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1-INTRODUÇÃO

Este Plano de Governo foi construído com a
participação da população e contempla uma metodologia que
possibilite uma atualização periódica onde a sua implementação
sera acompanhada pela sociedade.
Visa a integração de programas e projetos mais
exitosos na administração pública brasileira e principalmente a
construção de uma Itaguaí responsável, inclusiva, sustentável e
de oportunidades para todos.
Estabelece uma concepção global em torno do papel
do Governo de Itaguaí na interface com os demais governantes
da Costa Verde e Baixada Fluminense, com problemas que
desafiam o Brasil e o mundo.
Os desafios da sociedade civil e dos Estados nacionais
no mundo passam necessariamente pelo enfrentamento e
superação do modelo de desenvolvimento fundado em
combustíveis fósseis para um modelo baseado na
sustentabilidade econômica, social e ambiental. Isto quer dizer
que a busca da equidade social deverá estar articulada com um
modelo de economia que inclua aquela parte da sociedade
mundial excluída dos benefícios da terceira revolução científica e
tecnológica em curso, preservando as condições necessárias de
habitabilidade no planeta.
Este é um objetivo que só pode ser enfrentado se
houver uma cooperação sistemática entre sociedade civil e
governos fundada em uma nova concepção de governabilidade
que tem na governança o fio condutor das administrações que
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formulam, decidem e executam ouvindo e contando com a
colaboração da sociedade civil, entendida como aquela parcela
organizada da população.
Um novo governo para Itaguaí “afinado” com esta
concepção de gestão do poder público, necessariamente deverá
afirmar em seu plano de governo o compromisso com a
instituição de mecanismos legais que permitam a perfeita
parceria entre governo e sociedade civil em ações relacionadas à
problemática de Saúde, Segurança, Educação, Saneamento
Básico, Geração de Emprego e Renda, Cultura, Meio Ambiente
e Moradia. Só uma ação conjunta de governos e sociedade civil
poderá enfrentar os macros problemas relacionados à busca da
sustentabilidade econômica, social e ambiental.

2- SÍNTESE DAS PRINCIPAIS PROPOSTAS

OBJETIVO

Estabelecer diretrizes e estratégias para execução do Plano de
Governo do Município de Itaguaí, que contemple as soluções
para os problemas da população de forma democrática,
garantindo o desenvolvimento integrado e sustentável, no
contexto da Costa Verde, do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil e
do mundo.
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ESTRATÉGIA OPERACIONAL BÁSICA

