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O futuro de Petrópolis está aqui em suas mãos. São
propostas e ideias de Bernardo Rossi para os próximos
anos. Para recuperar a qualidade de vida que já
tivemos e foi perdida no tempo. É você que vai
escolher o caminho que Petrópolis vai seguir.
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APRESENTAÇÃO
DIRETRIZES PARA UM NOVO CAMINHO

Sou Bernardo Rossi, nascido e criado em Petrópolis, formado em Direito
pela Universidade Católica de Petrópolis, casado com a Sabrina, pai do
Bernardinho (5 anos) e da Beatriz (2 anos), filho de professora e pai comerciante.
Vereador por dois mandatos, presidi a Câmara quando realizei o primeiro
concurso público em décadas. Fui eleito o Deputado Estadual mais votado da
história da cidade, por duas vezes, tendo presidido a Comissão de Constituição e
Justiça, a mais importante da ALERJ, apresentando e aprovando importantes
projetos de leis especialmente voltados à saúde, ao desenvolvimento econômico e
à educação, conquistando a tão sonhada universidade pública com o campus da
UERJ-Petrópolis. Quando fui Secretário de Habitação tive a oportunidade de trazer
para a cidade todos os projetos da pasta.
Estou preparado para enfrentar o desafio de ser Prefeito de Petrópolis na
pior fase de sua história. Normalmente a preocupação de qualquer gestor
municipal é a Saúde, a Educação, o Trânsito e o Transporte. Porém, o atual
momento requer tudo isso e mais: reverter o acelerado processo de esvaziamento
econômico enfrentado pela cidade.

I - DA CONCEPÇÃO DESTE PLANO
DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Para a elaboração deste Plano de Governo foram realizados levantamentos
da situação atual do Município, consultados pessoalmente por mim e minha equipe
cerca de 150 representantes de todos os segmentos aqui tratados, em várias
reuniões, além de uma inédita e ampla consulta popular direta, bem como, fomos
conhecer experiências exitosas em outras cidades.
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O presente trabalho é a nossa proposta para o início de uma caminhada
para aperfeiçoar e empreender melhorias em todas as áreas de atuação do
Município, em especial incrementar a expansão do emprego e renda da população,
modificando o triste cenário decadente atual.
Propomos um novo modelo de governo, renovado e inovado, no qual a
protagonista seja a sociedade. O controle social se fez presente desde o início da
elaboração deste Plano de Governo, contando com ampla participação da
sociedade civil organizada e oitiva da população. Ouvir e respeitar a população,
esta é a diretriz e o compromisso do nosso futuro Governo.

I - a - OS 15 TÓPICOS DESTE PLANO
Este plano foi elaborado com toda a atenção e dedicação, do qual participei
ativamente, consultando pessoalmente os técnicos e a população. O momento
requer maior atenção ao desenvolvimento econômico, não afastando a importância
de todas as demais áreas, igualmente tratadas com carinho e técnica.
Abaixo temos as considerações gerais da principais áreas de atuação
municipal, ao final os 15 tópicos e a sua lista de propostas-compromisso,
apresentadas de forma objetiva, clara e organizada.
Há muito a ser feito e Petrópolis não pode mais esperar, com amor por
nossa terra, pensando nesta e nas futuras gerações, com garra, coragem e muita
disposição para mudar, vamos trabalhar por uma cidade à altura de seu povo, a
desenvolvendo de forma humanizada, transformando para melhor a vida de cada
petropolitano.
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1 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROPOSTAS CONTRA O ESVAZIAMENTO ECONÔMICO
RETOMADA DO CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

