PLANO DE GOVERNO DETALHADO
1 Educação
1.1 – Implantar o tempo integral no ensino e médio técnico com (Todo jovem tem o direito de sair da
escola com um técnico )
1.2 – Melhorar a merenda escolar com orientação de nutricionista.
1.3 – Fortalecer a inclusão digital em toda a região criando centro profissionalizante.
1.4 – Financiar cursos para professores para o melhor desempenho junto aos alunos.
1.5 – Construção de uma Universidade
1.6 Facilitar e incentivar universidades para que se instalem no município
1.7 - Implantar o tempo integral a entrada ás 06:30hs ás 18:30hs. ( toda criança tem direito de esta na
creche)
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Saúde
- Medico Sempre Presente
Programa melhor idade (pessoa idosas)
Médicos especializados para atender o idoso em casa regularmente.
Programa Medico, gestante
Médicos especializados para o acompanhamento da gestante em casa.
Programa médio Especial ( para portadoras de deficiência )
Médicos especializados no atendimento a pessoa com deficiência realizando atendimento na casa
do deficiente.
2.1 – Construir um hospital de grande porte com exames de alta e média complexidade, inclusive
com hemodiálise, oftalmologista e neurologia.
2.2 – Reduzir o tempo de espera em exames agendados
2.3 – Renovar a frota de viaturas para melhor atender o cidadão do município.
2.4 - Potencializar todos os programas preventivos de saúde.
2.5 – Criar um canil municipal com castrações, doações e eventos para os mesmo visando o
recolhimento dos animais da rua.
2.6 – Colocar médicos nos postos de saúdes para atender a população 24 horas.
2.7 – trazer um hospital universitário para o município.

3 Cultura
3.1 – Criação do Parque Maravilha onde será um local adequado para apresentações culturais em
contato com a natureza com aparelhos para exercícios físicos para jovens, adultos e idosos.
3.2 – Criar um polo de suporte aos artistas do município, artistas de rua, artista ligados a ONGs etc.
3.3 - Apoio e suporte as festividades típicas e religiosas do município
3.4 – Restaurar os patrimônios e vias históricas do Município
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Esporte e Lazer
–Bolsa esportiva para incentivar os atletas do município.
Construção de quadras polivalente e recuperação de outras.
– Patrocinar os esportes em parceria com outros governos para clubes e ligas.
– incentivar o esporte nos bairros com acompanhamento de profissionais em parceria com a
secretaria de esporte e lazer e com ONGs esportivas
4.5 Estender as atividades esportivas aos portadores de necessidades especiais em escolas, creches,
bairros e ONGs.
4.6 Estudar a viabilidade de construção de pistas de caminhada de ciclovias.

5 Segurança Pública
5.1 – Buscar parceria junto ao governo do estado para Criação de um Batalhão De Policia Militar no
Município.
5.2 Em parceria com o Estado, iremos pegar policial de folga e colocar para fazer o policiamento no
município junto a guarda municipal

5.3 – Integrar a guarda municipal ás policia civil militar e ao corpo de bombeiros, para atuar
ostensivamente em praças, escolas repartição públicas e vias de trânsito com abrangência em todos
os bairros.
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Emprego e Renda
- Parceria com os empresários na infraestrutura industrial
– Prioridade na compra de mercadoria e produtos no comercio e indústrias locais.
– Incentivo e apoio á criação de cooperativas, polos para geração e ao desenvolvimento agrícola.
– Criar uma secretária de proteção e desenvolvimento da área pesqueira.
– Programa de atenção dos problemas dos feirantes
Criação do mercado popular municipal onde os produtores locais irão vender os seus produtos.
Incentivo fiscal para indústrias se instalarem no município, gerando emprego e renda.
Através do incentivo fiscal para atrair as indústrias, o município exigirá que 70% da Mão de obra
seja do município.
6.9 Com as indústrias se instalando no município, implantaremos a lei do programa jovem aprendiz

6.10 Criaremos uma secretaria com o objetivo de fiscalizar as empresas para manter o percentual
exigido pelo município com um canal de ouvidoria para o trabalhador fazer denúncias.
6.11Criar um mercadão popular para os camelôs trabalharem no centro.
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Transporte
- Viabilizar o estudo Logístico para transporte 24 horas com incentivo municipal
– Implantar novos pontos de ônibus e restaurar os existentes
– regularizar o transporte alternativo e criar parceria com a prefeitura.
– construir terminal para o transporte alternativo no centro Itaguaí
Integrar o trem santa cruz a Itaguaí.

8 Saneamento Básico e Infra-Estrutura
8.1 – Construção de base de tratamento de esgoto.
8.2 – Projeto junto à CEDAE para melhorar o abastecimento e a distribuição de água para bairros onde
o abastecimento não chega.
8.3 - Dar continuidade a urbanização dos bairros.
8.4 - Pavimentação e reconstrução de calçadas.
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Políticas públicas para mulheres
– Ampliar a participação da mulher no poder.
– Fortalecer a ação na delegacia da mulher.
– Organizar locais para apresentação e venda de produtos artesanais.
– Criar um disque mulher para denuncias de violência, maus tratos, assaltos, estupros e/ou
qualquer tipo de ocorrências com as mesmas.

10 Limpeza Urbana
10.1 - Projeto para construção de usina para tratamento de lixo.
10.2 - Coleta e reciclagem de resíduos
10.3 - Assumir a coleta seletiva de lixo da cidade com a própria frota de caminhão do município
10.4 Criação de uma cooperativa de reciclagem de lixo

11 Meio Ambiente
11.1 - instalar lixeiras recicláveis destinadas a cada tipo de lixo, papel, vidro, plástico e residos.
11.2 - Reflorestar a parte desmatada do município
11.3 - Criar um setor de fiscalização para proteger os mananciais, flora e fauna.

12 Turismo
12.1 – Apoiar á economia local para atividades turísticas aos hotéis, pousadas, sítios, parques temáticos,
cachoeiras, etc.
12.2 - Criar projeto conexão do turismo com a cultura local através dos meios de comunicação
12.3 - Criação de novos entretenimentos e novos pontos turísticos
12.4 - Tornar o turismo local mais acessível e atraente
12.5 Preservar o patrimônio histórico e cultural através de tombamento.

13 Funcionalismo público
13.1 – Revisar a política funcional com a inclusão do plano de carreira
13.2 - Atualizações profissionais aos os servidores.

14 Transparência
14.1 – Participação popular em audiências públicas de planejamento.
14.2 - Prestação de contas anual
14.3 - Criação de uma ouvidoria 24 horas
14.4 - Auditoria três vezes por semana com representante da prefeitura para que a liderança municipal
não perca o contato com o cidadão
14.5 Incluir no site da prefeitura ferramentas como; acompanhamento de projetos obra em execuções,
despesas, receitas, contratos.
17 Comunicação
17.1 – Criar meios de comunicação de fácil acesso onde o cidadão poderá ter acesso a serviços
equivalente a:
17.2 – Portal de nota fiscal do serviço eletrônico NFS-e permite a automação da guia de recolhimento
do ISS.

17.4 – Incluir no site da prefeitura o sistema que permita o cidadão abrir a sua empresa pela
internet
17.5 - Implantar o processo de matrículas na rede escolar municipal, utilize a Matrícula Inteligente online.

17.6 - Wi-Fi gratuito no centro comercial de Itaguaí potencializando comercio da cidade

18- IPTU
18.1 A prefeitura dará oportunidade de regularizar o IPTU atrasado pagando somente o
ultimo ano
18.2 – Aposentando será isento de IPTU.