Constituição de um Núcleo de Planejamento Estratégico para
pensar e propor soluções para os problemas da cidade composto
pela Secretaria de Planejamento e Secretários das diversas
pastas do Governo.
Implantar o Projeto Zoneamento da Cidade para identificação
dos problemas, ordenar por temas e prioridades.
Atuar de forma integrada com a população na solução dos
problemas, visando atender as necessidades da população em
cada bairro segundo suas prioridades.
Centrar as principais propostas em eixos temáticos que possam
ser tratados por todas as secretarias.
Priorizar os programas nas áreas de Saúde, Educação e
Segurança.
Na área de estruturação organizacional e administrativa
A primeira etapa no processo de planejamento de linhas de
ações para execução do PLANO DE GOVERNO, deve ser dedicada
à organização da administração, quer na revisão do espaço da
prefeitura, na reforma e ampliação da infraestrutura, quer na
organização da estrutura administrativa com a previsão, fusão ou
extinção de secretarias.
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Alguns pontos merecem maior destaque:
Elaboração de instrumentos básicos de governo:
- Plano de Governo.
- Plano Plurianual.
- Diretrizes Orçamentárias.
- Orçamento Anual.
- Redução de Secretarias.
- Serviços de geoinformação, possibilitando a melhoria no
controle e na elaboração de projetos de infraestrutura, tais
como: água, esgoto, iluminação pública, coleta de lixo,
transporte coletivo, etc.
- Geração de informações para cumprimento de forma mais
transparente da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- Mobilidade de trânsito e implantação de projeto especial.
- Da gestão de informática
- Modernização administrativa com revisão e instalação de
sistemas de conhecimento.
Na área de gestão das principais linhas de ações básicas
A - Da Gestão de Saúde.
- Controle epidemiológico.
- Distribuição de remédios.
- Controle de resultados dos programas de saúde.
- Auditoria da Saúde.
- Capacitação técnica dos servidores.
- Campanhas preventivas.
- Consultoria especializada para programas de vacinação.
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B - Da Gestão da Educação, Cultura e Desporto.
- Capacitação de professores, equipe técnica e apoio da SMEC.
- Programas de educação.
- Programas de cultura.
- Programas de desporto.
- Cumprimento do Plano Municipal de Educação.
- Informatização de todo o processo administrativo da SMEC.
C - Da Gestão de Urbanismo, Meio Ambiente e Ordenamento
do território Municipal.
- Urbanização e os seus Custos, Recursos e Financiamentos.
- Elaboração de propostas de urbanização.
- Proposta de programas de desenvolvimento sustentável e
defesa ambiental.
D - Da Gestão das Políticas Sociais.
- Segurança pública.
- Saneamento básico.
- Habitação.
- Família e criança.
- Jovens.
- Idosos.
- Defesa do consumidor.
- Previdência municipal.
- Programa de prevenção de álcool e droga.
- Moradores de rua.
- PNE – Portadores de Necessidades Especiais.
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E - Da Gestão das Políticas Econômicas.
- Trabalho, Emprego, Renda, Formação e Qualificação de
profissionais.
- Política energética.
- Indústria e comércio.
- Turismo.
- Agricultura e pesca.
F - Da Área Jurídica.
- Cumprimento da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal.
- Revisão do Sistema Tributário Municipal.
- Transparência na prestação de contas da Administração
Municipal.

3- PRINCÍPIOS ÉTICOS NA ATUAÇÃO DO GOVERNO.

O exercício da cidadania pressupõe indivíduos que
participem da vida comum. Organizados para alcançar o
desenvolvimento do local onde vivem, devem exigir
comportamento ético dos poderes constituídos e eficiência nos
serviços públicos. Um dos direitos mais importantes do cidadão é
o de não ser vítima de corrupção.
Quando um governante exerce o seu mandato deve estar
comprometido com a ética e combater à corrupção.
Aqueles que passam pelo poder colecionando ações de
improbidade administrativa e outras que demonstram a falta de
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uma base ética para o governo, devem ser os exemplos
negativos a serem evitados.
A proposta que este PLANO DE GOVERNO quer apresentar
aos eleitores, nas suas mais diversas linhas de ações deve estar
plantada em um compromisso ético.
Além da busca de qualidade através de uma melhoria
constante, garantindo a democrática participação da sociedade
assumindo um compromisso ético, e preservando valores,
mantendo a integridade da administração em respeito à
legislação vigente e ao Cidadão Itaguaiense.

