Agenda 40
40 Pontos de Gestão 2017 - 2020

Apresentação:

Quando em 31 de março de 2015 assumimos o caos político, administrativo,
financeiro, jurídico e institucional da Administração Pública de Itaguaí, e,
conseguimos estabilizar as finanças, cortar gastos, enxugar a máquina e dar
transparência aos contratos jurídico-administrativos com os fornecedores e
prestadores de serviços, pautamos nossas ações considerando alguns pontos:
Consideramos que Itaguaí podia ser comandada por cidadãos da nossa cidade.

Reunimos em torno da nossa Gestão Municipal uma equipe de servidores, técnicos e
especialistas em diversas e diferentes áreas das POLÍTICAS PÚBLICAS, capacitando e
qualificando o Município de Itaguaí com uma Administração Pública moderna e
transparente, eficiente e eficaz, moral e eticamente comprometida com o Bem-Estar
da população e com a Qualidade de Vida.
Algumas ações que conseguimos realizar neste período tão curto:
1)
2)
3)
4)

Início da revitalização urbano-paisagística do centro da cidade;
Construção de novas praças nos bairros;
Reforma estrutural com colocação de ar refrigerado nas escolas;
Recuperação institucional e operacional da Companhia Municipal de
Desenvolvimento Urbano de Itaguaí/CODUITA;
5) Implantação da nova feira de produtos hortifrutigranjeiros e artesanais, gastronomia
variada, além de novas manifestações artísticas e culturais no Parque Municipal,
permitindo o aquecimento da microeconomia da cidade;
6) Apoio aos Conselhos Municipais através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Gestão, criando um canal mais eficiente de interlocução;
7) Nova abordagem de aproximação entre as empresas, especialmente as micros e
pequenas, instaladas no município, com realização de rodadas de negócios com a
presença das grandes empresas tomadoras de serviços (CSN, VALE, PORTO SUDESTE);
8) Continuar com a política de Valorização do Servidor Municipal, intensificando
Treinamento e a formação profissional dos nossos Recursos Humanos;
9) Intensificar o relacionamento com a ALERJ e o CONGRESSO NACIONAL, visando
trazer recursos extras a serem aplicados no Município;
10) Intensificar o Programa do PROES, alocando mais policiais no Município,
intensificar o treinamento na nossa Guarda Municipal, aparelhar o município
aumentar o número de câmeras na cidade;
Agora sim, estamos preparados e habilitados para fazer mais e melhor pela cidade,
pelo Município e pelos mais de 122.000 habitantes de Itaguaí na GESTÃO 2017-2020
quando estaremos comemorando os 200 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO em

5 de Julho de 2018, com um Calendário de Eventos à altura de nossas tradições e
como espelho sócio-político-cultural para todo o Estado do Rio de Janeiro vir se
irmanar conosco, nestas festividades que atingirão o Sul Fluminense, a Costa Verde, a
Baixada Fluminense e a Região Metropolitana do Rio de janeiro.

Em 2017 estaremos realizando o planejamento da PRÓXIMA DÉCADA, lembrando
que: em uma Década esperamos evoluir 50 anos. De 2018 a 2027 o Município
passará pelos 200 Anos de Emancipação e pelos 300 Anos de sua Fundação Jesuítica.
Aqui estão 40 PONTOS DA GESTÃO 2017-2020 que nossa Equipe de Trabalho se
dispõe a realizar nos próximos quatro anos junto com o PSB/Partido Socialista
Brasileiro e os demais partidos de nossa coligação, sob minha coordenação.
PREFEITO WESLEI PEREIRA / PSB – 40 / RJ-22-07-2016.

