasileira, alemã, portuguesa, italiana e japonesa). Temos 

como meta ampliar o número de portais turísticos, com infraestrutura para receber e 

informar o turista sobre a cidade, sua história e suas atrações, assim como zonas 

especiais de desenvolvimento, com base em estudos de viabilidade e potencial 

econômico, a fim de implementar equipamentos que promovam o aumento do fluxo de 

turistas.  

 

Simultaneamente, para fomentar e gerar renda proveniente do turismo, buscaremos 

parceiros no mercado nacional e internacional, a fim de manter a cidade com a taxa de 

ocupação elevada e o desenvolvimento do setor.  Almejamos apoiar e estimular novos 

produtos que tragam uma melhor experiência ao turista e promover, por intermédio de 

campanhas na mídia, a inovação e empreendedorismo no setor de turismo. 

 

Para o setor de turismo ecológico, nos debruçaremos sobre a divulgação das atrações, 

tanto para os moradores quanto para os turistas de outros estados e nacionalidades, 

como a visita ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos e às diversas trilhas existentes no 

município. Iremos demarcar e abrir novas trilhas. Está no nosso planejamento capacitar 

agentes que prestem serviço de guia e a abertura de um parque que explore os sentidos 

para despertar a consciência ecológica. 

 

Do ponto de vista da política para o setor de turismo é de extrema importância 

conceber um plano estratégico municipal e estabelecer políticas de apoio e incentivo à 

economia local do turismo. Isso também implica uma política de transporte rodoviário 

turístico, com o incremento e organização da infraestrutura, criando terminais e pontos 

de apoio no trajeto e destinos, assim como uma política de sinalização turística. 
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Cultura: 

 

Compartilhamos a ideia de olhar para a Cultura como um forte indutor de crescimento 

econômico, pois ela tem o potencial de não só impulsionar o mercado cultural, gerando 

trabalho e renda, mas também outros setores. Sendo assim, queremos fomentar a 

realização de diversos eventos distribuídos pelos cinco distritos, estruturando um 

calendário anual que tenha mostras de arte, feiras culturais e literárias e festivais de 

música, de cinema e de teatro. Anunciar premiações para alavancar a produção cultural; 

promover o teatro cultural de rua; valorizar os artistas e grupos folclóricos da cidade; 

levar o teatro popular para as comunidades; organizar eventos culturais intermunicipais 

e estaduais; estimular o carnaval nos bairros com apoio da Prefeitura, sem deixar de 

olhar para os turistas que vêm a Petrópolis, no carnaval, em busca de descanso. 

 

Apostamos na abertura de um corredor cultural, compreendendo as praças Visconde de 

Mauá e dos Expedicionários e as ruas Moreira da Fonseca e Nilo Peçanha, onde 

funcionariam barracas para a venda de antiguidades, objetos de arte e artesanato local, 

com apresentações de grupos mambembes de música e folclóricos, durante os fins de 

semana e feriados, e a idealização de um circuito cultural na cidade a partir da história 

da relação Brasil/Portugal. 

 

Do ponto de vista dos equipamentos culturais, é importante reativar os equipamentos 

culturais da cidade e assegurar a manutenção dos equipamentos municipais existentes.  

 

Quanto ao patrimônio histórico cultural de Petrópolis, nosso Plano de Governo prevê 

programas para a sensibilização e conhecimento do acervo patrimonial da cidade pela 

população, de maneira ampla, originando uma relação de pertencimento e, 

consequentemente, transformando a população em agente de preservação e divulgação 

da memória e identidade desse acervo. Elencamos, entre nossos compromissos, a 

produção de um banco de dados do patrimônio histórico e cultural da cidade, realizando 

um diagnóstico e registro desses imóveis – considerando entornos e conjuntos se 

necessário - incluindo o levantamento fotográfico e plantas arquitetônicas digitalizadas 

para serem disponibilizadas ao público. Um segundo passo seria elaborar um programa 

de incentivos para a manutenção e restauro desses imóveis. 

 

E no que se refere à política cultural, mais especificamente, é nossa intenção lançar um 

programa municipal de incentivo cultural em parceria com as empresas, apresentar um 

projeto de lei que garanta a integridade de todos os patrimônios histórico-culturais da 
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cidade, e também elaborar ações em parceria com a rede municipal de educação para 

visitação aos espaços culturais. 

 

Trabalho e Renda: 

 

No segmento de trabalho e renda, nosso principal programa será o “Petrópolis Compra 

Petrópolis”, por intermédio do qual a Prefeitura irá capacitar os produtores e empresas 

sobre o processo de compra realizado pela Prefeitura, para que eles possam ser 

fornecedores de produtos e serviços. Dentro desse programa, uma das ações derivadas 

compreenderá o incentivo e assessoria no processo de abertura de MEIs 

(microempreendedores individuais) na cidade.  

 

Estamos debatendo um programa de estágio remunerado nas várias áreas setoriais da 

Prefeitura, levando o cidadão a conhecer mais a cidade e criar uma relação de 

pertencimento, de comprometimento, que irá acrescentar à cidade mais oportunidades 

de emprego e renda. 

 

Desejamos sistematizar uma estratégia que garanta a permanência de indústrias e 

comércios de médio e grande porte, assim como capitanear empresas de médio e 

grande porte para a cidade, com foco na geração de empregos. Planejamos reativar os 

galpões abandonados para projetos de geração de emprego e renda e impulsionar as 

atividades rurais e de comércio. 

