
 

1 
 

PLANO EXECUTIVO DE GOVERNO PARA PETROPOLIS - RJ 
 
 
Fundada em 1843, Petrópolis é uma cidade histórica e serviu de capital temporária do 
império a cada verão em que se mudavam para cá Dom Pedro II e sua corte; é 
considerada a segunda cidade projetada do país e tem forte tendência para o turismo 
e lazer, além de se destacar nos setor industrial (indústria têxtil no século XX e 
atualmente na fabricação de cerveja, chocolate, agronegócio familiar, aviação, 
tecnologia, entre outros).  
 
Acreditamos que a cidade precisa preservar sua identidade histórica, mas também, 
providenciar condições para um desenvolvimento sustentável. 
Acreditamos que na primeira fase o foco deveria ser a recuperação dos sistemas 
municipais que prestam serviços aos cidadãos, e a criação de postos de trabalho 
diretos e indiretos. 
 
Com uma administração de qualidade, acreditamos que os cidadãos e empresas 
presentes em nossa cidade deveriam ser ouvidos e consultados sobre as soluções 
propostas, antes de sua apresentação aos representantes da sociedade, dentre as 
quais aquelas descritas a seguir. 
 
 

GESTAO e PLANEJAMENTO: 
 

Acreditamos em gestão eficiente, transparente, ecológica e Humana. 
 
Gestão eficiente: Equilíbrio das contas, diminuindo gastos desnecessários e 
aumentando a eficiência dos serviços prestados; distribuição e aplicação dos recursos 
de forma inteligente e responsável; valorizando os servidores públicos. 
 
Gestão transparente: Transparência na utilização dos recursos e na gestão das contas 
públicas mediante constante disponibilização no site da prefeitura e comissão civil 
licitatória; disponibilização de uma Ouvidoria funcional e amplamente acessível, com 
utilização de uma central de atendimentos e ferramentas digitais que receberá, 
organizará e encaminhará dúvidas, reclamações ou propostas de melhoria da 
sociedade para os setores responsáveis dentro da prefeitura, fazendo o 
acompanhamento de todo o procedimento até que se atinja uma solução; Programa 
“Servidor de Excelência” – a proposta é que todo mês os servidores que se destacarem 
por atuarem com excelência no serviço público serão parabenizados e reconhecidos.  
Acreditamos que a Terceirização aumenta os custos, diminui os postos de trabalho do 
local (empresas contratadas fora da cidade tiram o lucro para outras localidades), e 
diminui a transparência. 
 
Queremos um Orçamento Participativo  
 
Propomos a criação de uma Comissão Civil Licitatória - para que integrantes da 
sociedade possam participar dos processos licitatórios (MP, OAB, etc.). 
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Pretendemos implantar o Processo Administrativo Eletrônico em todas as secretarias 
e ao longo prazo viabilizar a execução e controle de algumas tarefas que possam ser 
feitas em home office. Assim, podemos reduzir custos da prefeitura. 
 
Pretendemos unificar a nossa base de dados ao portal do Governo Federal, 
possibilitando a cada cidadão, quando necessário, ter acesso a esse sistema utilizando 
o cadastro único que está sendo implementado atualmente na esfera federal. 
 
Queremos avaliar e debater com os servidores o PCCS – Plano de Cargos, Carreira e 
Salários do funcionalismo público. 
 
Dentro o possível, e sempre atentos à responsabilidade fiscal, entendemos que a 
Prefeitura deve buscar seus insumos junto a fornecedores locais, fortalecendo a 
economia local. 
 
 

Ações imediatas Ações de médio e longo prazo 
 
Desapropriação do prédio (Dona Isabel) 
e transferência do polo administrativo 
da Prefeitura, com estacionamento e 
centro de convenções. 

Estímulo do turismo local e recuperação 
do comércio na Rua Teresa  

Revisão de contratos e Renegociação de 
dívidas 

Recriação da usina de asfalto (trazendo 
emprego, renda e economia aos cofres 
públicos). 

Reforma administrativa do RH com 
redução de FG e CC  

 

Criação da Comissão Licitatória Civil  

Compra de insumos de fornecedores 
locais 

 

 
 

EDUCAÇAO: 
 

Em conjunto com professores e diretores das instituições educacionais da cidade 
buscaremos novos formatos para implementar métodos modernos de educação, com 
visão internacional e que possam ser suportados pelo orçamento municipal. 
 
Buscaremos ações práticas e propostas para se ampliar a educação em tempo integral, 
dentro das possibilidades do orçamento. 
 

