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1 – EDUCAÇÃO
1.1 – Preparar e capacitar o corpo docente através de reciclagem
1.2 – Através de nutricionista melhorar a merenda escolar abrangendo alunos e corpo docente
1.3 - Melhorar todas as condições de trabalho do corpo docente utilizando-se de todos os
instrumentos técnicos existentes, tais como: multimídia, computadores, impressoras e
demais matérias necessários ao cumprimento do aprendizado.
1.4 - Criar um nível de excelência educacional a ser implementado em toda a rede de
educação de forma a servir de referência para todas as escolas do município
1.5 – Preparar um corpo de mediadores de forma a buscar o máximo de perfeição na inclusão
escolar para os portadores de necessidades especiais, tais como deficientes físicos,
autistas, e demais síndromes
2 - SAÚDE
2.1 – Automatizar a realização de atendimentos por meio de uma central telefônica e internet
acabando com as filas para marcação de consultas em toda a rede de postos de saúde do
município.
2.2 – Reativar convenio do SUS com hospitais particulares que estejam ou venham a ser
instalar no município de modo a suprir as necessidades dos munícipes, agilizando assim
exames e consultas.
2.3 – Aparelhar a frota de ambulâncias otimizando o seu funcionamento no atendimento dos
munícipes
2.4 - Recuperação do Hospital Municipal obtendo dele o melhor atendimento em todas as
áreas da saúde.
2.5 - Dar atenção especial aos programas de prevenção de saúde
2.6 – Criar e implementar o abrigo de animais de modo a recolher das ruas os cachorros e afins
para recuperação dos mesmos de modo que retornem para os seus verdadeiros donos ou para
adoção, após todos os cuidados exigidos por lei como vacinação e etc.
2.7 – Ampliar o atendimento médico.

3– CULTURA
3.1 – Criar um novo centro cultural com amplo espaço para realização de todos os eventos da
cidade com ênfase em teatro, encontros ecumênicos, exposições, festas típicas etc.
3.2 – Criação de datas festivas em todas as áreas culturais de forma a ter um calendário
mensal de eventos, trazendo para cidade a diversidade cultural existente em todo o nosso país

3.3 – Incentivar a cultura e a revelação de novos artistas junto as escolas municipais e
comunidade em geral, com a realização de festivais juvenis e adulto nas áreas de teatro,
música, pintura, artes etc.

4 – ESPORTE E LAZER
4.1 – Criação de um Centro Polo Esportivo de modo a incentivar a revelação de novos atletas
junto às escolas buscando o aperfeiçoamento para a prática amadora e profissional, revelando
assim os novos futuros campeões.
4.2 – Buscar proporcionar meios a participação na adoção de atletas do município em eventos
que representem a cidade pela iniciativa privada.
4.3 – Disponibilizar as escolas em finais de semana para a comunidade com práticas esportivas
permanentes.
4.4 – Recuperação de todas as quadras municipais
4-5 – Adequar e incluir as pessoas portadoras de qualquer deficiência à prática esportiva

5 – SEGURANÇA PÚBLICA
5.1 – Buscar a implantação de uma companhia independente no município, cobrando do
governador a promessa de campanha feita a Itaguaí.
5.2 – Procurar integrar a guarda municipal no auxílio às forças de policiamento civil, militar e
corpo de bombeiro para atuar em praças, escolas, repartições públicas e em vias de trânsito
em todos os bairros.

6 – EMPREGO E RENDA
6.1 – Buscar dar incentivos fiscais de modo atrair novas indústrias para absorver a mão de obra
jovem e adulta do nosso município
6.2 – Procurar adotar parceria público privada na realização da infra-estrutura do município
6.3 – buscar interligar o comércio local as empresas existentes no município como forma de
alavancar as vendas
6.4 – Criar um novo polo Industrial voltado para tecnologia da informação, agregando assim
maior valor aos produtos que forem desenvolvidos na cidade.
6.5 – Trabalhar em conjunto com o SEBRAE de modo a melhor capacitar os comerciantes e
comerciários, bem como todo a cadeia produtiva da cidade.
6.6 – Criar um no Centro Empresarial de modo a absorver a sede das novas empresas e as das
existentes no município, buscando dar incentivos ao crescimento local, bem como desafogar o
tráfego local.