 

Ambiente de Negócios: 

 

Para ampliar e fomentar o ambiente de negócios de Petrópolis, estruturamos um 

projeto de desenvolvimento econômico sustentável e de crescimento inclusivo para o 

município, que abraça o fortalecimento das vocações econômicas com a inclusão social 

produtiva e melhores condições para investimento de capital nacional e estrangeiro, a 

fim de apoiar a inovação como uma das condições de competitividade. Adotar políticas 

de taxação inteligentes, traduzidas pela simplificação na tributação e desburocratização, 

será uma de nossas estratégias a fim de atender de forma mais adequada ao ambiente 

de negócios. Estudamos a possibilidade de conceder incentivos fiscais para manter as 

empresas que já estão na cidade e para atrair novos parceiros comerciais, inclusive 

Parcerias Público Privadas (PPPs).  

 

É nosso objetivo direcionar um olhar especial para o produtor rural, voltado para 

sistematizar um projeto de apoio ao produtor e à sua produção. Um exemplo disso seria 
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um programa de distribuição de adubos, sementes e assistência técnica. Nossa intenção 

é aproximar as instituições de fomento agrícola do município. Além disso, 

implantaremos o convênio do polo de cursos do SENAR. Em relação à Patrulha Agrícola, 

desejamos sistematizar essa relação, definindo um processo de prestação de serviço ao 

agricultor familiar e também mantendo equipamentos para manutenção das vias de 

acesso. 

 

Do ponto de vista da venda da produção agrícola, incluiremos na merenda escolar a 

alimentação orgânica, além de comprar a produção local para abastecimento das 

unidades de saúde e de ampliar os pontos de venda e feiras livre nos cinco distritos.  

 

Nos comprometemos a revitalizar os pontos de venda nos terminais rodoviários e feiras 

livres e a recuperar as estruturas e a aparência das bancas do “Projeto de Venda Direta”, 

além de sistematizar novos espaços públicos de forma estruturada de “venda direta” 

para beneficiar um maior número de produtores. Uma outra providência será a reforma 

do Horto Mercado Itaipava, que possui uma importância estratégica para o setor 

agrícola. Nossa equipe cuida da definição de um novo projeto de execução para a 

Exposição Agropecuária, de modo a valorizar o produtor rural, atendendo às solicitações 

legais protocoladas, incentivando o turismo local e promovendo a divulgação nacional 

do evento.  

 

Quanto aos polos de moda, contamos com um projeto de revitalização da Rua Teresa, 

com obras de melhoramento do visual do citado logradouro, lado a lado com uma 

campanha de divulgação dos polos de moda da Rua Teresa, Bingen e Itaipava. É nossa 

intenção inaugurar o Pavilhão da Moda, um local para a realização de desfiles, 

abrigando um centro de treinamento com cursos técnicos e espaço para instalação de 

uma faculdade da moda, com estacionamento para os ônibus de turismo e serviços de 

conveniência. 

 

O polo moveleiro será alvo de políticas de atração e retenção de investimento, 

mediante incentivos e projetos para a sua revitalização. 

 

De igual importância, o polo cervejeiro merece políticas públicas específicas para o seu 

desenvolvimento, com suporte técnico, preparação de mão de obra, apoio à 

infraestrutura e demais ações direcionadas ao seu fortalecimento. Em especial, a ele 

serão dedicados eventos e campanhas para a atração de turistas para o circuito 

cervejeiro. 
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EIXO 4:  

 

#INFRAPETRÓPOLIS 

Segurança - Infraestrutura - Habitação - Mobilidade Urbana  

  

Este é um eixo estratégico para nossa cidade. A segurança, a infraestrutura, a habitação 

e a mobilidade urbana são áreas essenciais para a qualidade de vida da nossa população 

e também para o nosso desenvolvimento econômico. Esses aspectos, bem resolvidos, 

farão de Petrópolis uma cidade humana, acolhedora e próspera. 

 

Realizamos um amplo trabalho de pesquisa, no qual se buscou conhecer as reais 

necessidades da cidade naquilo que se refere à segurança pública. Simultaneamente a 

isso, diversas entrevistas em campo foram executadas, no sentido de sempre olhar o 

impacto desse tema no cotidiano do município e de seus moradores. 

 

Na construção das propostas para a área de segurança, entendemos de forma 

inquestionável que o maior legado referente à segurança pública é a implementação de 

um plano que busque, acima de tudo, a PREVENÇÃO.  

 

Já a infraestrutura não tem só uma função urbana, mas é um fator estruturante social e 

econômico. Quatro grandes áreas respondem a esse tema: saneamento, transporte e 

mobilidade, energia e telecomunicações. Nessa área ainda são contemplados os 

equipamentos públicos de saúde, educação, lazer e cultura, assim como os serviços de 

pavimentação, iluminação e limpeza, dentre outros. 