 Parcerias Público-Privadas (PPP) 
 Curso preparatório para ENEM e ENCCEJA, nos finais de semana. 
 Incentivo à tecnologia  
 Curso técnico para ajudar jovens e adultos a ingressar no mercado de trabalho, 

realizando parceria com empresas locais. 
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Ações imediatas Ações de médio e longo prazo 
 
Manter o pagamento de salários em dia 
e cumprir o plano de carreira 

Se necessário, aperfeiçoar o plano de 
carreira do funcionalismo público. 

Revisar todos os contratos vigentes com 
fins a identificar falhas na distribuição, 
aplicação e gestão de recursos. 
 

Identificar desperdícios e extinguir os 
mesmos.  

Realizar concurso público para suprir a 
carência atual. 

Inclusão de matéria na grade curricular 
municipal com foco em moral, cívica e na 
formação do ser humano como pessoa 
consciente de seus direitos e obrigações e 
preocupada com o bem-estar social. 
Aulas com temas sobre a legislação 
brasileira (leis municipais, ambientais, 
estatuto do idoso, código de defesa do 
consumidor, direitos constitucionais, etc.) 
com palestras de advogados, fiscais, 
juízes, promotores, etc.; primeiros 
socorros com palestras de bombeiros 
militares e profissionais de saúde; 
palestras com assistentes sociais e 
pessoas com experiência em trabalhos 
sociais; palestras com profissionais e 
empresários voltadas para o 
conhecimento e incentivo das profissões 
com maior demanda no mercado. 

Utilizar o espaço do CIEP do 
Independência como projeto PILOTO 
para EDUCAÇÂO INTEGRAL: 
 
- 5 refeições ao dia 
- Cursos Profissionalizantes 
- Desenvolvimento e estímulo de 
aptidões dos alunos, oferecendo aulas 
de música, dança, esportes, línguas, 
informática e etc. 
- Oferta no mesmo espaço de 
atendimento odontológico e pediátrico 
para os alunos que fazem parte do 
projeto. 
- Aulas de segunda a sexta-feira; nos 
finais de semana o espaço da escola 
estará à disposição da comunidade para 
ser usado como área de recreação. 
 

Incentivar e buscar intercâmbios e 
parcerias com outros países com fins a 
enriquecer o aprendizado, a formação e a 
cultura de nossos estudantes. 

Fechar parcerias com cursos 
profissionalizantes, a fim de oferecer 
novos cursos aos alunos que estão 
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terminando o Ensino Fundamental. 
 
Incluir em cada escola uma sala de 
recursos para atender as inclusões. 
Fechar parcerias com clubes e entidades 
religiosas para que se possa utilizar o 
espaço para atender as escolas que não 
possuem quadra de esportes, 
trabalhando aulas de educação física e 
escolinhas de esportes como luta, 
futebol, handebol, vôlei, entre outros. 
 

 

Incluir nas escolas projetos de 
reciclagem, a fim de promover a 
conscientização ambiental.  
 

 

 
 

SAÚDE: 
 

Queremos criar um aplicativo da saúde – onde o cidadão poderia acessar a central 
municipal para saber qual o local mais adequado onde se dirigir, antes de sair de casa, 
para receber o atendimento de que necessita.  
 
Queremos criar uma oficina de manutenção de aparelhos ortopédicos que são 
descartados pela rede municipal de saúde (mediante coordenação COMDEP / SENAI). 
 
Propomos a criação de um plano de contingências: um protocolo de normas para o 
caso de nova pandemia no futuro, por meio de audiências públicas com a participação 
de órgãos científicos responsáveis. 
 
Queremos implementar uma ala juvenil na saúde pública, para que adolescentes não 
sejam internados juntos aos adultos. 
 
Queremos ampliar o Sistema de Atendimento Especializado com a criação de novas 
unidades para o atendimento da saúde da Mulher; Gravidez responsável; 
Amamentação; Saúde do Adolescente; Diabetes: equipamentos gratuitos (distribuição 
de equipamentos necessários para o controle da doença); Viva Leite (Projeto que visa 
atender crianças carentes de 6 meses até 6 anos, distribuindo, gratuitamente litros 
mensais de leite fluído); Programa para bebês de 0 a 12 meses;  
 
Propomos a criação de projeto para atendimento especializado às pessoas com 
deficiência - estudo apontará possibilidade de ampliação das ações da Casa de 
Conselho Augusto Angelo Zanata; 
 
Propomos também a criação de sistema de transporte exclusivo (Vans/Doblôs) à 
pacientes com deficiência que necessitam de locomoção para seus tratamentos, com 
Parceria Público-Privada.  
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Ações imediatas Ações de médio e longo prazo 

 
Manter o pagamento de salários em dia 
e cumprir o plano de carreira 

Quando necessário, aperfeiçoar o plano 
de cargos e carreiras. 

