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Situado na região metropolitana do Rio
de Janeiro, o município de Itaboraí cativa seus
habitantes
por
ainda
conservar
as
características de cidade do interior.
Entretanto, ao longo dos últimos anos,
apesar dos vultosos investimentos da iniciativa
privada como o COMPERJ e demais
empreendimentos que aportaram na cidade e
geraram um enorme aumento na arrecadação,
é evidente que o Poder Público não fez a sua
parte. O hospital municipal é o mesmo de 20
anos atrás (os outros fecharam), e as escolas
também. Saneamento não existe e apesar da
demanda ter sofrido aumento significativo ao
longo da última década e meia, os
investimentos necessários não foram efetuados
e levaram os serviços públicos ao colapso,
desaguando no caos social em que hoje nos
encontramos.

Nosso plano de governo tem por objetivo
principal restaurar e aprimorar a qualidade de
vida em nossa cidade, por meio de uma
administração
moderna,
transparente,
participativa e, acima de tudo, honesta, capaz
de promover o desenvolvimento sustentável e
amenizar os impactos sociais causados pelo
aumento demográfico e, como já foi dito, a
ausência total de investimentos por parte do
poder público.
Educação e saúde prioritariamente,
assim como: meio ambiente, esporte, lazer,
cultura, arte, dança, transporte e trânsito,
infraestrutura, turismo, assistência social e
agricultura, executados por meio de uma
gestão financeira eficiente e administrativa
descentralizada e horizontalizada, são metas a
serem alcançadas nesse governo.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
É primordial um plano municipal para
gerenciamento dos resíduos descartados pelas
empresas envolvidas nas obras do COMPERJ,
assim como deve ser exigida, das mesmas,
uma contrapartida pela utilização de nossos
recursos naturais
Inicialmente, é necessária a criação de
um posto seletivo de coleta de lixo industrial, de
forma a permitir a identificação, separação e
encaminhamento do material reciclável.
Desenvolvimento sustentável implica em
capacitar a nossa mão de obra para atuar nas
empresas aqui instaladas, que por meio de
parcerias e incentivos fiscais para treinamento
e contratação da mão de obra local, irá
alavancar a economia e evitar a utilização da
força de trabalho vinda de outros locais,
culminando com o aumento da demanda em
curto prazo.

Nesse projeto, a saúde é fundamental.
Médico da família, saúde preventiva e postos
de atendimento nos bairros importa que os
hospitais tenham maior disponibilidade para
atendimentos
emergenciais
graves.
A
prevenção diminui drasticamente o índice de
atendimentos e representa um importante
passo na direção da melhoria da qualidade de
vida.
EDUCAÇÃO
Educação é o fator mais importante para
o alcance de uma sociedade desenvolvida e
civilizada.
Valorizar o profissional de educação, que
motivado, vai promover uma educação de
qualidade em tempo integral junto à pratica
desportiva e artística associada a uma
alimentação saudável é o maior investimento
que qualquer governo deve almejar.

E isso começa desde cedo. Creches são
importantes na formação dos pequenos e
auxílio à família que pode se dedicar a busca
diária de seu sustento, confiando que suas
crianças estão em um ambiente seguro e
saudável. Neste caso:
 Criação de creches com disponibilidade
para atendimento em período integral;
 Construção de novas escolas municipais
e revitalização das existentes;
 Distribuição gratuita de uniforme para os
alunos da rede municipal;
 Priorização na qualidade da merenda
escolar, com a inclusão de, pelo menos, duas
refeições;
 Trazer para a cidade uma Faculdade de
Medicina;
 Busca da conclusão das obras do
Instituto Federal Fluminense.

SAÚDE
Saúde é o nosso maior bem. Implantar
atendimento eficiente, humanizado e acolhedor
com ênfase na saúde básica e preventiva é
fundamental.
É nosso compromisso:
 Implantação do programa "médico da
família";
 Criação de um banco de dados único,
para que o prontuário médico do paciente
esteja disponível em todas as unidades de
saúde de Itaboraí;
 Implementação de uma rede capaz de
atender as demandas de saúde mental;
 Elaboração de um programa de saúde
para o idoso e portadores de necessidades
especiais;
 Consorciar com os municípios vizinhos, a
fim de fazer uma gestão compartilhada, a
administração do Hospital Estadual João
Batista Cáffaro (Manilha);