 

Como base para todas as ações nesta área, serão necessários diagnósticos, revisões, 

criação e implementação das políticas municipais, assim como das obras de 

infraestrutura, considerando o período de mandato. Petrópolis não recebe 

investimentos na área de infraestrutura há muitos anos. Enfrentaremos essa questão 

com destemor e  vamos executar o maior programa que a cidade já viu, considerando 

todos os setores: mobilidade, saneamento, energia, comunicação, habitação e 

patrimônio. É necessário proceder urgentemente à revisão da Lei de Uso e Ocupação do 

Solo (LUPOS), do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), e definir em 

parceria com as áreas de turismo e meio ambiente um Plano de Ecoturismo. Precisamos 

respeitar a multidisciplinaridade do âmbito urbano, e prova disso é que teremos uma 

equipe que trabalhará sob esse conceito. Dessa forma, acreditamos ser possível 

promover a compatibilização desses planos, projetos e propostas, assim como garantir a 

participação popular nas decisões.  
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Para todo e qualquer projeto e intervenção de infraestrutura, nos pautaremos por 

atender às diretrizes das políticas nacionais e estaduais, assim como considerar os 

planos regionais. Por exemplo, agiremos em estrita observância ao Estatuto da Cidade, à 

Política Nacional de Manejo de Resíduos Sólidos e à Política Nacional de Mobilidade 

Urbana e Patrimônio Histórico Cultural. E também nos guiaremos pelos planos 

macromunicipais, como o Plano Diretor da Cidade.  

 

O planejamento da cidade de Petrópolis deve ser entendido em toda a sua amplitude, 

abrangendo e integrando seus cinco distritos, potencializando respectivas vocações e 

oportunidades. Tem como objetivo o fortalecimento das centralidades da cidade, por 

meio da descentralização de equipamentos e serviços públicos, combinado com planos 

e projetos de infraestruturas correspondentes. Pretendemos posicionar 

estrategicamente a cidade de Petrópolis no âmbito regional, nacional e internacional. 

 

Na área de energia, trabalharemos para situar Petrópolis como a Cidade Verde que ela 

já é por vocação.  Para isso, é preciso privilegiar modais de energia limpa e atuar como 

indutor de novas práticas e processos. 

 

Na telecomunicação, a inclusão digital é imperativa. Portanto, precisamos oferecer 

acesso e aumento de fornecimento de banda larga à população. Essa é uma ação que 

gera impactos em praticamente todos os eixos idealizados no Plano de Governo. 

 

Na habitação, o primeiro passo é o Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS, 

que tem como premissa o mapeamento das áreas de risco e classificação dos conjuntos 

habitacionais, pois com o crescimento informal e desordenado a cidade precisa ter um 

diagnóstico para planejar suas políticas públicas. 

 

Na área de mobilidade, lançaremos mão de propostas como a ciclovia, o aumento das 

calçadas, integração multimodal e um sistema de monitoramento inteligente do tráfego, 

equipando, ao mesmo tempo, os agentes com ferramentas para um melhor 

ordenamento urbano.  

 

Uma cidade com vias definidas e limitadas e calçamentos traz mais urbanidade, no 

sentido de melhor relação dos cidadãos com o espaço urbano. Dessa forma, a cidade 

fica mais convidativa, acessível e acolhedora. A iluminação pública também caracteriza 

essa urbanidade, pois proporciona mais segurança.  
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PROPOSTAS: 

 

Segurança: 

 

Na área de segurança, um dos focos será diminuir a taxa de homicídios mediante o 

monitoramento das vias públicas com a ampliação do número de câmeras e melhor 

iluminação pública, dentre outros recursos. Tudo isso somado a uma parceria com 

Polícias Civis, naquilo que se refere à investigação, ou com a Polícia Militar quanto ao 

patrulhamento ostensivo, por certo em muito contribuirá para a diminuição dessas 

taxas, permitindo atuar decisivamente em seu declínio. 

 

Teremos um olhar especial para a redução de homicídios decorrentes da violência 

contra a mulher e dos conflitos interpessoais. Entre nossas atribuições estará trabalhar 

na identificação e no reporte de problemas conjugais rotineiros, em especial aqueles 

onde se identifica a prática de atos violentos por parte do casal. Atuaremos diretamente 

na solução desses conflitos e faremos o encaminhamento para órgãos competentes 

sempre que necessário. Teceremos uma rede de apoio à mulher vítima da violência 

doméstica (com atendimento especializado) conectada a uma rede comunitária de 

informações, de modo a elaborar dados estatísticos que identifiquem focos de 

problemas, além de outras ações que atuem diretamente com esse direcionamento. 

 

Outro vetor de atuação será na redução e combate à violência nas escolas. Estão em 

elaboração programas que deverão contemplar os mais amplos ramos de conhecimento 

do Direito: humanos, criança e adolescente, idosos, resolução pacífica dos conflitos, luta 

contra o preconceito racial e intolerância religiosa e sexual. É nosso objetivo realizar a 

conscientização e realização de projetos com o intuito de assegurar o “desarmamento 

infantil”. Grupos envolvendo diretores, professores, pais e alunos discutirão os 

problemas escolares, as demandas das comunidades em busca de sugestões de 

atividades e ações que atendam à solução das dificuldades encontradas.  