A cidade está em franco processo de esvaziamento econômico. As fábricas,
lojas e estabelecimentos mais tradicionais encerraram suas atividades. São
inúmeras lojas vazias, deixando um cenário de crescente desemprego e baixa autoestima generalizada da população. É preciso interromper este ciclo decadente e
voltar a crescer.
Apenas este ano, a histórica fábrica Werner entrou em recuperação judicial
e a tradicional fábrica da Opção em processo de redução de operação e demissão
na cidade, sem, sequer, ter o pedido de prorrogação dos incentivos fiscais
analisado pela atual gestão municipal.
Não é possível retomar o crescimento com o defasado e estagnado modelo
adotado atualmente. É preciso se atualizar e apoiar os empreendedores locais,
preservando empregos e renda.
Viabilizar a permanência e ampliação das atuais empresas na cidade e,
ainda, atrair novas, depende de muitas iniciativas diretas do Prefeito, atento à
desburocratização e à desoneração, auxílio nos diversos licenciamentos, em
especial o ambiental, e na captação de linhas de financiamento.
Tenho apresentado na Assembleia Estadual importantes projetos visando a
recuperação do Estado e seus Municípios. A consolidação destas propostas,
adequadas ao Município, proporcionará um choque de gestão e organização
administrativa voltada à sua recuperação.
É fundamental prestigiar e fomentar especialmente a expansão das
atividades que compõem as vocações da cidade, que mais geram empregos e renda,
estimuladoras de cadeias produtivas, como as indústrias de moda, cervejeira e
moveleira, bem como o pólo hoteleiro, turístico e gastronômico, e o crescente
atrativo a empresas de tecnologia, inovação e comunicações.
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1 – a – A REATIVAÇÃO DOS GALPÕES ABANDONADOS

Vamos

estimular

a

reativação

dos

antigos

galpões,

atualmente

abandonados. Já apresentei na ALERJ um importante e revolucionário projeto de
recuperação destas áreas, beneficiando-os com a redução do ICMS, dentro dos
controles da atual legislação.
Petrópolis em sua origem foi pioneira no processo de industrialização, em
meados do século XIX, com a instalação de enormes fábricas, ao redor das quais
toda a infraestrutura urbana foi instalada ao longo dos anos.
Especialmente no Primeiro e Segundo Distritos muitos bairros se
desenvolveram no entorno das fábricas.
Com as suas sucessivas desativações, aquelas atividades, outrora
responsáveis pelo desenvolvimento, assumiram um papel reverso, tornando-se as
marcas da decadência, inativos, abandonados ou utilizados precariamente.
Todos os serviços públicos já estavam disponíveis, porém a atividade
central da econômia se despedia, levando consigo os mercados locais e obrigando
os moradores a se deslocarem para outras regiões atrás de trabalho.
Por outro lado, os dois primeiros Distritos de Petrópolis, principalmente,
possuem um inestimável patrimônio histórico, cultural e natural (este estende-se
até o Quarto Distrito), que deve ser conservado de forma inteligente. A cidade,
igualmente possui uma topografia acidentada, dificultando a prospecção de novos
locais para instalação de novas atividades econômicas.
O aproveitamento dos prédios das antigas fábricas para as mais diversas
atividades, oferece “novas” áreas, fazendo resssurgir a prosperidade nas suas
localidades.
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1 – b – DOS INCENTIVOS FISCAIS

O jornal Tribuna de Petrópolis do dia 03 de agosto deste ano estampou, em
sua manchete, a notícia de que a tradicional fábrica de roupas Opção, com mais de
40 anos de atividade na cidade, estava reduzindo sua operação em razão da
omissão do Município em responder a seu pedido de renovação de incentivos
fiscais. O pedido estava há mais de um ano aguardando resposta.
No atual cenário de crise mundial é inadmissível que a Prefeitura sequer
responda ao empresário que acreditou e investiu na reativação da antiga fábrica
abandonada da MACO, deixando-o caminhar rumo ao encerramento de suas
atividades na cidade, demitindo centenas de empregados.
Vamos arregaçar as mangas da camisa e estender um tapete vermelho para
os empresários, especialmente os petropolitanos, atendendo às suas demandas.
Na ALERJ consegui obter várias vitórias, como a mais recente manutenção
dos incentivos fiscais do Estado para as atividades moveleira, de moda e cervejeira,
mantendo a competitividade da cidade, enquanto todas as demais cidades do
Estado sofreram significativa redução dos incentivos fiscais.
Também foi de minha iniciativa a desoneração da atividade cervejeira
artesanal em todo o Estado, favorecendo especialmente Petrópolis.
Ainda no exercício do mandato de Deputado aprovei a inclusão do Distrito
Industrial da Posse, no 5º Distrito de Petrópolis, na área beneficiada pelos
incentivos fiscais do ICMS do Estado.
Infelizmente os sucessivos governos petropolitanos não souberam usufruir
destas oportunidades, enquanto as cidades vizinhas mudaram as suas realidades
com os mesmos benefícios, atraindo novas e pujantes empresas, gerando
empregos e aumentando a arrecadação municipal, provendo a administração
pública de recursos destinados à população, principalmente à saúde e educação.
Tanto a grande cidade do Rio de Janeiro, quanto a vizinha de médio porte
Três Rios, sofreram profundas transformações econômicas e sociais, na área da
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saúde e educação, mobilidade urbana e em todas as áreas, com propostas
igualmente viáveis em Petrópolis.
Tais sinais de progresso decorrem da utilização das ferramentas
disponíveis, das quais fui um dos autores. Infelizmente Petrópolis se notabiliza
pela perda das oportunidades.
Em síntese, são estas as razões voltadas ao Desenvolvimento Econômico,
pelas quais peço o voto de confiança para implementar em nossa amada Petrópolis
os mais modernos mecanismos da administração, gerando emprego e renda,
incrementando a arrecadação do Município, proporcionando, assim, recursos
financeiros voltados à oferta de serviços públicos de qualidade, em homenagem à
Dignidade da Pessoa Humana.
Abaixo encontram-se as ações mestras voltadas ao Desenvolvimento
Econômico.

