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APRESENTAÇÃO
Este Plano de Governo apresenta as principais propostas
do candidato DEJORGE PATRÍCIO para a prefeitura de São
Gonçalo, importante município do Estado do Rio de Janeiro,
para o mandato 2021/2024. As experiências profissionais
e pessoais, acrescidas das que foram adquiridas na vida
pública pelo candidato e sua equipe de trabalho, somados
aos diálogos com os munícipes sobre os problemas da
Cidade foram considerados neste documento.
São apresentadas soluções para o enfretamento dos principais problemas de São Gonçalo, que com um planejamento sério e uma gestão profissional, ética e eficiente, deixará
de retroceder, tomando rumo compatível com a vontade
da população, que anseia por dias melhores e mais felizes.
Não se muda o cenário de um município, de um estado ou
de um país de um dia para o outro, mas as medidas certas
tomadas a cada dia são capazes de mudar, para melhor, o
nosso futuro e o das próximas gerações.
Ao tornar público o nosso plano de reconstrução do Município
de São Gonçalo, reafirmo que a nossa gestão será pautada
pela transparência e nossas ações serão definidas pelas
prioridades de cada segmento da administração.
Desejamos que cada servidor seja um agente de mudança
e que cada munícipe seja nosso parceiro nesse projeto de
renovação, POR AMOR A SÃO GONÇALO!

ASSITÊNCIA SOCIAL
•

Criar políticas públicas de erradicação da pobreza
absoluta no Município de São Gonçalo, através da geração de empregos, de políticas de transferência e complementação de renda, do aumento da escolaridade,
do acesso aos serviços públicos de assistência social,
saúde, moradia etc.;

•

Ampliar as parcerias com o governo federal para os
programas de transferência de renda;

• Criar programa destinado à capacitação e estímulo ao

empreendedorismo, destinado às pessoas beneficiadas
pelo Programa Bolsa Família;

•

Estimular a qualificação profissional dos adolescentes
para a inserção no mercado de trabalho através do Programa Jovem Aprendiz;

• Apoiar a economia solidária;
• Promover a reestruturação dos CRAS e CREAS, aprimo-

rando os serviços especializados destinados às pessoas
em situação de vulnerabilidade, como população de rua,
mulheres vítimas de violência, crianças, jovens e idosos;

• Reorganizar e fortalecer a atuação dos projetos assistenciais existentes: CEOM, CAI, CAC, CENTRO DIA, RESIDÊNCIA
INCLUSIVA, FAMÍLIA ACOLHEDORA e DANDARA;

• Trabalhar, em sinergia com a Pasta da Educação, para a

erradicação do analfabetismo em todas as faixas etárias;

•

Garantir a efetividade do direito de acessibilidade às
pessoas especiais;

•

Criar a Casa da Mulher e estabelecer parceria com
o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que
promove trabalho exemplar de auxílio à mulher vítima
de violência;

• Criar a Casa do Idoso, para oferecer consultas médicas, apoio social, psicológico, acesso a atividades culturais, dentre outros benefícios destinados às pessoas
de mais idade;

• Criar abrigos para o acolhimento da população de rua;
• Combater o trabalho infantil e a exploração sexual;
• Promover campanhas de educação preventiva contra
as drogas;

• Aprimorar o sistema de informações, monitoramento e
avalição das políticas públicas de assistência social;

• Combater todas as formas de discriminação, estabe-

lecendo um conjunto de ações afirmativas no âmbito do
poder público municipal;

• Aderir ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade
Racial (SINAPIR) e criar o Plano Municipal de Promoção da
Igualdade Racial.

