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Saúde
1 – Construção do hospital e maternidade de grande porte, com exames de alta
complexidades, centro de hemodiálise, mamografia, tomografia computadorizada e
ressonância magnética;
2 – Informatizar o sistema de atendimento nas unidades básicas de saúde, assim evitando
filas e prestar um serviço de qualidade a população;
3- Agilizar o agendamento e a realização de exames solicitados;
4 – Qualificar os profissionais para um atendimento digno e de qualidade para a
população;
5 –Fortalecer programas de saúde preventiva ampliando o atendimento das jovens
gestantes com acompanhamento do pré-natal a maternidade por profissionais
qualificados;
6- Implementar centro de prevenção contra o câncer de mama e próstata;
7 – Implantar hospital veterinário para atendimento e destino de animais de rua;

Educação
1. Implantar o ensino de tempo integral nas escolas de ensino fundamental e médio,
incluindo atividades extracurriculares no plano de ensino;
2. Implementar programa nutricional para melhorar a merenda escolar e atender
todo corpo docente do Município;

3. Implementar programa de ampliação da inclusão digital para toda rede municipal
de ensino, incluindo plano de alfabetização de adultos;
4. Implementar programa de formação e capacitação de professores e profissionais
da educação;
5. Implementar programa de monitoramento e acompanhamento estudantil, da
creche até ao ensino superior;

Emprego e renda:
1. Criar programa de incentivo fiscal para atrair novas empresas para o Município,
com intuito do aproveitamento e capacitação da mão de obra local, gerando
emprego e renda;
2. Implementar políticas públicas privadas para qualificação profissional, voltadas
para jovens e adultos de acordo com a necessidade das empresas já instaladas no
Município;
3. Priorizar o relacionamento entre o comércio e a indústria local e o poder
executivo, para aquisição de produtos, bens e serviços;
4. Criar núcleo de apoio aos pescadores e produtores rurais do Município, para
desenvolver a econômica familiar e local;
5. Criação do mercado popular, para produtores rurais e pesqueiro do nosso
Município;
6. Criar o centro do comércio de rua, com intuito de organizar e legalizar o comércio
popular no Município;

Segurança pública:

1. Em parceria com o governo do estado construir o batalhão da polícia militar no
município;
2. Ampliar e qualificar o grupamento tático da guarda municipal, com intuito de
prestar assistência 24 horas nas ruas do nosso município;
3. Criar núcleo de apoio da guarda municipal nos bairros do município, com
atendimento as escolas, praças, repartições públicas e vias de trânsito, com
monitoramento 24 horas;
4. Implementar política de gestão integrada de segurança, com as policias, (civil,
militar, rodoviária federal e corpo de bombeiros) integradas a guarda municipal;

Esporte e lazer:

1. Construção de quadras poliesportivas e de gramado sintético, revitalizar e
recuperar as demais;
2. Criar núcleo de formação de atletas do município e dar total apoio para projetos
esportivos;
3. Implementar projeto esportivo nos bairros com acompanhamentos de
profissionais habilitados;
4. Aprimorar e reativar o bolsa atleta, para dar suporte aos atletas do município que
participam de competições dentro e fora do estado do rio;
5. Criar núcleo esportivo para portadores de necessidades especiais, com
acompanhamento de profissionais habilitados;
6. Solicitar estudo de viabilidade para construção de uma vila olímpica no
Município, para prática e formação de atletas profissionais;

Cultura:
1. Promover projetos culturais em todo Município e dar total apoio aos produtores
local;
2. Providenciar implantação do plano municipal de cultura abrangendo todos os
centros culturais da cidade;
3. Viabilizar parcerias público privada para o incentivo da cultura municipal;
4. Apoiar os eventos de tradição no Município como, (cavalgadas, carros,
motociclistas e etc.) E inseri-los no calendário municipal;
5. Criar núcleos culturais nas escolas, para promover cursos de dança, arte, música
e teatro e gerar mais acesso a população;
6. Efetivar a participação de artistas locais, bandas, grupos de teatro em todos os
eventos municipais, inclusive a expo Itaguaí;