 Aumento do número de leitos no hospital
municipal Desembargador Leal Júnior e
ampliação de seu centro cirúrgico;
 Aprimoramento do Conselho Municipal de
Saúde;
 Avaliação periódica dos postos de saúde
e hospitais;
 Criação de um sistema de comunicação
via SMS para os pacientes não perderam a
consulta;
 Implementação
de
uma
gestão
transparente dos hospitais;
 Renovação da frota das ambulâncias
municipais;
 Criação de uma linha de saúde rural,
focada nos problemas de quem trabalha no
campo.
MEIO AMBIENTE
Cuidar do meio em que vivemos é um
dever de todos. Desta forma, educação
ambiental é imprescindível, assim como a
correta gestão de recursos hídricos. Incentivo

ao plantio de árvores na zona urbana e
adequado
tratamento
de
resíduos
proporcionará enorme ganho para o presente e
para o futuro. Desta forma:
 Fundação do Horto Florestal. Um parque
municipal dedicado ao lazer com extensa
área verde, lago e espaços culturais para
exposições e outras atividades, que gera
benefícios para toda a sociedade, sem
distinções, ao promover o convívio social em
espaço
destinado
exclusivamente
a
atividades ao ar livre como caminhadas,
passeio de bicicletas, corrida, outras práticas
desportivas ou simplesmente o descanso a
sombra de uma árvore;
 Criação de um projeto de arborização
urbana;
 Implementação de um centro de
monitoramento das nascentes;
 Criação de um projeto de pomar social;
 Elaboração de um plano de saneamento
junto a CEDAE;

 Promoção da cultura de preservação do
meio ambiente urbano;
 Criação de um centro de reciclagem;
 Fomento de um projeto para coleta
seletiva;
 Desassoreamento,
despoluição
e
revitalização da vegetação ciliar dos rios e
canais que cortam a cidade por meio de
parcerias com os municípios vizinhos,
quando necessárias.
MULHER
A mulher moderna é provedora das
famílias dentre outras funções. Menosprezar a
figura feminina no contexto social é coisa do
passado. Neste governo cuidaremos de quem
sempre cuidou de nós. Assim sendo:
 Criação do hospital da mulher;
 Busca junto ao órgão competente para a
implantação da delegacia da mulher com
atendimento 24 horas;

 Criação de núcleos de apoio para
mulheres vítimas de violência doméstica;
 Incentivo
à
conscientização
planejamento familiar.

do

ESPORTE E LAZER

O esporte socializa e educa. A prática
desportiva, além de saudável, promove, junto a
formação do caráter, o desenvolvimento das
relações
sociais
de
forma
divertida.
Proporcionar meios e incentivos não pode faltar
num plano de governo voltado para a melhoria
da qualidade de vida. Para tanto:
 Implementação de escolinhas de diversas
modalidades esportivas nos bairros;
 Promoção da iniciação de modalidades
olímpicas e paraolímpicas nas escolas e
escolinhas municipais;

 Construção de quadras poliesportivas;
 Reforma das quadras das escolas e
praças municipais;
 Incentivo a realização de competições
amadoras de várias modalidades;
 Criação de academia para o idoso;
 Criação de áreas de lazer nas praças
públicas;
 Incentivo a volta dos jogos escolares;
 Promoção da abertura das escolas
municipais nos finais de semana para
utilização da quadra poliesportiva e promoção
de oficinas de arte e dança;
 Fortalecimento de parcerias com a
iniciativa privada para implementação de
aulas esportivas.
CULTURA
A cultura demonstra o que somos e
auxilia na escolha de onde pretendemos
chegar. Cuidar do patrimônio histórico é cuidar
da nossa história.

Itaboraí possui muita história, porém
pouca
gente
conhece.
Desta
forma,
pretendemos:
 Inventariar todo o acervo público
municipal;
 Fiscalizar a utilização do patrimônio
municipal tombado;
 Ampliar a biblioteca municipal;
 Reformar o patrimônio tombado com
auxílio de parcerias, caso necessário;
 Revitalização da casa de cultura Heloísa
Alberto Torres e do teatro João Caetano;
 Promoção de festivais de música e
poesia de grande repercussão;
 Valorização da história do município;

TRANSPORTE E TRÂNSITO
O transporte municipal de passageiros e
o trânsito, tem impacto direto na qualidade de
vida do cidadão, e, assim como você, sabemos
que nossas ruas e avenidas se encontram em
péssimo estado de conservação (buracos,
pintura de faixas, placas de sinalização e até
"piscinões") e o transporte não atende de forma
satisfatória a maior parte da população. Sendo
assim:
 Melhora na malha viária da cidade assim
como a criação de ciclovias;
 Manutenção periódica dos equipamentos
de trânsito;
 Construção de vias exclusivas para
ônibus;
 Criação de novos pontos de parada;
 Traçado de novas rotas para o transporte
coletivo como forma de atender melhor as
necessidades da população;
 Capacitação da guarda de trânsito;

 Incentivo a utilização do transporte
público;
 Instalação de câmeras para monitorar o
trânsito em tempo real;
 Legalização e fiscalização do transporte
complementar municipal (vans, kombis e
moto táxis);
 Melhora na iluminação pública.