•

Reestruturar o programa de abastecimento e de
segurança alimentar no Município de São Gonçalo, tendo
como foco a erradicação pobreza extrema;

• Criar restaurantes populares;
• Estimular a agricultura familiar;
• Rever os procedimentos na administração
para eliminar desperdícios de alimentos.

municipal

CULTURA
• Dar autonomia para a Pasta da Cultura, buscando novos recursos

para fomentar a execução de variados programas e projetos
culturais, tendo sempre em vista que a cultura é formadora de
cidadania e base do desenvolvimento sustentável;

•

Regulamentar o Fundo de Cultura e instituir uma comissão
técnica de elaboração de editais e análise de projetos culturais;

• Criar política de incentivo à economia criativa no Município;
• Transformar o Município em polo cultural, para gerar empregos
e renda;

• Buscar parcerias, nacionais e internacionais, para a realização
de projetos culturais;

• Implantar política de valorização e prospecção do acervo cultural,

buscando promover o acesso do munícipe e dos visitantes ao
patrimônio material e imaterial do Município;

• Criar um ‘mapa da cultura’ para facilitar o aperfeiçoamento das
parcerias e das políticas públicas na área;

• Reabrir, efetivamente, o Teatro da Cidade, símbolo da cultura no
Município, que está fechado e se deteriorando;

• Articular uma rede de cultura e arte com a criação de novos
espaços culturais nos bairros;

• Estabelecer parceria com a Pasta da Educação para a criação
de um calendário de atividades culturais nas escolas da rede de
ensino municipal;

• Envolver

todas as pastas do governo no desenvolvimento de
políticas transversais de apoio e fomento da cultura e da economia
criativa.

•

Incentivar, apoiar e promover atividades culturais na Feira
Nordestina Municipal.

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E EMPREGO
• Buscar parcerias estratégicas com a FIRJAM, instituições
de ensino superior públicas e privadas e importantes
institutos e centros de pesquisa que possam contribuir
com estudos relevantes para subsidiar a adoção de
medidas acertadas no enfrentamento das dificuldades
econômicas do Município, principalmente diante do
cenário adverso causado pelo novo coronavírus;

•

Analisar a redução de impostos municipais para os
comerciantes afetados pela pandemia;

•

Criar um Programa de Desenvolvimento da Economia
Verde, em parceria com a iniciativa privada e os governos
estadual e federal;

• Mapear e estimular o desenvolvimento do segmento que

tem como base o capital intelectual e a criatividade para
impulsionar o desenvolvimento local (economia criativa);

•

Promover a qualificação ou requalificação dos trabalhadores, especialmente nas profissões e tecnologias de
maior demanda no Município;

•

Desburocratizar o processo de criação e formalização
de micro empresas e microempreendedores individuais,
para estimular a abertura de novos negócios;

• Estimular a agricultura familiar, de gêneros alimentícios
e de plantas medicinais;

• Aumentar o volume de compras dos microempresários

e produtores familiares, visando estimular a economia
local e a geração de empregos;

•

Estimular e auxiliar a criação e o funcionamento de
empreendimentos econômicos solidários, como as
cooperativas;

• Estimular a inclusão de pessoas especiais no mercado
de trabalho;

•

Criar mecanismos e campanhas de prospecção dos
atrativos e potencialidades do Município, para atrair investimentos e parceiros estratégicos;

•

Viabilizar as parcerias necessárias para a criação de
um programa de concessão especial de microcrédito
destinado ao apoio aos microempreendedores;

• Realizar o mapeamento e o diagnóstico situacional da
cadeia produtiva do Município, incentivando a formação
de centros de excelência voltados para as necessidades
desses setores (Pólo Econômico Regional Integrado);

• Criar um Corredor de Cultura e Entretenimento na Cidade, para gerar emprego e renda;

•

Criar um Programa de Feiras Livres no Município para
ampliar e reorganizar os locais das feiras, e incentivar o
surgimento de novos feirantes.