 

Consta de nosso Plano a implementação de políticas públicas voltadas à juventude, 

buscando a operação, no âmbito municipal, de um órgão capaz de dialogar com grêmios 

juvenis e associações de bairros, estabelecendo um canal específico de comunicação 

entre as partes e o poder público municipal. Em consonância com essa medida, 

realizaremos pesquisas quantitativas e qualitativas tentando identificar o perfil do 



Plano de Governo 2021-2024                                      Prefeito ALEXANDRE GURGEL 23 

 

29 

 

jovem petropolitano e, mediante esses resultados, tratá-lo de forma quase que 

individualizada, em razão de seu histórico e perspectivas. Buscaremos programas e 

projetos que funcionem como alternativas concretas de modo a evitar o envolvimento 

dos jovens com a  criminalidade. 

 

No tocante à apreensão de armas e tráfico de drogas, a Guarda Municipal deve buscar 

ao máximo a identificação/localização de pontos usados como locais para venda de 

drogas ilícitas. É comum que nesses ambientes também sejam encontradas armas de 

fogo/brancas. A Inteligência da Guarda Civil de Petrópolis deve atuar incessantemente 

na busca de informações acerca desses fatos, bem como repassá-las às autoridades 

estaduais competentes. Deve-se ainda desenvolver projetos que tenham como foco os 

jovens envolvidos com o tráfico de drogas, bem como a conscientização junto aos 

usuários.  

 

Atuaremos na Campanha do Desarmamento, apoiando as polícias estaduais, por meio 

de relatórios de inteligência, de informações sobre locais de grande concentração de 

pessoas e onde, tradicionalmente, se verifica a presença de armas. Além de realizar uma 

campanha de recolhimento de armas, devendo as mesmas serem encaminhadas aos 

órgãos competentes. 

 

Primordialmente, visamos combater a sensação de insegurança. Para isso, será 

necessário prover a população dos dados necessários acerca do quadro de criminalidade 

no município de Petrópolis, atuando junto aos Conselhos Comunitários de Segurança, 

lideranças locais e sociedade organizada, com a finalidade de sempre esclarecer as 

relações de causa/efeito, bem como os resultados dos avanços alcançados. Também 

estamos estudando a elaboração de uma lei no âmbito municipal, obrigando o gestor 

público a divulgar periodicamente estatísticas criminais e dados relativos ao tema da 

segurança. 

 

Para aumentar a segurança serão instaladas câmeras de segurança de última geração e 

haverá melhora na iluminação pública. Nossa equipe tem por compromisso se pautar 

pela melhor utilização dos recursos disponíveis, padronizando a forma de uso, bem 

como potencializar ao máximo as áreas de cobertura, esclarecendo as propostas de 

forma transparente e com ética. 

 

Nosso principal projeto nessa área será a criação de um Centro Integrado de 

Monitoramento e Operações, que reunirá integrantes das Secretarias Operacionais, 

Proteção Civil, Segurança Pública, concessionárias de água, luz, gás, Polícia Militar, 
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Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e outras forças. Neste Centro teremos um 

grande sistema de visualização de todas as imagens públicas e particulares disponíveis, 

programas com inteligência artificial que farão análises sofisticadas e interligarão 

informações com bancos de dados de segurança, meteorologia e outras áreas mais, 

proporcionando eficácia na tomada de decisões conjuntas e soluções imediatas para os 

problemas urgentes da população.  

 

Também é nosso objetivo incrementar a avaliação do sistema de informações criminais 

e indicadores de violência e aprimorar a qualidade dos dados, padronizando a 

informação, bem como utilizando referências que possibilitem o cruzamento desses 

dados com outras fontes. Daremos prioridade à utilização de recursos tecnológicos e 

programas de inteligência, que norteiem e permitam o assessoramento direto do gestor 

visando à melhor, mais rápida e eficaz tomada de decisão.    

 

Outro ponto de atenção será a ampliação da atuação e articulação da área de segurança 

pública e mobilidade urbana em direção às demais unidades de governo, sociedade e 

iniciativa privada. Queremos viabilizar canais alternativos de participação popular na 

área de segurança pública e mobilidade urbana. 

 

Vamos lançar um programa amplo de reformulação e formação continuada da Guarda 

Civil de Petrópolis. Além de assumirmos o compromisso de elaborar uma lei municipal 

que traduza os deveres e garantias do servidor da área da segurança, bem como um 

plano de cargos e salários objetivamente definido, com anúncio de novos concursos 

públicos para provimento dos cargos vagos.  

 

Outro projeto é a implementação de convênios com a iniciativa privada que 

possibilitem, oficialmente, a contratação dos servidores que estejam de folga para 

atuarem, sempre uniformizados, na proteção do patrimônio e na segurança das 

pessoas.  E também cogitamos melhorar a capacitação do servidor municipal (guarda 

civil, agentes de trânsito etc) em outros idiomas, devendo fazer parte de seus uniformes 

identificativos a indicação da fluência na língua estrangeira na qual encontra-se 

habilitado. 

 

Buscaremos parceiros da sociedade civil no intuito de prover e/ou atuar como 

executores de medidas socioeducativas delineadas pelo ente público ou por 

determinação do Poder Judicial (munipalização do cumprimento de medidas 

socioeducativas de liberdade assistida). 
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Na área de proteção civil, procederemos à reestruturação da Secretaria Municipal de 

Proteção e Defesa Civil- SEMPDEC, realizando a contratação de uma equipe altamente 

profissional, multidisciplinar e experiente, para dar proteção e segurança à população. 