Revisar todos os contratos vigentes com 
fins a identificar falhas na distribuição, 
aplicação e gestão de recursos. 

Revisar e, se necessário, reestruturar o 
setor, com a execução de mudanças e 
obras de reforma ou construção. 
Reavaliar a distribuição, a capacitação e 
as especialidades das unidades de saúde 
(custo-benefício de UPA’s, UBS’s, PSF’s e 
Hospitais) 

Colocar um fim aos problemas 
relacionados à falta de medicamentos, 
leitos e às longas esperas por 
procedimentos cirúrgicos e exames. 

Buscar Parcerias Público-Privadas 

Ala juvenil na saúde publica Implantar sistema de marcação de 
consultas e exames também por telefone 
e canais digitais 

Humanizar os atendimentos do SUS Implantar sistema de consulta de 
prontuários e vacinas on line 

 
 

HABITAÇAO: 
 

Trabalharemos junto às instituições financeiras para trazer financiamentos reduzidos 
para moradia popular. 
 
Reexaminaremos a legislação para casos de imóveis uni e multi-familiares, acerca de 
reformas ou novos projetos de construção, bem como os processos de mais valia; e 
agilizaremos a análise de processos de baixa renda, com possíveis reduções e/ou 
isenções de taxas e emolumentos. 
 
Queremos revisar e, se necessário, atualizar a LUPOS, a fim de incentivar novos 
assentamentos, viabilizando a verticalização de construções, criando as Zonas 
Especiais de Negócios – ZENs, para incrementar os investimentos comerciais, 
industriais e de serviços; compatibilizando características naturais e históricas à devida 
urbanização, proporcionando ainda o desenvolvimento social e econômico para o 
município todo e para os bairros, de acordo com suas peculiaridades.  
 
Propomos a adoção de novas tecnologias para habitações populares, de modo a 
minimizar os custos e reduzir os prazos, industrializando os insumos necessários às 
construções, sem detrimento da qualidade e da segurança; e levando em consideração 
um melhor aproveitamento de áreas já com infraestrutura, focando, ainda, em 
soluções de verticalização, vilas e lotes urbanizados, nos diversos níveis possíveis. 
 

 
SANEAMENTO BÁSICO: 
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Queremos dar efetividade à fiscalização sobre a empresa Águas do Imperador e cobrar 
a execução de obrigações assumidas em contrato. 
 
Queremos aumentar significativamente o número de moradias com coleta e 
tratamento de esgoto, associado às ações de urbanização e segurança. 
 
 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 
 

Temos um supercomputador em Petrópolis que, com divulgação e politicas 
adequadas, poderia atrair empresas nacionais e internacionais interessadas em seu 
uso, gerando emprego e renda para a cidade.  
 
Pretendemos realizar reuniões periódicas com os diversos agentes econômicos da 
cidade, envolvendo todos os segmentos, com o intuito de debater as necessidades e 
soluções dos problemas das respectivas áreas, a fim de elaborar e atualizar o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Econômico do Município. 
 
Propomos desenvolver ações para incentivar e apoiar o surgimento, crescimento e 
modernização de novas indústrias, principalmente as de software, de móveis, da área 
têxtil e de fabricação de calçados, pois são pouco poluentes e geram grande número 
de oportunidades de emprego.  
 
Pretendemos buscar parcerias com órgãos internacionais e com o Governo Federal 
para trazer recursos para a cidade. 
 
 

Ações Imediatas Ações de médio e longo prazo 
 
Criar um novo formato para o Carnaval 
na cidade 
 

Roadshow – em conjunto com as 
empresas locais, participar de eventos 
nacionais e internacionais para propagar 
os negócios da cidade – eventos de 
turismo e ecoturismo, de hotelaria, 
cervejeiros, têxtil, de agricultura familiar, 
etc. 

 Projeto para recuperação do comércio na 
Rua Teresa 

 Criar uma Incubadora de startups 
tecnológicos 

 
 

SEGURANÇA: 
 

Ações Imediatas Ações de médio e longo prazo 
 
Ampliar monitoramento e melhorar a 
atuação em tempo real com as viaturas. 