4 - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO GOVERNO
Apresentação das linhas gerais de programas não
representa um limitador, nem estabelece exclusão de
outros programas que venham a ser demandados pela
população de Itaguaí.
4.1 - SAÚDE
- Construção de um novo hospital com maternidade, CTI e UTI
neonatal.
- Implantação da Clínica de hemodiálise.
- Implantação do Centro de imagens.
- Transporte de pacientes para fora do munícipio com qualidade,
respeito e segurança enquanto o projeto da saúde estiver em
execução.
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- Implantação do Centro de fisioterapia e reabilitação de
traumas.
- Consultas médicas marcadas via internet, telefone e terminais
de atendimento nos bairros dando fim as filas.
- Criação de Convênios com Médicos, Clínicas Especializadas e
Laboratórios nas especialidades não atendidas pelo município.
- Postos 24h com ambulância para os bairros mais distantes
- Ampliação da rede de Postos de Saúde nos bairros.
- Ampliação dos Programas de prevenção.
- Implantação do SAMU Marítimo.
- Implantação das Motolâncias.
- As unidades de saúde atenderão a qualquer munícipe
independente do bairro em que reside
- Ampliar o programa de apoio ao dependente químico
- Implantação do Centro Veterinário Municipal com controle de
zoonoses, campanha de adoções, criando convênio com
universidades.
- Programas de prevenção da saúde da mulher (mamógrafos,
ultrassonografias) com exames de papanicolau e resultado em
prazo mínimo.
- Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede
de saúde pública, assegurando uma postura de atenção e
cuidado que responda efetivamente à expectativa da população.
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- Atender à demanda gerada no município, dentro do princípio
da universalidade, com atenção integral à saúde, de forma
humanizada e com equidade.
- Fortalecer a estratégia Saúde da Família, respeitando a base
doutrinária e filosófica do programa e visando uma atuação
centrada na valorização da saúde (prevenção).
- Implantar um modelo de gestão fundada em estabelecimento
de metas, controle anual dos resultados de gestão, baseado em
indicadores identificados com a participação do governo, dos
trabalhadores em saúde e dos usuários.
- Estabelecer prioridade para investimentos dirigidos à promoção
da saúde e à proteção específica da população por local de
moradia.
- Implantar Programa permanente dirigido à manutenção e
funcionamento das aparelhagens hospitalares superando a
burocracia pública em relação à recuperação e reposição de
equipamentos e instalações. Integração com o governo federal,
estadual para a expansão da rede municipal de atendimento à
saúde, de forma coordenada, para os bairros mais distantes e
para as ilhas e Integrar com os hospitais universitários e rede
privada para a facilitação de atendimentos em saúde da
população.
- Melhorar a gestão para o atendimento de urgência e
emergência.
- Ampliar o Programa Saúde da Família, priorizando os bairros de
maior vulnerabilidade, de acordo com os resultados do
zoneamento.
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- Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos à
população na rede de saúde ou em domicílio.
- Agir na prevenção de epidemias através da reestruturação da
Vigilância Sanitária, a partir de constatação das necessidades
levantadas e realizar ações preventivas e curativas.
- Ampliar e articular os programas de atenção integral à saúde da
criança e do adolescente, da mulher, do homem, do idoso, do
trabalhador, das pessoas com deficiência, DST/AIDS e de saúde
mental.
- Capacitar os gestores e servidores do órgão central e das
unidades de saúde, objetivando a melhoria da coordenação das
ações, e a prestação dos serviços de forma humanizada e com
qualidade.
- Captar recursos para melhorar a infraestrutura das unidades de
saúde do município
- Aumentar o quantitativo de farmácias populares no município,
buscando atingir as áreas não atendidas atualmente pelo
programa.
- Implantar o Projeto de Bem com a Vida na Melhor Idade para
promover orientação e prática de atividades físicas, como
caminhadas, recuperação de cardíacos, acompanhamento de
hipertensos, entre outros.
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4.2 – EDUCAÇÃO

Criação e Implantação do Projeto ESCOLA PONTE:

CONCEITO

Escola de horário integral, de atendimento integral, que
referencia outras escolas do município criando relação de
complementariedade com cada uma daquelas ESCOLASSATÉLITE.

OBJETIVOS DO PROGRAMA:

Pedagógicos
• Escola pública de qualidade.
• Melhoria dos resultados mensuráveis (IDEP/IDEB).
• Educação focada em competências e habilidades.
• Disseminação, nas escolas abrangidas (satélites) de práticas
pedagógicas inovadoras, sendo a ESCOLA POMTE um
centro de capacitação e discussão de práticas educacionais
adequadas ao mundo moderno.
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Sociais
• Formação integral do aluno: cognição, cidadania, ética,
habilidades e competências.
• Integração família-escola à partir de projetos educacionais,
capacitações e atividades esportivas.