6.7 - participação da Associação comercial e do Clube de Diretores Lojistas nas decisões de
políticas públicas bem como dos clubes de serviços e demais entidades existentes, nas diversas
áreas do município

7 – TRANSPORTE
7.1 – Abrir concorrência pública para novas linhas de ônibus
7.2 – Melhorar o transporte alternativo do município com a criação de uma estação própria
dando suporte e apoio aos ônibus, funcionando em parte como complemento de via
alternativa na melhoria do deslocamento dos passageiros.
8 – SANEAMENTO BÁSICO E INFRA ESTRUTURA
8.1 – Recuperação da Estação de tratamento de esgoto do Bairro do Engenho e a
complementação das obras do Jardim América interligando se possível a mesma estação.
8.2 – Revitalização dos demais bairro com a parceria público privada para buscar o
saneamento de toda a cidade
8.3 – acabar ou amenizar com todos os pontos de alagamento da cidade, buscando soluções
práticas e se possíveis definitivas.
8.4- recuperar e/ou revitalizar todas as praças públicas da cidade oferecendo condições para
prática de esportes e lazer.
8.5 praticar a cobrança justa de IPTU seguindo parâmetros adequados e legais, de modo a
acabar com as injustiças tributárias existentes.

9 – POLÍTICAS PÚBLICAS PARA POPULAÇÃO
9.1 – Dar atenção especial e buscar soluções definitivas para os moradores de ruas de modo a
obterem moradia e serem reingressados a sociedade e ao trabalho
9.2 – Adotar filosofias práticas de conscientização da sociedade para os portadores de
necessidades especiais para uma assistência diferenciada

10 – LIMPEZA URBANA
10.1 – Aplicar a coleta seletiva e reciclagem de lixo nos bairros
10.2 – melhorar a coleta de lixo e de limpeza da cidade
10.3 – Criar mecanismos para redução dos impactos ambientais decorrentes do lixão existente

11 – MEIO AMBIENTE
11.1 - Buscar junto à iniciativa privada a implantação de uma usina de reciclagem de lixo

11.2 – procurar adotar projetos de reflorestamento de modo a recuperar e proteger os
mananciais.
11.3 – Melhorar a fiscalização de modo a reduzir o impacto de resíduos poluentes com a
solicitação de implantação de novas tecnologias
11.4 - Com o apoio de organização não governamental e representativa de classe,
implementar projetos de florestamento e reflorestamento, visando proteger os mananciais de
nosso município.
11.5 - Treinar e qualificar os profissionais da área de meio ambiente, para que juntamente com
a população, possam reduzir o impacto provocado por resíduos poluentes.

12 - TURISMO
12.1 – Apoiar as atividades turísticas com incentivos para surgimento de novos pólos
hoteleiros e pousadas.
12.2 – Criar circuitos turísticos que envolvam os patrimônios históricos da cidade e sua
recuperação.
12.3 – Preservação do patrimônio histórico e ruas do município

13 – ATIVIDADE PORTUÁRIA
13.1 – Controlar e fiscalizar programas que busquem melhorar a eficiência portuária
13.2 – suporte as empresas para celebração de novos negócios com incentivo a criarem
representações comerciais (escritórios) no município.

14 – FUNCIONALISMO PÚBLICO
14.1 – Respeitar, valorizar e reciclar os servidores públicos.
14.2 – Proporcionar melhorias nas condições de trabalho, quer pelo espaço público, quer por
equipamentos e inovações tecnológicas

15 – MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

15.1 – Através da implantação de modernas ferramentas de comunicação, levar o
conhecimento da população às ações do poder publico.