2 – GESTÃO E FINANÇAS

Conquistei experiência ao me formar em Direito na UCP, assumir a vereança
e presidir a Câmara de Petrópolis, posteriormente assumi como Deputado e
respondi pelas mais importantes Comissões da ALERJ, incluindo a mais importante
delas: a Comissão de Constituição e Justiça - CCJ, responsável pelo veredito que
permite o prosseguimento dos projetos de lei ou recomenda o seu arquivamento.
Como Secretário de Estado administrei com correção, eficiência e economia
os recursos públicos, levando aos que mais precisam importantes ações, tendo a
inciativa de promover novas frentes de atuação.
Todas essas experiências me habilitam a gerir Petrópolis com mãos firmes,
como nenhum outro gestor jamais se preparou antes.
O cuidado do Prefeito com a gestão e as finançsa públicas são fundamentais
para o sucesso de sua gestão.
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A máquina pública não pode sorver tantos recursos públicos como
atualmente, são inúmeros contratos de aluguéis altíssimos, Secretarias sem
titulares, descontrole das contas, ineficiência da gestão e condenações judiciais por
desvios milionários.
Nem os direitos elementares dos servidores são respeitados, obrigando-os a
recorrer à Justiça para vê-los respeitados.
O terreno na Rua do Imperador, comprado para a construção do centro
administrativo e sede dos serviços da Prefeitura, foi entregue à empresa do
estacionamento rotativo sem qualquer pagamento, enquanto as Secretarias estão
sendo transferidas de afogadilho para um prédio alugado, caro e distante do centro
da cidade.
É chegada a hora de Petrópolis contar com um centro administrativo
próprio. Há poucos anos haviam financiamentos para tal construção e mais uma
vez a oportunidade foi perdida.
Vamos viabilizar este espaço, concentrando todas as Secretarias, e não
apenas algumas, como atualmente, num mesmo espaço, pondo fim ao desperdício e
facilitando a vida dos que recorrem à Prefeitura.
A gestão pública terá metas e o planejamento para alcançá-las, com dados
atualizados, que serão disponibilizados à população, de forma transparente e
acessível, inclusive fisicamente em Itaipava, atendendo os Distritos.
A Secretaria de Planejamento atenderá de verdade os empreendedores em
suas necessidades voltadas à expansão de suas atividades na cidade, atualizando as
legislaçõese códigos.
A Previdência dos servidores públicos serão adequados, seguindo as
normas pertinentes com a necessária austeridade e seriedade, garantindo as
aposentadorias e pensões.
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3 – INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Petrópolis foi a primeira cidade planejada do país. O planejamento deve ser
reconhecido como um importante recurso à disposição do gestor. Não pode ficar à
mercê do improviso, nem do amadorismo.
Grandes diretrizes serão traçadas de forma técnica, segura e adequada no
planejamento