OUTROS PROGRAMAS

- Promover o conhecimento científico, humanístico, artístico,
tecnológico e o desenvolvimento de valores éticos.
- Reorganizar as orientações para a construção do Plano Político
Pedagógico, de modo que ele contemple as necessidades,
especificidades e decisões das escolas.
- Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de
educação, de forma a garantir o bom atendimento a todos os
alunos, sem restrição.
- Considerar a informática e as novas linguagens de comunicação,
juntamente com a formação permanente e a valorização dos
educadores, a reorientação curricular e os métodos de avaliação
como aspectos indissociáveis do processo educacional.
- Construir escolas para eliminar o déficit de vagas identificado
pelo zoneamento visando atender a demanda do ensino préescolar e fundamental.
- Universalizar o acesso a creches, através da construção de
creches, nos bairros com maior déficit de vagas.
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- Implantar o programa Rede Educação Compartilhada,
articulando Instituições de Ensino Superior e a iniciativa privada
em programas com educação sustentável.
- Implantar Centros Integrados de Educação e Lazer como
espaços de convivência e desenvolvimento de programas
educativos, socioculturais e de lazer, utilizando espaços públicos,
praças e outros logradouros públicos ociosos.
- Manter a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com
critérios de acesso democrático e transparente, promovendo a
permanência dos alunos e desenvolvendo esforços pela
ampliação gradual da oferta. Implantar gradualmente a escolas
de tempo integral em ênfase nos conceitos de cidadania,
democracia, sustentabilidade e responsabilidade social.
- Implantar programas do governo federal, como Brasil
Alfabetizado e ProJovem, de modo que esses dialoguem com os
novos programas da EJA Municipal.
- Fortalecer a política de entrega dos uniformes e materiais
escolares, assegurando sua qualidade e prazos de entrega.
- Aprimorar o transporte escolar para os alunos da rede
municipal das ilhas.
- Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre
temáticas de segurança, da cidadania, paz social, do meio
ambiente, de saúde, de trânsito e outras.
- Enfrentar os fatores de evasão escolar e repetência
especialmente dos alunos jovens e adultos.
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- Ampliar e qualificar os atuais projetos e programas em
andamento: Bibliotecas Interativas, Laboratórios de Informática,
Ateliê de Artes e InfoRede.
- Elaborar e implementar um plano de manutenção para os
equipamentos da rede de educação, pensando num espaço que
respeite as necessidades do brincar, de fantasiar e produzir
conhecimento e pesquisa.
- Diálogo constante com o Ministério Público, Juizado de
Menores, Conselho Tutelar e outros órgãos de interesse na área,
elaboração de um plano visando prevenir a indisciplina e
depredação do Patrimônio Público.

4. 3 – SEGURANÇA PÚBLICA

- Desapropriação do terreno, construção do Batalhão de Polícia
Militar e doação para o Estado.
- Convênio entre Prefeitura e Estado para manutenção e
abastecimento das viaturas das Polícias Militar e Polícia Civil.
- Monitoramento de toda a cidade com câmeras de imagens e
câmeras de identificação de veículos roubados com centro de
gerenciamento em pareceria com a Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia
Civil e Defesa Civil.
- Ampliação do PROEIS através da inciativa pública ou privada
- Implantação do programa de ronda escolar municipal e das
praças públicas
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- Implantação do disque
(2688/2687/3781/3782)

denúncia

com

prefixo

local

- Convênio para implantação da Delegacia especializada em
atendimento a Mulher
- Construção do batalhão do corpo de bombeiros
- Estruturação do Programa “Guarda Municipal Amiga dos
Bairros”, em conjunto com os órgãos de segurança dos Governos
Estadual e Federal.
- Vigilância do patrimônio municipal
- Manter programa de apoio ao jovem dependente químico e
atuar com rigor visando o cumprimento do Estatuto da Criança e
Adolescente na proibição de venda de bebidas alcoólicas, armas
e outros produtos para menores de 18 anos.
- Capacitar e especializar setores da Guarda Municipal para
atendimento em escolas, fortalecendo a ronda escolar e a ação
nas praças públicas. Redimensionar quantitativa e
qualitativamente o efetivo da Guarda Municipal e adequá-la às
necessidades de uma segurança pública municipalizada.