EDUCAÇÃO
• Ampliar o número de vagas no ensino fundamental;
• Ampliar a oferta de vagas e o horário de funcionamento
das creches municipais;

•

Melhorar a estrutura das creches e escolas da rede
municipal de ensino;

• Melhorar e ampliar o serviço de transporte escolar para
democratizar o acesso de crianças e jovens às unidades
escolares e ao Centro de Inclusão Municipal (CIM);

• Melhorar o modelo de ensino-aprendizagem no Município;

• Promover a educação integral através da implantação

do Projeto “Escola Pro Futuro”, para oferecer, no contraturno,
atividades esportivas, reforço escolar, orientação
vocacional e capacitação para o primeiro emprego.
Especificamente, proporcionar incentivo ao esporte, como
meio para a socialização dos alunos, desenvolvimento de
habilidades esportivas, e para a prevenção de doenças
e uso de drogas; reforço escolar, para suprir deficiências
acadêmicas consolidadas e melhorar o rendimento dos
alunos; e orientação vocacional e capacitação para o
primeiro emprego (Programa Jovem Aprendiz).

• Implantar um Programa de Residência Pedagógica no

Município, para tornar mais significativa a experiência
educacional dos alunos, a partir da atuação dos
residentes, preceptores e tutores do Programa, sem
onerosidade para o erário municipal, vez que os recursos
para o custeio das bolsas são originários do Ministério da
Educação;

• Melhorar o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico

(IDEB) e cumprir as metas do Plano Nacional de Educação (PNE);

• Melhorar o acolhimento das crianças e jovens especiais;
• Promover políticas de valorização dos professores e demais profissionais da educação;

•

Criar um Plano de Qualificação para os Professores,
com prioridade para os métodos de ensino inclusivos,
mediação de conflitos
escolares, metodologia ativa,
novas tecnologias de ensino, racismo estrutural, direitos
humanos, cidadania e civilidade, combate e prevenção
ao uso de drogas, saúde preventiva etc.;

•

Promover o processo de informatização do ensino na
rede municipal para democratizar o acesso digital dos
alunos desde o primeiro ciclo do ensino fundamental;

•

Implantar políticas de combate à evasão escolar, de
prevenção ao uso de drogas, e de redução dos índices
de gravidez precoce;

•

Cuidar da saúde das crianças e jovens através de
práticas esportivas e de políticas de prevenção e combate
a doenças;

• Estimular a participação das famílias na educação das
crianças e jovens, para fortalecer o aprendizado e as
relações comunitárias;

• Promover a erradicação do analfabetismo em todas as
faixas etárias;

•

Melhorar o acervo das bibliotecas e implantar uma
biblioteca virtual para toda a rede de ensino;

•

Fortalecer a gestão democrática da educação
garantindo melhor articulação com a sociedade civil e o
Conselho Municipal de Educação;

• Melhorar a qualidade da merenda escolar;

• Proporcionar maior tempo de permanência dos alunos
nas unidades escolares;

• Desenvolver o Projeto Música na Escola, com o apoio da

Orquestra Municipal de São Gonçalo, para desenvolver as
potencialidades dos alunos na música e na cultura;

•

Apoiar as bandas escolares e promover festivais de
bandas e fanfarras, em parceria com a Pasta da Cultura;

• Tornar os alunos capazes de participar, com consciência,
do processo de transformação do Município de São
Gonçalo e do país.

ESPORTE
• Estimular as práticas esportivas nas unidades escolares do
Município;

• Apoiar e incentivar o patrocínio privado das jovens promessas
do esporte de São Gonçalo;

• Criar o Cartão Atleta para que os jovens esportistas possam
se locomover gratuitamente até os locais dos treinos e competições esportivas;

• Dar suporte ao programa de formação integral de crianças e
jovens denominado “Escola Pro Futuro”, que será desenvolvido
pela Pasta da Educação no contraturno das unidades escolares
do Município;

•

Criar um programa de Incentivo fiscal vinculado ao apoio
dado aos novos talentos do esporte;

• Melhorar as condições para as práticas esportivas nos parques, praças e academias ao ar livre, e firmar parcerias com
faculdades de Educação Física situadas na Cidade (ou próximas) para auxiliar os idosos na prática de exercícios físicos
saudáveis;

•

Criar calendário esportivo para proporcionar ao Município
empregos, renda, investimentos e visibilidade;

•

Criar Núcleos de Cidadania e Esporte, dotados de equipamentos esportivos (pistas de Skate, quadras poliesportivas
etc.), para funcionarem consoante o calendário de atividades
definido pela Pasta de Esportes, sob a supervisão de professores de Educação Física.