urbanístico,

padronizando

a

adequada

pavimentação

das

interligações dos parques, praças, margens dos rios e unidades do Município, bem
como, ciclovias e ciclo-faixas seguras.
É preciso finalizar as obras da Rua do Imperador, concluindo as obras de
enterramento das fiações de energia e demais serviços, viabilizar estacionamentos
de veículos no centro, bairros e distritos, apoiando o comércio e ligados aos meios
de transportes, permitindo que o morador possa de deslocar de sua casa de carro
até o núcleo comercial mais próximo, lá consumir e deixar seu veículo em
segurança, enquanto se vale do transporte público para outros deslocamentos.
Incrementar a mobilidade urbana, acabando com os pontos geradores de
engarrafamentos do trânsito, com novas pontes, rotatórias, passarelas. Os
terminais de ônibus urbanos igualmente serão reformados e conservados.
Os grandes caminhões carga não podem obstruir o trânsito, como o fazem
atualmente, promoveremos e incentivaremos a instalação de terminais de cargas
em pontos estratégicos.
Todo o transporte público terá gestão, com o Poder Público pensando e
agindo racionalmente, bem como, preparando os acessos à futura nova subida da
serra.

4 – ESPORTE E LAZER

O Esporte terá papel fundamental para o desenvolvimento completo do Ser
Humano e todas as faixas etárias, de forma integrada com as demais ações do
governo da cidade, fomentando o aumento dos investimentos públicos no setor,
10
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bem como, potencializar a utilização dos espaçoes já existentes, inclusive voltandoos ao regime de tempo integral das escolas públicas municipais.

5 – SAÚDE

Se o Desenvolvimento Econômico tornou-se recentemente o principal
problema do país, na medida em que afeta todas as demais áreas, notadamente em
virtude da redução dos recursos públicos disponíveis, a Saúde ocupa lugar de
permanente prioridade do nosso projeto para Petrópolis.
É de minha autoria a Lei que obriga o Estado a oferecer vacinação contra o
HPV, como Prefeito poderei fazer muito mais pela Saúde de nossa cidade.
Existem normas que regulamentam e disponibilizam recursos à Saúde nos
Municípios e Petrópolis precisa estar atento às mesmas. São normas que regulam o
atuar local e destinam recursos para a melhoria da gestão. Nossa proposta é
profissionalizar a gestão, enxergando sempre os recursos disponibilizados e
investindo-os adequadamente, afastando o caos reinante atual e oferecendo um
serviço digno.
Elencamos 39 diretrizes principais de atuação na Saúde, voltadas à
retomada do controle do setor, atualmente caótico e desabastecido.
É chegada a hora de Petrópolis ter uma administração responsável na
Saúde, muito além do histórico problema da urgência e emergência, que tem
dominado o noticiário.
Apresentamos propostas voltadas à Atenção Básica, suprindo regiões ainda
sem atendimento, e, ainda, implementando politicas setoriais voltadas à saúde do
Homem (notoriamente descuidados da própria saúde, em especial a preventiva),
da Mulher e da Criança.
Na

Média

e

Alta

Complexidade

vamos

criar

uma

coordenação

especificamente atenta à redefinição dos perfis das unidades, regulando os fluxos e
protocolos das referências e contra-referências.
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Teremos mutirões de cirurgias eletivas, reduzindo as filas de espera. A
Hipertensão e o Diabetes contarão com um Centro de Referência, bem como a Rede
Cegonha será implantada.
Na Vigilância em Saúde/Prevenção de Doenças e Promoção de Saúde
programos a prioridade e prevenção via a intersetorialidade com o esporte, lazer e
atividades físicas.
Além do programa de Saúde na Escola, os Programas de Saúde e os de
controle de vetores serão prestigiados.
Na Saúde Mental apresentamos a descentralização para os Distritos, com
uma unidade do CAPS em Itaipava. Igualmente serão implantadas novas
Residências Terapêuticas e reestruturadas as atuais ações de Saúde Mental.
Os Exames e Diagnósticos serão coletados em todas as Unidades de Saúde
da Família, bem como, ampliado e modernizado o serviço de diagnóstico por
imagem no HAC e no Hospital Municipal Nelson de Sá Erp.
Dentro da administração da Saúde está programada uma reforma,
modernização e capacitação, com adoção da tecnologia da informação,
reestruturação e abastecimento.
Além da reposição do efetivo de pessoal, sua capacitação será permanente,
assim como, dos membros do Conselho Municipal de Saúde.
Na Saúde Bucal, propomos um programa de orientação à gestante, pais e
monitores, bem como o trabalho preventivo nas escolas e de ortodontia aos alunos
da rede municipal e, ainda, um programa de próteses voltado a toda a população.