4. 4 – SANEAMENTO BÁSICO

- Reestabelecer o convênio de investimentos da CEDAE com o
município.
- Limpeza de canais e córregos
- Canalização e Manilhamento das valas negras.
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- Elaborar e implementar a Política Municipal de Gestão e
Saneamento Ambiental.
- Ampliar o fornecimento de água potável e esgoto para a
população, com recursos próprios e obtidos através de
convênios e contratos com o governo estadual e federal, órgãos
e agentes financiadores nacionais e internacionais.
- Controlar a disposição de resíduos sólidos industriais,
hospitalares e domésticos.
- Implantar a coleta seletiva do lixo na cidade, para reciclar,
reutilizar e reaproveitar os materiais.
- Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente.
- Implantar o Sistema de Gestão Ambiental Municipal em
conformidade e integrado ao Sistema Nacional de Meio
Ambiente (Sisnama) e ao sistema estadual.
- Aprimorar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental,
oferecendo respostas mais rápidas ao empreendedor.
- Implantar uma política eficiente para a questão dos resíduos
sólidos, construção de aterros sanitários e o incentivo a
cooperativas de reciclagem do lixo.

4.5 – MEIO AMBIENTE

Os debates históricos dos últimos 40 anos apontam para a
promoção do desenvolvimento com sustentabilidade. Os
caminhos estão contidos na Agenda 21, da Convenção do Clima,
da Biodiversidade, da Desertificação, a Carta da Terra, e o
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acordo sobre florestas, daí derivam para as cidades, a aprovação
e implementação da Agenda 21, diferentemente dos partidos
ditos de esquerda que optam pelo orçamento participativo a
Agenda 21 é ser um grande diferencial para políticas públicas
sustentáveis: recuperação de áreas degradadas e arborização da
cidade principalmente na periferia que padecem de um
ambiente natural saudável , aqui com ampla participação
popular; promoção da Educação Ambiental em todo rede de
ensino municipal e centro verde irradiador para toda população
de boas práticas;
- Estímulo a criação de redes sociais e governamentais para que
as boas práticas de proteção ambiental, social e de geração de
emprego e renda se ampliem na região.
- Recuperação dos mananciais.
- Fiscalizar e controlar o uso irregular das cachoeiras.
- Combater a destruição de manguezais.
- Implantação da Guarda Ambiental Municipal.
- Fiscalizar os impactos causados pelo CTR (lixão).
- Controle da circulação dos caminhões voltados ao CTR (lixão).
- Ampliação do projeto Eco Ponto (Para todos os resíduos e
objetos).
- Implantação do projeto orla no município em convênio com a
Secretaria de Patrimônio da União para fiscalização e controle do
uso das praias.
- Coleta de lixo nas ilhas.
- Eco barreiras nos Rios que desaguam na baía de Sepetiba.
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- Criação de um parque/bosque verde municipal.

4.6 – TRANSPORTE E TRÂNSITO

- Ampliar o horário de atendimento aos passageiros.
- Ampliar as rotas municipais.
- Fiscalizar a atividade das empresas intermunicipais que atuam
dentro do município no que se refere ao cumprimento dos
horários, qualidade do serviço e rotas estabelecidas em convênio
com o DETRO.
- Trabalhar junto ao Governo do Estado para viabilizar convênio
de implantação do VLT entre Itaguaí e Santa Cruz.
- Conclusão da obra do terminal rodoviário do trevo do
Mazomba.
- Dar tratamento devido aos profissionais do transporte com
respeito, diálogo.
- Capacitar e qualificar os guardas de trânsito.
- Ordenar as áreas de estacionamento em vias públicas.
- Plano de apoio logístico aos carreteiros que residam na Cidade.
- Elaborar e implantar um novo Projeto de Ordenamento do
Trânsito.
- Aperfeiçoar o serviço de atendimento aos usuários de
transporte coletivo.
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- Aprimorar os serviços de táxi, transporte de escolares e de
fretamento.
- Aprimorar programa permanente de educação para o trânsito
voltado para crianças em idade escolar e adultos em geral, ou
seja, pedestres, condutores e passageiros.