1 – Conveniar instituições acadêmicas para a obtenção de conhecimento técnico-científico visando
ao Planejamento Territorial do Município de Itaguaí; organizar e executar junto aos setores
produtivos do município, com apoio da FIRJAN e SEBRAE, um “Plano Decenal de Desenvolvimento
Econômico Sustentável”, sendo prioridade fortalecer e expandir a Economia Solidária e o
Cooperativismo para as áreas de Agricultura Familiar e Catadores de Resíduos Sólidos; e aprovar na
Câmara Municipal o ZEE/Zoneamento Ecológico-Econômico, o PDOT/Plano Diretor de
Ordenamento Territorial e demais instrumentos de controle, monitoramento e fiscalização das
áreas urbanas, rurais, ambientais, industriais, logísticas, portuárias e marítimas.
2 – Regularizar e dar título de propriedade aos assentamentos humanos existentes no município, bem
como ampliar o Programa Minha Casa Minha Vida;
3 – Dar transparência pública ao Sistema Fazendário Municipal, com licitações e editais via páginas
eletrônicas, implantar o “Programa de Modernização da Arrecadação Tributária”, implantar a
“Agência Municipal dos Contribuintes”, Modernizar o Cadastro Imobiliário do Município, criar
o IPTU Social, e fortalecer a política participativa através dos Conselhos Municipais,
especialmente no que se refere ao “Orçamento Participativo”.
4 – Buscar Parcerias Públicas e Privadas, nacionais e internacionais, de acordo com a Lei Municipal
3.451/28/06/16, que sejam de interesse para o Desenvolvimento Sustentável Local e que
integralizem a participação no capital e a gestão compartilhada com a Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano de Itaguaí/CODUÍTA; Instalação de um “Condomínio Empresarial”,
provido de toda uma moderna infraestrutura capaz de atrair empresas que possam produzir e
comercializar seus produtos e/ou serviços no Brasil e no exterior;

5 – Fortalecer e dar sequência ao “Fórum de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Itaguaí” com
a contínua qualificação de empresas (Sebrae e Firjan), viabilizando o negócio destas empresas
com o crédito das instituições financeiras (Caixa, Banco do Brasil e AgeRIO), para que o Município
gere novas oportunidades, emprego e renda à nossa população;
6 – Qualificar nossos trabalhadores por meio de convênios de cooperação, sem custo ao
trabalhador, com o CEFET e SENAI para alcançar os postos de trabalho gerados na própria
cidade, através do Centro de Oportunidades e do SINE/Sistema Nacional de Empregos, ambos
em funcionamento na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável.

7 – Valorizar o Turismo de Negócios e o Turismo de Eventos atraindo e recepcionando congressos,
seminários, cursos, conferências, colóquios científicos, e principalmente exposições comerciais,

industriais e de agronegócios, através da construção, via Parceria Público Privada, de um “Centro
de Convenções e Exposições” no Parque Municipal de Itaguaí;

8 – Incentivar e estimular o Setor Pesqueiro para uma melhor e maior comercialização de pesca e
pescados, através de parcerias com a FIPE-RJ e iniciativa privada, ofertando capacitação e
qualificação às nossas colônias e associações de pescadores da orla e ilhas da Baía;

9 – Incentivar e estimular os Setores de Ecoturismo, Turismo Náutico, Turismo de Aventuras e
Turismo Cultural, criando a infraestrutura necessária nos ambientes naturais e culturais do
Município que possam ser transformados em produtos de mercado e aberto a visitantes e
turistas, aumentando consideravelmente o fluxo de pessoas, de investimentos e agentes
receptivos da Região Metropolitana para a Baía de Sepetiba e Costa Verde;
10 – Buscar parcerias público-privadas para colocar em execução as obras, produtos e serviços
indicados no “Plano Municipal de Saneamento Básico/PMSB” elaborado e aprovado em 2016,
viabilizando em primeiro plano o Projeto Executivo, já aberto em licitação pública;

11 – Estabelecer uma identidade urbanística para todas as obras periféricas, de esportes, lazer e
passeio público, fixando uma marca e um designer itaguaiense para todos os bairros da cidade,
acompanhando a abordagem urbanística do centro da cidade e integrando a população num
mesmo contexto sócio-político-cultural de Cidadania Municipal;