Além do corpo técnico, será montada uma equipe operacional, treinada e alinhada com 

o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com equipamentos 

modernos para atuar nos desastres. Ambicionamos reestruturar a frota da Defesa Civil e 

retomar as parcerias com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a 

Secretaria Nacional e Estadual de Defesa Civil, com o INEA, e com outros centros de 

pesquisa, colocando estações meteorológicas em todos os distritos. 

 

Também instalaremos um sistema de alerta e alarme com mais tecnologia e técnica. As  

áreas de maior vulnerabilidade e perigo serão protegidas por esse novo sistema, que é 

mais inteligente e eficaz, com inclusão de câmeras e sinais luminosos, integrados com os 

principais centros de meteorologia e controle operacional. Teremos um radar municipal, 

com tecnologia de banda X, em parceria institucional, capaz de identificar os núcleos de 

chuva com maior precisão. Inclusive, esse radar municipal irá ajudar também a 

agricultura e outros setores econômicos, com dados analisados por profissionais que 

emitirão boletins meteorológicos e alarmes locais.  

 

 

Infraestrutura: 

 

Na área de infraestrutura, a integração da cidade de Petrópolis, nos seus cinco distritos, 

começa com um programa de pavimentação garantindo a acessibilidade e facilitando o 

deslocamento casa-trabalho, assim como gerando a possibilidade de desenvolvimento 

de todas as localidades desses cinco distritos, além de viabilizar a logística de 

escoamento da produção para o mercado consumidor. Após um amplo diagnóstico da 

cidade, identificaremos as vias a serem pavimentadas e onde será necessária a 

renovação da manta asfáltica, do concreto ou do paralelo ou fazer a pavimentação do 

zero. Fresamento do asfalto e revestimento de alto impacto para os corredores de 

transportes públicos, prioridade para técnicas modernas como o asfalto sustentável, 

assim como avaliar a retomada das usinas de asfalto são possibilidades que constam do 

nosso programa. 

 

Essa pavimentação não trata apenas do asfaltamento das vias, mas também das obras 

de distribuição do sistema de saneamento, como o abastecimento de água, coleta das 

águas pluviais, pontos de acesso para manutenção, coleta e destinação do esgoto, mais 

o cabeamento subterrâneo de eletricidade e de fibra ótica. É imprescindível fazer um 
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trabalho bem feito uma vez, para não ter que refazer no futuro. No caso da 

pavimentação, prevenir intervenções posteriores evita fragilidades na via, como 

rachaduras e desnivelamentos, o que acaba resultando em prejuízos para a cidade. 

 

É uma de nossas metas lançar o projeto de abairramento formal da cidade, executado 

com a participação popular, assim como o projeto para a denominação oficial dos 

bairros.  

 

Precisamos alinhar as atividades de obras e manutenção respeitando as dificuldades 

enfrentadas com inundações, alagamentos e deslizamentos. Programas de investimento 

com recursos federais são imprescindíveis. Para tanto, nosso governo vai priorizar a 

articulação política e institucional enfrentando de maneira transparente problemas 

crônicos da cidade de Petrópolis. 

 

Quanto ao uso e ocupação do solo, vamos adequar o plano existente, implementar 

novas tecnologias e ferramentas de monitoramento para uma reorganização. Cogitamos 

formular mecanismos de compensação financeira que promovam a urbanização das 

comunidades e assentamentos com risco ambiental. 

 

A partir da premissa da importância histórica, patrimonial e natural da cidade, serão 

instituídas zonas de amortecimento entre as áreas construídas - ou com permissão para 

construir - e as áreas ambientais com usos coletivos e não adensáveis, como parques, 

para evitar o crescimento desordenado. Levaremos também em consideração a tabela 

de declividade e a existência e manutenção dos mananciais da cidade. Essas zonas de 

amortecimento podem atuar como bacias biorretentoras das águas pluviais, evitando as 

inundações. 

 

Na área de energia, iremos posicionar Petrópolis como a Cidade Verde que ela já é por 

vocação. Agiremos no sentido de privilegiar modais de energia limpa e também 

intencionamos que a Prefeitura atue como indutora e incentivadora de novas práticas e 

processos, objetivando a implementação da produção de energias limpas. Vale 

assinalar, é muito importante coordenar essa iniciativa com o Legislativo e a 

Procuradoria Geral do Município – ou órgãos de controle implicados. Ainda, estamos 

estudando a adoção de sistemas de aproveitamento de água de chuva nas edificações 

públicas, de modo a gerar economia no consumo de água, e analisamos a produção 

alternativa de energia para todos os prédios públicos (energia solar). 

 

No setor de comunicação, precisamos oferecer acesso e aumento de fornecimento de 
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banda larga à população. Dessa maneira, os processos e procedimentos dos serviços 

públicos e a integração entre secretarias serão impactados com a melhoria do serviço 

prestado ao público, uma vez que a comunicação se tornará mais eficiente e haverá 

grandes chances de desburocratizarmos a gestão pública. Ainda teremos melhoria na 

qualidade do ensino nas escolas públicas e na prestação de serviços digitais, como a 

telemedicina. Somos a favor do cabeamento subterrâneo do sistema de eletricidade e 

de fibra ótica e nos dedicaremos a concluir as instalações elétricas subterrâneas no 

Centro Histórico, implantar e expandir a rede de acesso à internet e disponibilizar rede 

de wi-fi gratuito nas áreas públicas. Desejamos lançar um aplicativo, sites responsivos e 

redes sociais tencionando a melhoria dos serviços e equipamentos públicos. 