4.7 – HABITAÇÃO

- Elaborar o Plano Municipal de Habitação que deverá definir
ações de curto, médio e longo prazo, por meio da participação
cidadã.
- Regularização Fundiária.
- Convênio com os Governos Federal e Estadual construção de
casas populares.
- Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes
linhas financiamento e ações de parcerias.

4.8 – POLÍTICA URBANA

- Promover a revisão do plano diretor e rever a legislação
complementar já aprovada visando sua simplificação
- Implantar praças nos bairros que não possuem e revitalizar as já
existentes, com segurança e projetos de cultura esporte e lazer.
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- Melhorar as condições de acessibilidade nos Próprios
Municipais, Comércio e conservação dos passeios públicos
(calçadas).
- Construção do viaduto da linha férrea de acesso ao Chaperó.
- Construção de pontos de ônibus.
- Criação do estacionamento municipal para atender a Ilha da
Madeira.
- Implantação de ciclovias interligando os bairros.
- Construção do mercado municipal popular com infraestrutura
de banheiros, praça de alimentação, boxes e segurança.
- Promover a revisão do Plano Diretor, buscando compatibilizar
a ocupação do solo urbano com diretrizes que assegurem o
desenvolvimento sustentável, e rever a legislação complementar
já aprovada, visando sua simplificação.
- Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos
e orientar sua adequada conservação.
- Expansão e melhoria da iluminação pública.

4. 9 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Reintegração dos moradores de rua e jovens abandonados a
sociedade.
- Criação do segundo conselho tutelar de Itaguaí.
- Ampliação dos programas socias, culturais e esportivos
relacionados a terceira idade.
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- Implantação da guarda mirim.
- Implantação da casa de acolhimento social para moradores de
rua.
- Criar, por meio de parcerias, o Programa de Cuidadores de
Pessoas Idosas.
- Apoiar as instituições religiosas que promovem trabalhos
sociais.
- Concluir as obras do centro de convivência da terceira idade.
- Implantação do cadastro de portadores de deficiências para
oportunidades de trabalho.
- Criação do CRAS itinerante.
- Aperfeiçoar o sistema de gestão dos programas de
transferência de renda Federal, Estadual e Municipal para
ampliar o atendimento às pessoas em situação de
vulnerabilidade.
- Estabelecer estratégias para a implantação do SUAS (Sistema
Único da Assistência Social) eficiente em toda a cidade de
Itaguaí.
- Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a
família, a comunidade e instituições religiosas como parceira na
construção de uma sociedade de moral e de valores morais e
ético.
- Ampliar e aperfeiçoar a rede de Centros de Referência da
Assistência Social (Cras) para atender a demanda do município
nas regiões de maior vulnerabilidade.
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- Efetivar os Centros de Referência Especializados da Assistência
Social (Creas).

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

- Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social,
Cultura, Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando
prioritariamente a prevenção e a atenção à família.
- Promover articulações com o governo federal e o estadual para
aplicação de recursos financeiros na cidade, ampliando a oferta
de serviços à criança, ao adolescente e às suas famílias.
- Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos
programas contra todas as formas de violência decorrentes de
negligência, abuso, maus-tratos, exploração sexual e crueldade
em relação à criança e ao adolescente.
- Privilegiar atividades sócio-educativas em meio aberto para
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com
destaque para as ações voltadas à permanência e ao sucesso na
escola.
- Aderir ao Programa de Promoção e Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente, para fomento e apoio a planos,
programas e projetos Municipais/Regionais de atendimento
protetor à criança e ao adolescente vítima de violência e ao
adolescente em conflito com a lei, em parceria com a Secretaria
Nacional de Direitos Humanos.
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS MULHERES E POLÍTICA DE
GÊNEROS.

- Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de
atendimento às mulheres vítimas de violência.
- Criar o Centro de Apoio para mulheres vítimas de violência.
Desenvolver ou ampliar programas e serviços que contribuam
para a reestruturação da vida das mulheres que sofreram
violência doméstica.