12– Captar recursos e estabelecer parcerias empresariais pela Lei de Compensação Ambiental para o
primeiro projeto de “Recuperação Sócio-Ambiental da Reserva Biológica Saco de Coroa Grande”
envolvendo remanejamento de palafitas e barracos no Vilar dos Coqueiros que avançaram
sobre o manguezal da foz do Rio Cação (protegido por lei marítima), através de Convênio de
Cooperação da CODUITA com a Companhia Docas do Rio de Janeiro;
13 – Definir e proteger por Lei Municipal as áreas remanescentes da Mata Atlântica do Município,
com a criação de Parques Municipais para o Ecoturismo, Lazer Comunitário, Convivência e
Educação Sócio-Ambiental e Proteção à Biodiversidade formando corredores ecológicos com o
Parque Estadual do Cunhambebe (INEA/SEA) para a conservação da flora e fauna regionais;
14 – Diminuir as Áreas Degradadas de 25% para 13% nas Serras da Mata Atlântica do Município,
através de recomposição florestal utilizando dos viveiros de mudas nativas implantados no
Horto Municipal, junto a Secretaria de Meio Ambiente;
15 – Dinamizar e evoluir os recém-implantados Comitês Comunitários de Gestão das Microbacias
(Mazomba, Mazombinha, Raiz da Serra e Ibituporanga) com ações estruturantes na promoção
do Desenvolvimento Rural Sustentável do Município;

16 – Identificar, selecionar e classificar a “Produção Horti-Fruti-Granjeira de Itaguaí” para uma
melhor colocação de seus produtos no Mercado de Consumo da Região Metropolitana;
Aumentar a participação dos produtores de Itaguaí na Alimentação Escolar com produção local
da Agricultura Familiar.
17 – Prever e prover um ensino contextualizado e de qualidade Itaguaí com a demanda de novos
alunos para a Rede Municipal de Ensino;
18 – Implantar o “Sistema Informatizado para toda a Rede de Ensino” visando: à Gestão Educacional,
a organização dos dados do Censo Escolar, projeção das avaliações educacionais, cadastro

Integrado de escolas, professores, funcionários e alunos, o controle de frequência e
processamento administrativo de arquivos e documentos;

19 – Aumentar e ampliar a oferta de Escolas de Horário Integral buscando atender 25% dos
estudantes da Educação Básica, além das nossas 21 Escolas com 4.257 alunos. Expandir o
número de vagas em Creches na Rede Municipal de Ensino e a universalização no atendimento
à Pré-Escola;
20 – Resgatar e evitar a “Evasão Escolar” através de parcerias entre a Escola, Conselho Tutelar,
Conselhos Comunitários, Ministério Público e o Sistema Municipal de Assistência Social;

21 – Na perspectiva de melhorar os índices do IDEB-ITAGUAÍ, a Secretaria de Educação fará realizar
uma série de esforços, sendo: a)- Avaliação Institucional Anual da Rede Escolar, b)- Análise do
Curriculum Educacional da Rede (escola por escola) contribuindo para a elaboração do PPPPlano Político-Pedagógico, c)- Qualificação dos Professores, com formação continuada com os
técnicos da SMEDU e Parcerias com universidades públicas e privadas, d)- Projetos Educacionais
de Apoio à Aprendizagem e Reforço Escolar;
22 – Estabelecer parcerias empresariais para atração de Cursos Profissionalizantes e o Programa
Jovem Aprendiz, para atendimento aos estudantes maiores de 15 anos de idade;

23 – Dar vazão aos anseios culturais da população de Itaguaí com atividades, oficinas e cursos, que
o “Sistema Municipal de Cultura” conseguiu estabelecer em um ano de existência institucional
da Secretaria de Cultura, operando o Plano Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura, o
Sistema de Indicadores e Informações Culturais do Município, o Conselho Municipal de Cultura
e a Conferência Anual de Cultura onde são eleitos os conselheiros civis e comunitários, tendo
alcançado em 2016: - na Escola de Música 635 alunos, na Escola de Dança 584 alunos, na Escola
de Teatro 376 alunos, na Casa de Cultura 437 alunos, e a formação de 10 Bandas Escolares na
instrução pelos músicos da BAMITA;
24 – Finalizar e adequar toda a infraestrutura nas obras entregues do Teatro no Parque das Artes e
criar programação cultural-artística para 2017 e 2018/Ano das Comemorações dos 200 Anos,
incluindo todo o suporte, apoio, busca de patrocínios e ações estruturantes à Biblioteca, Galeria
de Exposições, Salas das Oficinas e o Anfiteatro (concha acústica);
25 – Organizar e executar os eventos planejados ITAFEST e ITAMÚSICA durante 3 dias sequenciais,
em atividades multiculturais que serão processadas simultaneamente no Parque das Artes, na
Secretaria de Meio Ambiente, no Parque Municipal, na Casa da Cultura, no Calçadão do Centro,
na Praça Vicente Cicarino, no Chafariz e no Teatro Municipal;