GESTÃO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRATIVO
• Promover uma gestão democrática, participativa e transparente com a valorização dos servidores e colaboradores;

• Criar um Plano de Capacitação dos Servidores do Município, objetivando o desempenho eficiente das atividades
públicas;

• Combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e controle interno eficiente;

•

Criar administrações regionais para o melhor acolhimento dos munícipes;

• Fortalecer o aspecto regulador e fiscalizador do poder público em relação aos serviços terceirizados e conveniados;

•

Planejar São Gonçalo de forma integrada, descentralizada e participativa por meio do diálogo efetivo com a
população;

•

Desburocratizar a máquina pública através de fluxos
processuais e procedimentais eficientes;

• Expedir alvará de abertura de novas empresas em até
48h para a geração de emprego e renda;

•

Suprir, através de concursos públicos, os órgãos da
administração municipal que carecem de servidores para
o regular e eficiente desempenho de suas atribuições;

• Reestruturar cargos, salários e gratificações visando a
valorização do servidor;

• Reorganizar a sede administrativa do Município objetivando reunir as secretarias num único local.

INFRAESTRUTURA,

SANEAMENTO E HABITAÇÃO
• Promover o recapeamento de ruas e avenidas;
• Promover a operação tapa buracos;
• Implantar os mutirões de concretagem de ruas.;
• Atualizar o plano diretor do Município;
• Melhorar a iluminação da Cidade, inclusive substituindo
as lâmpadas atuais por LED;

• Recuperar os espaços urbanos;
• Investir na arborização, mutirões de limpeza e embelezamento da Cidade;

• Criar um projeto para a reciclagem do lixo, em parceria
com cooperativas de trabalhadores;

• Criar Praças Digitais com ponto de internet livre para a
população;

• Melhorar

a drenagem e o manejo das águas pluviais
para evitar pontos de alagamento em dias de chuva;

• Promover o diagnóstico do saneamento básico no Município e seus impactos nas condições de vida, levandose em consideração os indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos;

• Aperfeiçoar os serviços de limpeza urbana e criar condições para o manejo dos resíduos sólidos;

• Levar água potável para as áreas sem abastecimento,
bem como a coleta de esgoto sanitário;

• Rever o procedimento e melhorar a fiscalização do descarte de resíduos sólidos industriais, hospitalares e domésticos;

• Melhorar a coleta seletiva do lixo no município;
• Reduzir as áreas de risco da cidade;
• Promover a remoção de famílias de áreas de risco;
• Buscar parcerias para a construção de unidades habitacionais e, junto ao governo federal, negociar a ampliação do Programa Minha Casa Minha Vida;

• Promover Campanha para a Regularização dos Imóveis
da Cidade.

MEIO AMBIENTE
• Implantar uma política de gestão de resíduos baseada

na educação pelo consumo consciente, que integre a
proteção da saúde individual e coletiva à qualidade
ambiental e à não geração de resíduos, estimulando a
reutilização e a reciclagem, e aprofundando as práticas
de separação e coleta seletiva;

•

Ampliar a fiscalização de ligações clandestinas de
esgoto por meio de ações eficientes de regularização e
campanhas mobilizadoras que envolvam a população;

• Ampliar a arborização das ruas e promover o crescimento
da área verde no Município;

• Apoiar as empresas na implantação de programas de
gestão ambiental;

•

Fazer adesão à Agenda Ambiental na Administração
Pública (A3P) do Ministério do Meio Ambiente;