 

Para uma melhor gestão da área de planejamento, infraestrutura e habitação, iremos 

incrementar o quadro de recursos humanos, atualmente deficiente, nas áreas de 

arquitetura e urbanismo, engenharia e afins, considerando a multidisciplinariedade da 

área. E, ainda, sistematizaremos um concurso público para fiscais de obras.  

 

Temos em pauta a criação de um órgão – o SAD (Sistema de Aprovação Digital, base 

cadastral das plantas e afins), para aprovação de projetos por meio digital, reduzindo o 

tempo e maximizando a economia, assim como eliminando deslocamentos 

desnecessários com papéis. Lançaremos uma cartilha digital no site da Prefeitura com 

todas as orientações do processo para entrada, acompanhamento e aprovação de 

projetos de arquitetura, engenharia e meio ambiente. E estudamos disponibilizar um 

banco de dados com todos os projetos aprovados e digitalizados, possibilitando a 

consulta no site da Prefeitura mediante cadastro. 

 

 

Habitação: 

 

Buscamos implementar processos de regularização fundiária plena, com apoio de verbas 

federais e fontes dos bancos de fomento, contemplando todas as etapas: a 

regularização fundiária, a urbanística e programas de melhorias habitacionais, tendo 

como premissa áreas já urbanizadas, legalizando as comunidades e assentamentos 

consolidados, promovendo a segurança jurídica e garantindo o direito à propriedade. 

 

Também é nossa intenção implementar um programa de trabalho técnico-social nas 

áreas de interesse social e também direcionado para Assistência Técnica de Habitação 

de Interesse Social (ATHIS). Planejamos abrir um Departamento do Arquiteto e 

Engenheiro Social, em parceria com as faculdades, oferecendo assistência técnica para 
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projetos de casas, atendendo principalmente as famílias de baixa renda proprietárias de 

terrenos. 

 

Faremos o levantamento dos vazios urbanos – terrenos, edifícios ou unidades – para 

estudo de projetos de uso e ocupação, considerando o princípio da função social da 

propriedade. Realizaremos um diagnóstico e programa para suprir o déficit habitacional, 

considerando sempre as relações de pertencimento dos moradores existentes com as 

localidades de referência. 

 

 

Mobilidade: 

 

Partindo da premissa da mudança de matriz na mobilidade petropolitana, revisaremos a 

malha viária, priorizando transportes públicos por meio de corredores viários específicos 

e privilegiando transportes não poluentes aos poluentes. Está em estudos a execução de 

um plano cicloviário, considerando todos os elementos de orientação, regulamentação 

e segurança para pedestres, ciclistas e motoristas. Também serão instalados 

bicicletários e pontos de carregamento de eletricidade.  

 

Complementar à mobilidade, faremos o planejamento de inclusão dos elementos das 

vias, como separadores de vias e gradis. Começaremos executando o projeto de 

alinhamentos dos logradouros do município: instalar placas com os nomes dos 

logradouros; reformar servidões e escadarias com instalação de corrimão, drenagens e 

iluminação; e sistematizar, padronizar e instalar abrigos de passageiros nos pontos de 

ônibus. Além disso, pretendemos elevar as calçadas dos pontos de ônibus, melhorando 

o embarque e desembarque para crianças, idosos e pessoas com dificuldade de 

locomoção. Será necessário reconfigurar as distâncias mínimas e máximas dos pontos 

de ônibus, de modo a trazer mais conforto para o usuário e tornar o fluxo mais eficiente. 

Paralelamente, planejamos escalar uma equipe permanente de manutenção dessas vias. 

 

Quanto à criação das centralidades, distribuição e fluxos, instalaremos estações de 

integração multimodal nos distritos, promovendo a acessibilidade de pessoas, produtos 

e serviços. Em paralelo, faremos a pavimentação das vias vicinais para o escoamento da 

produção agrícola local, de maneira a estimular o comércio nas ruas transversais às vias 

troncais, reduzindo manobras e estacionamento nas vias de grande fluxo e, por 

conseguinte, melhorando a mobilidade urbana. Uma outra providência será a instalação 

de um sistema de monitoramento inteligente do tráfego e o fornecimento de 

ferramentas aos agentes para um melhor ordenamento urbano. 
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Uma cidade com vias definidas e limitadas e calçamento traz mais urbanidade, no 

sentido de melhor relação dos cidadãos com o espaço urbano. Dessa forma, a cidade 

fica mais convidativa, acessível e acolhedora. Por isso, faremos a ampliação, 

qualificação, integração e manutenção das calçadas, assumindo a responsabilidade da 

construção e manutenção dos passeios, os quais, atualmente, são de responsabilidade 

dos proprietários. Firmamos, desde já, o compromisso de atender às normas técnicas 

quanto à acessibilidade, buscando, portanto, implementar os elementos para suprir as 

necessidades especiais com rampas e piso tátil. 
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EIXO 5:  

 

#MODERNIZAPETRÓPOLIS 

Gestão Pública Inteligente e Humana  

 

A Prefeitura de Petrópolis é o ente estatal mais próximo do cidadão e, dessa forma, é o 

órgão do Executivo que melhor conhece e entende os conflitos e problemas de seu 

povo.  A atual estrutura em funcionamento na Prefeitura Municipal de Petrópolis, além 

de extremamente dispendiosa, encontra-se engessada, impedindo ações multissetoriais, 

o que acaba comprometendo a construção de programas que dialoguem efetivamente 

com a sociedade petropolitana.  