 

Criação do projeto “Petrópolis Presente”  
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(ISP) 
Buscar junto ao estado cabines de 
policia para criação de um cinturão de 
segurança:  
1) Vale do Cuiabá 
2) Alto da independência 
3) Carangola 

 

 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
 

Em razão da crise econômica a pasta da assistência social deve ter foco em todas as 
esferas governamentais; precisamos entender as necessidades de cada faixa 
socioeconômica e procurar soluções adequadas. 
 
 

Ações imediatas Ações de médio e longo prazo 
Trazer o Programa Zona Franca Social 
para a cidade 

 

Ofertar cursos profissionalizantes com 
foco no primeiro emprego e no 
atendimento da demanda atual do 
mercado. 

 

Apoio aos vendedores ambulantes  
 
 

EMPREGO e EMPREENDEDORISMO: 
 

Com um programa SEED (semente) – em conjunto com o SEBRAE, SERRATEC e LNCC – 
apoiaremos cidadãos com ideias tecnológicas para novas empresas. 
 
Queremos fomentar e apoiar o empreendedorismo na área industrial (em especial na 
área têxtil), com a utilização de tecnologia avançada, no turismo e no ecoturismo. 
 
 

Ações imediatas Ações de médio e longo prazo 
 
Apoio ao comércio da Rua Teresa Criação de novos eventos na cidade para 

trazer mais turismo 
Apoio à criação de empresas de 
tecnologia 

 

Apoio ao turismo e ao ecoturismo  
Programa de compras com preferência 
para fornecedores locais 

 

Apoio à agricultura familiar da cidade  
Apoio e divulgação de eventos culturais   
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CULTURA & ESPORTE: 
 

Buscaremos parcerias com clubes para eventos e jogos. 
 
Buscaremos a criação de novos eventos esportivos na cidade. 

 
 

Ações imediatas Ações de médio e longo prazo 
 
Organizar eventos culturais a fim de 
estimular profissionais liberais da área 
artística. 

Revitalização do Parque Municipal de 
Itaipava e do Parque Cremerie 

Organizar competições e eventos com 
fins a estimular a prática de esportes 

Estudar a criação de áreas de lazer nos 
distritos de Pedro do Rio e Posse 

Utilizar quadras de escolas, clubes e 
entidades religiosas para fins esportivos 
nos finais de semana. 

 

Criar projetos esportivos nos parques 
municipais 

 

Buscar patrocínio para atletas do 
município e incentivar atletas para-
olímpicos. 

 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 

Queremos criar uma oficina de recuperação de materiais ortopédicos. Esta oficina fará 
a recuperação de diversos materiais ortopédicos que são abandonadas em clínicas e 
hospitais. A recuperação, além de trazer economia com a compra de novos materiais, 
poderá atender pessoas que sofrem lesões temporárias e que precisam usar cadeiras 
de rodas ou higiênicas, muletas e andadores por um período e que hoje não são 
atendidos pelo sistema de saúde.  
 
Rios municipais serão parques e serão tratados como tal.  
 
Precisamos rever nossa política de tratamento do lixo. 
 
Buscaremos o reflorestamento e a recuperação de mananciais. 
 
Propomos a utilização de gramíneas nas encostas, ou seu reflorestamento com fins a 
diminuir os deslizamentos. 
 
Queremos aumentar as áreas verdes com capacidade de absorção segura da água na 
época de enchentes. 
 
Propomos a realização de ações de planejamento urbano, principalmente em bairros e 
regiões que se localizam nas proximidades de rios.  
 
Pretendemos rever as politicas de terceirização na área de reciclagem. 



 

9 
 

 
Fiscalizaremos obras de forma diferenciada, com enfoque prioritário no risco que 
obras particulares podem gerar para terceiros, para o meio ambiente e para si próprio; 
 
Propomos a criação de um programa do tipo “TROQUE LIXO POR COMIDA”, o qual 
num primeiro momento contribuiria não só para o saneamento das áreas carentes e 
com difícil acesso para a coleta, como também auxiliaria sobremaneira na preservação 
do meio ambiente e na redução de riscos relacionados à sua degradação. 
 
Pretendemos realizar estudos para aproveitamento da geração de energia de nossos 
rios, por meio da construção de pequenas usinas hidroelétricas e incentivar a 
implantação de projetos para uso de energia solar.  
 
 

Ações imediatas Ações de médio e longo prazo 
 
Implantar e estimular a coleta seletiva 
do lixo 

Trazer a indústria da reciclagem com fins 
a gerar emprego, dar uma solução eficaz 
e ampla para o lixo aqui produzido e 
tornar a cidade uma referência para o 
país neste setor. 