26 – Valorizar todos os artistas e produtores culturais de Itaguaí, na organização dos setores, tais como:
a)- formalização jurídico-institucional da BAMITA para profissionalização e autonomia para
apresentações em outras cidades; b)- programação maior da Cia de Teatro Amador Casa Verde;
c)- exposições individuais e coletivas dos 120 Artesões cadastrados; d)- inserção dos artesões
do município no Programa de Artesanato do Estado do Rio; e)- organização e produção permanente
da Feira Cultural de Itaguaí;
27 – Planejar, organizar e produzir o “1º. Festival Nipo-Brasileiro de Itaguaí”, na Entrada da Primavera
de 2018, como parte das Comemorações dos 200 Anos da Emancipação do Município, buscando
parcerias internacionais e nacionais, o apoio da Embaixada do Japão, Agência de Cooperação
Internacional do Japão/JICA, referenciando os 110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil;

28 – Implantar um a Unidade de Terapia Intensiva/UTI no Hospital São Francisco Xavier;

29 – Planejar a construção de um novo Hospital Municipal para substituir o Hospital São Francisco
Xavier;

30 – Ampliar o atendimento nos bairros com implantação de novas unidades dentro do Programa
“Estratégias de Saúde da Família” – ESF, estendendo o atendimento para 24 horas em algumas
delas;
31 – Construir novas UBS/Unidades Básicas de Saúde e ampliar as instalações das 10 UBS existentes;

32 – Melhorar e aumentar a capacidade de atendimento ambulatorial, em todas as especialidades
médicas, no novo prédio da SEMES/ Serviço Médico Municipal de Especialidades Médicas, a ser
inaugurado na Avenida Prefeito Isoldackson Cruz de Brito, com 17 Ambulatórios;
33 – Modernizar e ampliar a Rede de Atendimento Odontológico com a aquisição de novos
equipamentos e material de uso bucal;
34 – Modernizar e aperfeiçoar a Rede de Atendimento em Saúde Mental, para dependentes
químicos, crianças e adultos com necessidades especiais, e acompanhamento de distúrbios;

35 – Informatizar todo o Sistema Municipal de Saúde gerando programas cruzados entre
profissionais médicos, paramédicos, funcionários e pacientes, com informações integradas para
produzir o “Prontuário Eletrônico” de cada cliente. Servirá também para controle de
medicamentos, dos exames complementares, do histórico médico, enxergando dentro da Rede
de Saúde;
36 – Legalização do Transporte Público Complementar, através de licitação pública. Com horários e
itinerários regulamentados, além de um controle rígido realizado pela SMTTDC; Incentivar o
uso de Transporte não motorizado por meio de ciclovias e ciclofaixas;

37 – Transposição da Linha Férrea, no trecho compreendido entre a Ponte do Rio da Guarda até a
Estação de Manobra dos Trens (Coroa Grande). Toda extensão será transportada para área da
Petrobrás e CSA. Na lacuna proporcionada pelo deslocamento da estrada de ferro, será
construída uma via expressa (Via Verde), a qual proporcionará o acesso direto entre os Bairros
Centro e Coroa Grande;

38 – Implantação do Estacionamento Rotativo através de Parquímetros, oferecendo maior agilidade
e conforto aos usuários da via, criando limites de tempo para estacionamento em logradouros
públicos;
39 – Terminar a construção do Terminal Rodoviário de passageiros do bairro Brisamar em parceria
com a Secretária Municipal de Obras e Urbanismo;

40 – Articular os 14 Prefeitos Municipais da Região Hidrográfica II-RJ/Bacia do Rio Guandú, e realizar o
“1º. Encontro Microrregional de Municípios da Baía de Sepetiba” visando a constituição de um
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Integrado e a definição geopolítica da nova
identidade de Itaguaí na MBS/Microrregião Baía de Sepetiba, independente de estarmos no Sul
Fluminense, na Costa Verde, na Baixada Fluminense ou Região Metropolitana do Rio de Janeiro;