• Implantar, no Município, o Plano de Logística Sustentável
(PSL).;

• Promover estudos técnicos e elaborar mapas de risco
de acidentes naturais no município;

• Capacitar os profissionais da Pasta em relação ao ade-

quado manuseio das modernas tecnologias utilizadas
em gestão ambiental urbana, em parceria com universidades e centros de pesquisa;

• Buscar a solução integrada de problemas ambientais
conhecidos no município, como a falta de saneamento
básico, a coleta de lixo inadequada e as enchentes;

• Despoluir os rios de São Gonçalo para evitar ou minimizar
os efeitos das enchentes e a disseminação de doenças;

•

Negociar a retomada da parceria com o governo do
Estado para a efetivação do Programa de Despoluição
da Baía de Guanabara, que prevê a construção de uma
Estação de Tratamento de Esgoto;

•

Criar e estimular a realização de feiras de adoção de
animais no Município;

• Criar o Centro de Cuidado Animal;
• Criar uma unidade móvel para a castração de animais
(CASTRAMÓVEL).

SAÚDE
•

Melhorar a qualidade dos serviços de saúde, com
o aprimoramento das políticas de atenção básica e
especializada;

• Investir no Programa de Saúde da Família objetivando
a redução do fluxo de pacientes nos hospitais e pronto
socorros do Município;

•

Criar três Clínicas da Família (Jardim Catarina, Bairro
Rosane e Região Arsenal);

•

Ampliar o horário de atendimento das Unidades de
Saúde da Família;

• Humanizar o atendimento nas unidades de saúde;
• Ampliação do serviço de transporte para os pacientes
que precisam se locomover para outros municípios em
busca de tratamento especializado;

• Tornar viável a construção de um Hospital Infantil;
• Criar os Centros de Cirurgias Eletivas;
• Criar um Núcleo de Tratamento Oncológico;
• Aumentar o número de profissionais da área da saúde;
• Racionalizar a gestão da Saúde e criar centros de

especialidades médicas para a expansão das consultas
e para diminuir as longas filas e o tempo de espera;

• Realizar mutirões periódicos para consultas e cirurgias
eletivas;

• Capacitar e aumentar o número de equipes de Saúde
da Família, para priorizar a atenção básica e preventiva;

• Criar o Programa Popular de Saúde Odontológica;

• Criar a Escola de Formação Continuada em Saúde, para

executar o planejamento anual de capacitação do Núcleo
de Educação Permanente em Saúde (NEPS) no Município
de São Gonçalo;

•

Implantar Programas de Residência Médica e Multiprofissional em Saúde com o objetivo de agregar à rede
municipal mais médicos, biomédicos, médicos veterinários, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, educadores físicos
etc., sem custo para o erário municipal, vez que as bolsas dos tutores, preceptores e residentes são custeadas
pelo governo federal;

• Promover a moderna informatização da gestão da Pas-

ta, para facilitar o controle das rotinas nas unidades de
saúde e possibilitar a redução de custos e do tempo de
espera para consultas e exames;

• Criar o Centro de Reabilitação Municipal, para propor-

cionar atenção médica, terapêutica e psicológica para o
trato de pacientes com algum tipo de necessidade especial, seja física ou mental, em Centros Especializados de
Reabilitação (CER);

• Criar o Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos;
• Criar o Comitê Antidrogas Intersetorial vinculado à Pasta
da Saúde;

• Capacitar os profissionais da saúde para o atendimento
adequado aos usuários e dependentes químicos;

• Criar, em parceria com a iniciativa privada, o Laboratório
Social de Análises Clínicas;

• Criar a Clínica Popular de Cuidado Animal;
• Intensificar as campanhas de conscientização
educação em saúde;

e

• Criar o Programa de Orientação Nutricional em conjunto
com a Pasta de Educação.