Fomentar a separação e a reciclagem de 
nosso lixo 

 

Recriar o programa “TROQUE LIXO POR 
COMIDA” 

 

 
 

CPTRANS: 
 
Petrópolis sofre de problemas na mobilidade urbana; para tanto, propomos o projeto 
“Siga em Frente”: 
 
- Tirar das vias carros abandonados. 
 
- Rever o plano de mobilidade urbana – PlanMob 2019 – 2029 
  http://web2.petropolis.rj.gov.br/cptrans/index.php/plano-de-mobilidade 
 
- Monitoramento por vídeo/som. 
 
- Interligar os bairros Bingen e Quitandinha, em parceria com a concessionária local, e 
com a urgência que a questão demanda. 
 
- Reanalisar todo o sistema de transporte coletivo urbano, analisando os seus vetores e 
suas matrizes básicas de atuação, com especial atenção para soluções alternativas, tais 
como implantar ciclovias junto às margens de determinados rios e o emprego de vans 
devidamente regulamentadas para atuarem em áreas de difícil acesso.  
 
 

Ações imediatas Ações de médio e longo prazo 
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Elaborar rampas de acesso no 
transporte público para todos os bairros 

Rever o Plano de Mobilidade Urbana - 
PlanMob 

Revisão da política de estacionamento 
público, mediante consulta à sociedade. 

Recuperação, reforma e ampliação da 
pavimentação das vias públicas 

 
 

GUARDA CIVIL: 
 

Entendemos que a Guarda Civil deveria voltar zelar pelos hospitais municipais. 
 

 
SECRETARIA DE TECNOLOGIA: 

 
Acreditamos que a Tecnologia poderá ser setor transformador para a cidade, criando 
novas empresas de valor agregado alto e abrindo novos horizontes para as novas 
gerações com novos postos de trabalho e empreendedorismo. 
 
Pretendemos criar a incubadora “SEED” – a maioria das incubadoras de startup no 
Brasil aceitam empresas já formadas e com produto definido. Procuraremos criar uma 
incubadora que apoiará novas ideias para soluções tecnológicas e para a solução de 
problemas diversos em qualquer área. Sendo assim, abriremos oportunidades para o 
cidadão (de qualquer idade) empreender e criar empresas startup. 
 
Criaremos um espaço do tipo ‘’WeWork”, com estrutura (computadores e WIFI para 
uso dos empreendedores) e palestras. 
 
Procuraremos parcerias com incubadoras nacionais e internacionais para dar apoio os 
novos empreendedores, como também contatos com fundos de investimentos “Seed”. 
 
 

Ações imediatas Ações de médio e longo prazo 
 
Parcerias com incubadoras e empresas Roadshow em congressos de tecnologia 

Espaço “WeWork”  

Incubadora “SEED” da prefeitura  

 
 

TURISMO: 
 

Eventos fomentarão mais turismo na cidade (ações em conjunto com as pastas da 
Cultura e do Esporte). 
 
Buscaremos o desenvolvimento do ecoturismo com empresas privadas, locais, 
nacionais e internacionais, com apoio da prefeitura. 
 
Promoveremos e divulgaremos o turismo cervejeiro e o turismo de moda e estilo de 
vida. 
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Pretendemos avaliar a viabilidade e a utilidade da criação de um teleférico turístico 
(com todo o custo arcado pela iniciativa privada) a fim de buscar mais um atração 
turística para a cidade. 
 
 

Ações imediatas Ações de médio e longo prazo 
 
Participar de congressos internacionais 
de turismo para buscar novas ideias e 
parceiras de fomento ao turismo e 
promover Petrópolis 

 

 
 

COMDEP: 
 

Empresa de economia mista na qual é possível implementar diversas atividades para o 
beneficio da cidade, e ainda criar novos recursos e postos de trabalho. 
 
Pretendemos reativar uma fabrica de asfalto (com tecnologia reciclável) e criar uma 
usina de reciclagem de resíduos urbanos.  
 
Entendemos que a coleta de lixo deve ser feita pela própria prefeitura, o que 
aumentaria os postos de trabalho e melhoraria o atendimento, economizando gastos. 
 
 

Ações imediatas Ações de médio e longo prazo 
 
Rever todos os contratos de 
terceirização 

Criar uma usina de asfalto ecológico 

 Criar de um departamento de obras 
 Criar uma usina de resíduos urbanos 

 
 

 