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE

- Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços
existentes, com ofertas de serviços e atividades de convivência,
incluindo o atendimento específico aos que estão em situação de
vulnerabilidade.
- Implantar o programa Pontos de Encontro, sobretudo nos
bairros com maior concentração de pessoas idosas.
- Incentivar agências e operadores de turismo da cidade a
promover atividades de lazer e turismo para a população idosa,
em consonância com as iniciativas do Governo Federal.
Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização
familiar quanto às suas necessidades e direitos.
- Criar, por meio de parcerias, o Programa de Cuidadores de
Pessoas Idosas.
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE
NECESSIDADES ESPECIAIS

- Criar Subsecretaria voltada aos Portadores de Necessidades
Especiais.
- Implantar políticas e programas desenvolvidos pelo governo
federal de forma integrada às políticas e programas locais para
pessoas com deficiência, descentralizando a oferta dos serviços.
- Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das
pessoas com deficiência, pelo próprio poder público e pela
iniciativa privada.
- Adaptar as Escolas para pessoa com deficiência. Estabelecer
parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho com
este segmento.
- Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das
pessoas com deficiência.
- Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência
promovendo a adaptação de calçadas e acessos a prédios
públicos, o transporte especial, o acesso a órteses e próteses e a
capacitação de familiares para a reabilitação baseada na
comunidade, de acordo com a legislação vigente.

4.10 – CULTURA

- Ampliar os projetos da escola de música.
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- Ampliar os projetos da escola de dança.
- Criar projeto de música nas praças dos bairros e pontos
turísticos/históricos da cidade.
- Promover encontros relacionados as atividades artísticas e
culturais (Estilos musicas, artes e cultura).
- Resgate da cultura histórica de Itaguaí.
- Criar o Programa Rede Cultural, destinado a incentivar e
subsidiar a permanência de grupos culturais de reconhecida
importância para identidade cultural do município.
- Criar o Programa Municipal de Fomento às Artes em Itaguaí,
para apoiar iniciativas nas linguagens teatral, musical, literária,
coreográfica, plástica e das culturas populares tradicionais e
contemporâneas.
- Manutenção, revitalização e implantação de novas áreas de
lazer, atendendo aos locais carentes.
- Resgate das ruas de lazer com gincanas, campeonatos
esportivos, premiação e orientações sobre saúde.

4. 11 – ESPORTE E LAZER

- Construção da Vila Olímpica Municipal.
- Implantação do programa de profissionais de educação física
nas praças para orientação no esporte.
- Implantação das olímpiadas municipais.
- Implantação do campeonato anual de bairros.
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- Implantação de academias ao ar livre.
- Implantação de programa de incentivo para formação de novos
atletas.
- Implantação de projeto esportivo pra inclusão e
desenvolvimento de atletas portadores de necessidades
especiais.
- Implantar o Projeto Cidade do Esporte, em parques e praças,
promovendo oficinas e aulas das diferentes manifestações
culturais e esportivas e construindo pistas para caminhada,
playground, áreas para atividades corporais ao ar livre e
formação da comunidade, além de quadras e campos esportivos.
- Criar o projeto de lazer nos bairros, por meio de estrutura
móvel (ônibus aditados), levando divertimento a todas as regiões
da cidade, em especial as mais carentes e distantes. Fortalecer as
práticas esportivas na rede de escolas municipais, começando
pela iniciação esportiva, passando pela disseminação do esporte
em larga escala e em diferentes modalidades, até a descoberta
de talentos para o esporte competitivo.
- Valorizar as demais dimensões do esporte: amador (por meio
das respectivas ligas, clubes e demais organizações), recreativo,
paraolímpico e não-olímpico.
- Desenvolver o Programa Escola Aberta para promover a
abertura das escolas públicas nos fins de semana, realizando
atividades como torneios esportivos, capoeira, dança de salão,
oficinas culturais, videoteca e palestras de interesse da
comunidade.
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- Assegurar a formação dos agentes sociais e dos servidores do
Esporte e do Lazer, em parceria com os projetos sociais e
universidades.