SEGURANÇA PÚBLICA
• Criar o Comitê Integrado de Segurança Pública, vinculado diretamente ao gabinete do prefeito;

• Aumentar o efetivo atual da guarda municipal, que hoje
se apresenta insuficiente para as demandas da Cidade;

• Ampliar a atuação da guarda municipal na preservação
do meio ambiente;

• Criar plano de carreira e de valorização para os guardas
municipais;

•

Criar um Programa de Educação Permanente para a
Guarda Municipal;

• Buscar, de forma efetiva, a atuação conjunta e integrada
com as polícias civil, militar e federal;

• Criar, em parceria com o governo do estado e com a
iniciativa privada, o Programa Segurança Presente em
São Gonçalo;

• Dotar a Guarda Municipal de equipamentos e tecnologia modernos e eficientes;

• Trazer a sede da Guarda Municipal para área mais próxima do Centro, visando dar mais mobilidade aos guardas e proporcionar melhor atendimento à população;

• Elaborar planos locais de segurança pública, que levem
em conta as peculiaridades dos bairros e a participação
dos moradores;

• Mapear as escolas do Município e reorganizar o trabalho
do Grupamento Especial de Ronda Escolar;

•

Ampliar o sistema municipal de vídeo monitoramento (CIOSP), integrando os sistemas existentes (públicos e
privados), com prioridade para as áreas onde sejam verificados altos índices de insegurança;

• Instalar portais nas principais entradas e saídas do Município, com a presença de guardas municipais e policiais militares;

• Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques, para inibir a criminalidade;

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

TRÂNSITO, TRANSPORTE
E MOBILIDADE URBANA
•

Criar um Plano Diretor de Mobilidade e Acessibilidade
Urbana;

• Repensar

a mobilidade urbana do Município para realinhar a arquitetura de fluxos em função dos dados de
pesquisa de origem e destino e análise de contagem de
tráfego (inteligência de trânsito);

•

Promover uma maior integração entre os modais de
transporte público e o Centro de São Gonçalo;

• Estudar a legalização de vans nos locais onde o transporte público não estiver atendendo adequadamente
à população;

• Estudar a reestruturação dos pontos de ônibus da Cida

de, para torná-los mais confortáveis, com cobertura
e assento;

•

Estudar e viabilizar a construção de uma rodoviária
intermunicipal e interestadual em São Gonçalo, em parceria com a iniciativa privada;

• Regulamentar o serviço de mototáxi;
• Criar políticas de incentivo à frota

urbana sustentável, com o uso de combustível com menor emissão
de poluentes;

• Implantar

um programa de redução de acidentes no
trânsito, sendo adotadas políticas de prevenção, fiscalização rígida e sinalização adequada;

• Criar um projeto educacional específico para a redução
dos acidentes de trânsito, com campanhas de conscientização de motoristas e pedestres, inclusive nas escolas
da rede municipal de ensino;

• Adaptar as calçadas do Município para facilitar a acessibilidade;

• Estudar a criação de uma linha de micro-ônibus adap-

tado (com horários e itinerário disponíveis em aplicativo
de celular), destinada às pessoas especiais, principalmente, com trajeto que privilegie os principais órgãos públicos da Cidade: hospitais, postos de saúde, prefeitura,
Defensoria Pública, cartórios, delegacias etc.;

• Criar o SÃO GONÇALO ROTATIVO, para organizar o estacionamento de automóveis e motos nos principais pontos geradores de tráfego no Município;

•

Criar um departamento específico para cuidar das
questões da mobilidade e acessibilidade urbana na Secretaria Municipal de Trânsito;

• Criar ciclovias na cidade para estimular o uso de bici-

cletas, com o objetivo de reduzir a intensidade do trânsito
e a emissão de poluentes;

• Modernizar o sistema de sinalização eletrônica;
• Retomar os estudos de viabilidade e as negociações

para a construção de uma estação de barcas em São
Gonçalo.

POR AMOR A SÃO GONÇALO