 

Modernizaremos e transformaremos a gestão pública, implementanto as premissas de 

um governo enxuto. Buscaremos o maior retorno do imposto pago, na forma de mais 

entregas aos cidadãos. Nosso objetivo é aumentar o rendimento de cada centavo do 

dinheiro público e, melhor, com total transparência dos resultados para servidores e 

população.  

 

Esta será a área onde teremos o trabalho mais desafiador, pois ambicionamos realizar 

uma reforma séria, com responsabilidade e transparência, a partir de sólidos 

conhecimentos em gestão pública. Os processos da administração municipal se tornarão 

menos complexos, sendo mais integrados e eficientes. É nosso objetivo organizar de 

forma sistemática e padronizada toda a estrutura da máquina pública, com o propósito 

de atingir os objetivos e cumprir as metas executivas. 

 

No nosso governo, os gestores e coordenadores públicos serão dotados de instrumentos 

da governança que permitirão expor os problemas com clareza, identificar os obstáculos 

e quebrar as barreiras, consertando todas as partes distorcidas e ineficientes do setor 

público, reconstruindo o sistema numa versão mais forte, mais enxuta e melhor 

equipada para aumentar as entregas e atingir as expectativas e anseios da população 

petropolitana. 

 

A tecnologia será uma aliada por meio da digitalização de todo o acervo municipal e a 

adoção de softwares que assegurem a comunicação de toda a gestão municipal. Com 

essas medidas, será possível por um fim à burocracia que atrapalha movimentos de 

transformação. Os avanços da gestão municipal permitirão o avanço na transparência 

pública, com o auxílio de uma eficiente auditoria e a introdução de ferramentas de 

compliance, que possibilitarão o permanente combate à corrupção. Somado a isso, 
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teremos a checagem das ações, realizadas por todos os colaboradores do município.    

 

Abriremos canais de comunicação com a população para a construção das soluções 

desejadas, buscando fomentar capilaridade para efetivar uma gestão democrática. Para 

tanto, parcerias serão formadas, seja com entidades empresariais privadas, seja com 

lideranças locais como associações de bairros, organizações da sociedade civil e outros. 

 

E, por fim, servidores e população aprenderão uma nova maneira de avaliar e 

acompanhar o trabalho do governo com indicadores capazes de medir os resultados 

atingidos, construindo coletivamente um novo modelo de governança de cidade.  

 

 

PROPOSTAS 

 

Gestão Pública Inteligente e Humana: 

 

O enfrentamento da burocracia e dos privilégios será um dos pilares na readequação do 

município. Haverá a incorporação da simplicidade dos atos e procedimentos da 

administração pública. Com a eliminação de procedimentos e exigências burocráticos, o 

acesso e a resposta aos requerimentos de cidadãos e empresas tornam-se mais 

racionais e rápidos.  

 

Nossa marca será uma cultura de gestão de conhecimento e aproveitamento de boas 

práticas no setor público. As decisões de gestão serão tomadas levando em conta o 

desenvolvimento de longo prazo, através de um colegiado técnico. Com isso, vamos 

determinar novos marcos legais para a implementação das políticas públicas. 

 

Um dos primeiros passos será enxugar a máquina pública, reduzindo o número de 

secretarias municipais, pois algumas delas realizam funções e serviços semelhantes. 

Dessa maneira, haverá a unificação de alguns órgãos para reduzir a burocracia e 

extinguir funções em duplicidade. A reorganização permitirá maior capilaridade na 

abrangência dos serviços ofertados.  

 

Incluímos em nosso programa o aperfeiçoamento da rede de planejamento, 

monitoramento e avaliação de políticas e resultados. Para isso, será essencial 

disponibilizar um setor de competência estatística para análise de dados, de modo a 

auxiliar no planejamento com estudos embasados em dados e fatos. Desenvolveremos 

um processo decisório, sistema de monitoramento, avaliação de resultados e impacto 
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de políticas públicas. Também criaremos um sistema integrado de informações sobre a 

cidade e uma plataforma de serviços. 

 

Na atualidade, o município de Petrópolis tem estado cada vez mais dependente dos 

repasses do Estado e da União. A cidade não pode permanecer nessa situação, por isso, 

adotaremos uma série de medidas para fortalecimento da estrutura tributária 

municipal. Essa estruturação não significará aumento de impostos, mas a correta 

fiscalização dos tributos de sua competência e agilidade no licenciamento municipal, 

permitindo um ambiente mais favorável ao investidor. 

 

O cadastro imobiliário será revisado, permitindo a regularização de diversos imóveis na 

cidade, respeitando a legislação vigente, assegurando que as áreas não regularizadas, 

muitas vezes pela falta de infraestrutura, sejam consideradas prioritárias. A 

regularização dessas áreas será acompanhada de investimentos públicos em 

infraestrutura, levando dignidade às diversas áreas esquecidas da cidade. 