INFRAESTRUTURA

Investimentos em infraestrutura são
essenciais para a volta do crescimento.
Gestão responsável dos recursos
próprios, fortalecimento das parcerias com os
governos federal e estadual, assim como com a
iniciativa privada e convênios com outros
municípios da região irão suprir os recursos
necessários para as obras de infraestrutura e
tornar o município capaz de suportar com
tranquilidade os desafios que, por ora estão

suspensos, mas que, com certeza, ainda estão
por vir.
 Descentralização da cidade, criando
regiões com autonomias administrativas;
 Pavimentação de ruas e avenidas;
 Construção de calçadas ecológicas (com
jardins e árvores);
 100% de acesso a água e saneamento;
 Reformas e construções de praças
públicas;
 Busca de investimentos para construção
do aeroporto de cargas na região de Itambí,
assim como pleitear a instalação de um porto
seco junto ao Arco Metropolitano, explorando
a vocação natural da cidade na área de
logística;
 Implementação do acesso de qualidade
e de forma gratuita à internet em praças e
escolas.

TURISMO

Em Itaboraí, o turismo é pouco
explorado. Temos uma vocação natural para o
turismo religioso e ambiental. Nossa cidade
possui em Porto das Caixas um convento do
século XIV, uma igreja que integra a rota de
peregrinações e lagoas paleontológicas
praticamente inexploradas. Devemos:

 Promover ações em parceria com o
“Convention Bureau”;
 Fomentar o turismo, especialmente o
religioso e qualificar guias turísticos, taxistas
e atendentes de bares e restaurantes;
 Incentivar
o
turismo
nos
sítios
paleontológicos;
 Criar um mapa turístico para visitantes.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Assistência Social representa o
resgate da dignidade do ser humano. Governar
para todos significa abandonar a prática política
consolidada de favorecer apenas os aliados.
 Construir os Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) nos bairros;
 Criar duas unidades móveis do CRAS para
atender a zona rural do município;
 Viabilizar a criação de mais um restaurante
popular em Itaboraí;
 Promover o apoio aos conselheiros
tutelares do município;
 Elaborar um plano de habitação popular
para famílias de baixa renda.

AGRICULTURA
A agricultura de Itaboraí pode se
desenvolver. Nós acreditamos na agricultura
familiar orgânica, e pretendemos incentivar
essa cultura no município. Com uma agricultura
familiar forte, a expectativa de vida na área
rural aumenta, além de promover uma
economia
solidária,
voltada
para
sustentabilidade.
 Incentivar a agricultura familiar;
 Fomentar crédito para a agricultura;
 Incentivar a agricultura de orgânicos;
 Implementar um projeto de capacitação
dos agricultores;
 Fortalecer parceria com o colégio
agrícola para que os alunos possam praticar e
ensinar o que aprenderam para as famílias de
baixa renda na área rural
 Promover a produção e comércio de
flores e plantas ornamentais;
 Incentivar a volta do cultivo e venda da
laranja.

GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA
Administrar uma cidade não é fácil.
Sabemos bem disso. Temos total consciência
da crise que assola o país. Porém, cremos que
é possível fazer uma gestão diferente, focada
na transparência e na honestidade.
 Abrigar num único espaço todas as
secretarias evitando o gasto desnecessário de
recursos públicos, além de dinamizar a tomada
de decisões e facilitar o acesso do cidadão que
precisa de contato direto com a prefeitura;
 Implementar o sistema eletrônico de
documentos (processos, emissão de guias e
certidões, consulta, etc.) que pode ser
acessado de qualquer lugar via internet;
 Modernizar o arquivo público municipal
para abrigar de forma segura os processos que
ainda aguardam a digitalização;
 Aprimoramento do sistema de pregão
eletrônico para as compras efetuadas pelo
município de forma a eliminar as falhas
existentes atualmente.

Por fim, Itaboraí sempre sobreviveu sem
o COMPERJ. Agora é fácil colocar a culpa nos
outros...
Entendemos
que
precisamos
arregaçar as mangas e trabalhar, trabalhar e
trabalhar.
Acreditar que mais do que superar as
mazelas encontradas no presente, somos
capazes de deixar um legado administrativo
que irá perdurar e beneficiar as futuras
gerações.
Com competência, transparência, ordem
e acima de tudo, honestidade, duvidamos que
desse jeito, Itaboraí não encontre o progresso
que há muito vem sendo prometido.
Esta é a mudança que a gente quer.
Que Deus nos abençoe.
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