4. 12 – GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

- Incentivo da instalação de empresas no Município.
- Criação da Subsecretaria de trabalho e renda, órgão que
fiscalizará a quantidade de funcionários residentes no Município.
- Desburocratização da concessão de alvará e licenciamento para
novas empresas.
- Ampla divulgação das informações no Portal da Transparência.
- Implantação de convênio das associações de moradores
legalmente constituídas com o centro de oportunidades.
- Conscientizar as empresas para que possuam responsabilidade
social e compromisso com os trabalhadores do município.
- Incentivar a constituição de cooperativas para reciclagem de
resíduos sólidos.
- Articular com empresas locais e nacionais
reaproveitamento e reutilização de resíduos sólidos.

para

- Formação de Empreendedores Escolares.
- Apoiar micro empreendedores, através de atividades
educacionais, utilizando convênio com a FUNCEFET e os
Governos Federal e Estadual.
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4.13 – DEMOCRACIA E CIDADANIA

- Apoio aos conselhos de política pública e na criação de
comissões e conselhos de bairro.
- Reformulação da Ouvidoria Municipal.
- Execução do Projeto Cidades Digitais em convênio com o
Governo Federal.
- Reformulação da Controladoria Geral do Município (CGM).
- Criação da Comissão de Ética Municipal.
- Incentivar a participação e o controle da sociedade civil
organizada na execução do orçamento municipal.

4. 14 – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

- Fiscalização para manutenção do patrimônio arquitetônico,
tombado, do Município.
- Manutenção do patrimônio com recursos próprios e
complementados com recursos obtidos dos Governos Federal e
Estadual.

4.15 – TURISMO
- Estimular a área de Turismo, desenvolvendo um programa
integrado com a rede hoteleira, restaurantes e empresas de
turismo.
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- Ativar o CMT – Conselho Municipal de Turismo de Itaguaí e
regulamentar o Fundo Municipal do Turismo.
- Fazer o inventário das demandas turísticas e dos potenciais
turísticos de Itaguaí.
- Fazer o inventário dos aparelhos, equipamentos e produtos
turísticos de Itaguaí.
- Criar o calendário de eventos turísticos do município de Itaguaí.
- Otimizar o saneamento básico e infraestruturas nas regiões do
entorno dos aparelhos e produtos turísticos.
- Melhorar a sinalização/identificação dos logradouros e
aparelhos turísticos do município.
- Criar programas de capacitação profissional para os diversos
segmentos do turismo de Itaguaí: transporte, hotelaria,
agenciamento, eventos, clubes, hospitalidade e autarquias
públicas.
- Criar programas de integração das secretarias de educação e
cultura com a de turismo.
- Propor a construção de um centro de convenções em parceria
com as empresas do setor privado: empresas de logística,
siderúrgicas e outras, para o desenvolvimento do turismo de
negócios.
- Promover o turismo náutico, de pesca, turismo rural, esportes,
de aventura, turismo de entretenimento, lazer, bem-estar e
Turismo gastronômico, na orla e montanhas do Município.
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4.16 – GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS PÚBLICAS

- Constituição da Mesa Permanente de Negociação com os
servidores e ou seus representante.
- Modernização da informatização dos órgãos da Prefeitura.
- Ampla divulgação dos processos licitatórios publicando em
jornais de grande circulação e diário oficial.
- Reformulação da Controladoria Geral do Município (CGM)
- Atualização do Cadastro de Imóveis do município.
- Modernização da estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Itaguaí.
- Implantação do Programa “Prefeitura no Bairro”.

4.17 – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

- Manutenção do plano de cargos e salários.
- Qualificação e valorização dos servidores.
- Programas especiais de apoio aos servidores nas áreas de saúde
e educação.
- Assegurar o pagamento de salário dentro do mês corrente.
- Melhorias nas condições de trabalho.
- Assegurar garantias dos direitos constitucionais dos Servidores.
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- Efetuar convênios de interesse dos Servidores, inclusive
empréstimos consignados, plano de saúde, faculdades, cursos
etc.
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