Transporte e trânsito:

1. Viabilizar estudo geográfico e logístico para melhorar o fluxo de veículos em toda
extensão do centro de Itaguaí;
2. Promover o diálogo com representantes do transporte alternativo em Itaguaí;

3. Promover o diálogo com as empresas de ônibus que atende ao município, para
melhorar a qualidade e o atendimento ao cidadão;
4. Construir nas paradas de ônibus, abrigos para atender os usuários do transporte
público;
5. Criar unidade de transporte de paciente e portadores de necessidades especiais,
exclusivamente para atender a todos que precisam de tratamento médico ou
exames fora do município;

Limpeza urbana:

1. Criar projeto para construção do centro de tratamento de resíduos sólidos no
município;
2. Ampliar projeto de capacitação dos catadores de resíduos recicláveis, e efetivar o
credenciamento dos mesmos;
3. Implementar projeto de coleta seletiva no município como também, nas escolas e
repartições públicas;
4. Fomentar a criação de cooperativa de catadores e centro de reciclagem de resíduos
no município;

Meio ambiente:

1. Criar programa de proteção ao meio ambiente, abrangendo todas as empresas
instaladas no município, exigindo medidas de contingência e descarte materiais e
resíduos no meio ambiente;
2. Criar programa público privado, para preservação, manutenção e reflorestamento
de nossas áreas verdes;
3. Cria programa para limpeza de despoluição de nossos rios e córregos;
4. Criar projeto para construção de estação de tratamento de esgotos e subestações
nos bairros, assim acabar de vez com valas negras e descarte de esgoto in natura
de forma irregular;
5. Solicitar estudo ambiental para recuperação e tratamento das cachoeiras do
Mazomba e Itimirim;
6. Criação do núcleo de fiscalização ambiental e combate as construções irregulares
em praias , ilhas e cachoeiras;

Turismo:
1. Reativar o conselho municipal do turismo;
2. Contratação de empresa para elaboração do inventário turístico e diagnóstico de
potencialidade turística municipal;
3. Elaborar sistema municipal para cadastramento de hotéis, pousadas, bares e
empresas do ramo, para inserção no cadastro nacional;
4. Fomentar o turismo de aventura com a construção da rampa de parapente;
5. Apoiar os proprietários de sítios e parque temáticos do município;
6. Criar projeto de desenvolvimento econômico local para atrair novos investidores
para o município;

Políticas públicas para mulher:

1. Criar núcleo de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e urbana,
com acompanhamento de psicológicos e assistentes sociais;
2. Promover cursos diversos, para aperfeiçoamento e capacitação da mulher, com
encaminhamento direto para empresas da região;
3. Criar núcleo especifico para tratamento da saúde da mulher;
4. Incentivar projetos, palestras e atos públicos relacionados a defesa dos direitos da
mulher;

Políticas públicas para crianças, jovens e a melhor idade:
1. Solicitar estudo de viabilidade para construção da clínica da “primeira e melhor
idade”, com atendimento exclusivo para crianças e idosos do nosso município;
2. Criar convênios instituições de ensino para capacitação e formação dos jovens ao
saírem do ensino médio;
3. Criar junto as empresas do município programa de aproveitamento da mão de obra
local, para jovens em busca do primeiro emprego;
4. Ampliar o programa de atendimento as crianças portadoras de necessidades
especiais;
5. Criar programa de ressocialização para os jovens que vivem em abrigos e
moradores de rua, com direcionamento ao mercado de trabalho;

Funcionalismo público:

1. Criar programa de capacitação e aperfeiçoamento para funcionalismo público;
2. Trabalhar pela melhoria continua das condições de trabalho e a valorização dos
servidores municipais;
3. Manter e aprimorar o plano de cargos e salário dos servidores municipais;

Transparência:
1. Manter em audiência pública as prestações anuais das contas do governo;
2. Publicar através de site oficial da prefeitura toda movimentação das receitas
públicas e arrecadação municipal;
3. Solicitar a participação dos conselhos municipais para elaboração do
planejamento Municipal;