 

Os imóveis do município serão avaliados e identificados devidamente e nos 

comprometemos a adotar novos mecanismos legais para fomento de áreas degradadas 

na cidade. Serão prioridades a revisão e leilão dos débitos gerados pela máquina 

municipal, permitindo, com isso, a redução das dívidas existentes e o fortalecimento do 

patrimônio municipal. Temos como meta mirar, continuamente, na redução das dívidas 

municipais para obtermos a conquista do poder de investimento, permitindo que 

servidores tenham a garantia dos seus salários e fornecedores a certeza de que 

receberão, com o decorrente fortalecimento da economia local. 

 

Está em estudos o lançamento de um fundo imobiliário para fortalecer 

economicamente o município, permitindo a aplicação em melhoria urbana. Ao mesmo 

tempo, é nossa intenção sistematizar a estrutura financeira da Prefeitura, realizando 

incrementos de receita e a atualização da planta genérica de valores, estruturando um 

Fundo de Previdência Privada e revisando o código tributário.  

 

Faz parte desse amplo projeto fortalecer os conselhos municipais e dotar o portal da 

Prefeitura de um instrumento eficiente de consulta pública, a fim de divulgarmos 

informações sobre o plano de metas e a sua execução de maneira atualizada para todos 

os cidadãos.  Publicaremos as atas do conselho e disponibilizaremos todos os dados 

produzidos para a tomada de decisão, além da informação sobre os marcos legais da 

área. Também será criado um conselho de contribuintes. Está nos nossos planos 

articular uma rede de entidades governamentais e não governamentais para atuação 
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conjunta. Com isso, será possível colocar em ação um novo sistema de participação e 

controle social. 

 

 

Todas as ações de modernização irão ajudar na reorganização da máquina pública e, a 

partir disso, a cidade poderá ser cuidada com a adoção das melhores ferramentas, como 

georreferenciamento, controle na ocupação urbana, reordenamento urbano e revisão 

de todo o passivo deixado pelas administrações anteriores. De posse desses dados, 

poderemos reavaliar todo o conjunto de direitos e obrigações do município de 

Petrópolis. 

 

As parcerias público-privadas serão um importante instrumento de gestão, até hoje não 

aproveitado pela Prefeitura de Petrópolis. 

 

Queremos colocar a tecnologia a favor do cidadão, através da adoção de ferramentas 

digitais. Investir em novas tecnologias e na capacitação dos servidores, permitindo 

maior resolutividade e transparência nas ações realizadas pelo município. Está prevista, 

nos nossos estudos, a distribuição de rede wi-fi em equipamentos públicos.  

 

Essas ferramentas digitais não se restringem apenas a novos computadores e acesso à 

internet, mas igualmente a sistemas integrados de gestão, acompanhados por  

GovTechs e por uma área de compliance. Teremos, ainda, a intensificação das 

estratégias de gestão com o uso de Centros de Serviços Compartilhados (CSC) em áreas 

de suporte do governo, como outsourcing, em que empresas privadas darão suporte ao 

município, permitindo a troca de dados sem onerar os cofres municipais. 

 

Essa integração possibiliará que toda a fazenda municipal esteja interligada, 

diferentemente da atualidade, em que há diversos sistemas que não se falam e oneram 

significativamente os cofres municipais. Não seria exagero prever o fortalecimento da 

fiscalização municipal, com o acompanhamento em tempo real das despesas e receitas 

do município. 

 

Também temos como meta viabilizar um Centro de Conhecimento de Petrópolis (CCP), 

fundamental para suportar as políticas públicas, projetos e programas, reunindo dados 

primários e secundários do município, contando com a interatividade entre as 

secretarias municipais e atividades de campo. O CCP irá produzir conhecimento sobre o 

território e disponibilizará informação para a população, universidades, iniciativa 

privada e sociedade civil organizada. 
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Um dos nossos principais objetivos é implantar a Identidade Digital do Cidadão 

Petropolitano. Contaremos com um banco de dados único que irá permitir o 

acompanhamento de todos os serviços prestados pela Prefeitura: prontuário eletrônico 

de saúde, acompanhamento pedagógico dos estudantes, programas sociais, emissão de 

certidões, descontos e benefícios em equipamentos culturais, turísticos, esporte e lazer, 

transporte, dentre outros. O propósito único será facilitar a vida do cidadão, dar 

transparência pública e propiciar a sua satisfação. 

 

Olhando em especial para os servidores, desejamos melhorar a gestão de pessoal e 

promover a valorização da carreira pública. Resgatar o orgulho de servir do cidadão 

petropolitano, com remuneração justa e condizente com o mercado. Também vamos 

implementar incentivos para o desenvolvimento profissional, por meio de programas de 

capacitação continuada, benefícios e melhores condições de trabalho. Investiremos em 

infraestrutura e políticas públicas para que o servidor seja prioridade na gestão pública 

municipal. 

 

 

*** 

 

Expomos diretrizes e propostas que constituirão o desafio de transformar a nossa 

cidade num lugar mais HUMANO, ACOLHEDOR E PRÓSPERO.  

 

A energia e o entusiasmo para enfrentar esse desafio nós sentimos nos encontros, nas 

conversas, nas reuniões com cada um de vocês, moradores e visitantes da nossa 

cidade. 

 

Nunca estaremos sozinhos, essa é a nossa força. 

Agora vamos juntos! Somos um time! 

Porque nada pode parar o que NÓS podemos fazer juntos. 

Ninguém pode parar Petrópolis!  