6 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Com a crise econômica torna-se mais importante ainda oferecer suporte e
segurança social à população. Desta forma nosso compromisso primeiro é com a
manutenção dos programas existentes, especialmente a ampliação do Cartão
Imperial.
12
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Os servidores da Assistência Social serão capacitados e qualificados,
voltados a uma rede ampliada, inclusive nos Distritos, com Centros de Referência
da Assistência Social e Centros de Referência Especializado em Assistência Social
em locais fixos.
Diante da mencionada importância do tema, as propostas do setor estão
mais detalhadas na própria lista de compromissos, abaixo.

7 - EDUCAÇÃO

A Administração Pública não tolera mais o improviso e o isolamento.
Existem normas federais que regulam programas com repasses garantidos que
devem ser adaptadas à realidade local, garantido a qualidade da Educação Pública,
com os recursos já disponíveis.
Por falar em seguir normas, é de fundamental importância que Petrópolis
tenha um Prefeito que obedeça às Leis. Formado em Direito me comprometo a
valorizar os profissionais e cumprir o PCCS. Os profissionais da Educação (como
todos os demais) serão ouvidos sempre, inclusive na programação de suas
constantes capacitações e acompanhamento fonoaudiólogo e psicológico.
Na Educação elencamos 20 nortes, dentre as demais ações inerentes e que
merecerão atenção e aperfeiçoamento constantes.
Prevemos ações desde a coleta seletiva até a fundamental Educação em
Tempo Integral, passando pelo incentivo à leitura, inclusão dos alunos com
deficiência, a alimentação adequada e a especial (para alunos diabéticos,
intolerantes à lactose, glúten).
Identificamos uma carência no número de vagas das creches públicas, que
será contemplado, inclusive com a ampliação das parcerias com a Mitra e
COMEMPE.
O Ensino de Jovens e Adultos será fortacelido, inclusive com a oferta de
horários alternativos. O Programa Escola Aberta será organizado juntamente com
a comunidade.
13
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Os cursos técnicos serão objeto de parcerias com o SENAC, SENAI,
FAETEC, CVT, sempre orientados com as vocações dos alunos, considerando as
necessidades das empresas instaladas e daquelas que serão atraídas para o
Município, capacitando-os às ofertas de empregos em novas áreas.
Na graduação em Ensino Superior, além do compromisso de manter o
programa de bolsas, vamos ampliar as parcerias com instituições, como fizemos ao
trazer a UERJ.
O Ensino Religioso será respeitado, criando-se uma coordenação neste
sentido.

8 – SERVIDOR PÚBLICO

Identificamos no funcionalismo a essência da Administração.
Ações simples serão adotadas visando humanizar o tratamento que o
Município dá aos seus próprios servidores, buscando reflexos no atendimento à
população, como a redução da carga horária dos funcionários responsáveis por
familiares com deficiência e necessidades especiais, propiciar locais adequados
para as suas refeições nas repartições.
A relação com o funcionalismo será valorizada e constante, e não limitada às
épocas de reajuste e apenas para tal pauta. Concebemos um Conselho Permanente
de Políticas para os servidores públicos, em que os mesmos terão protagonismo na
construção de suas melhorias funcionais, inclusive na observância e concessão de
seus direitos (triênios, enquadramentos, licença prêmio e licença prêmio
automática) e um PCCS para todos.
Os servidores efetivos terão preferência nas nomeações das chefias
comissionadas e serão qualificados de forma continuada, estimulando-os com
premiações às suas iniciativas.
A Administração atuará como agente facilitador para que os Servidores
Públicos tenham acesso ao crédito imobiliário e planos de saúde.

14
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9 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O Setor de TIC apresenta-se como uma das mais importantes vocações
atuais e futuras de Petrópolis.
Por um lado representa uma indústria limpa ambientalmente, com enorme
potencial diante do conjunto de atributos que a cidade já oferece, como instituições
de ensino e pesquisa existente, reconhecidamente de excelência, o super
computador Santos Dumont, a existência de importantes empresas do setor.
Compete à Administração Municipal aproveitar ao máximo tais potenciais,
fomentando o desenvolvimento das iniciativas inovadoras do setor, manutenção
das atuais empresas e oferecer à população melhores serviços.
Tudo sem descuidar do uso da tecnologia no aperfeiçoamento da própria
Administração, dentro do conceito de Smart City, na forma das propostas
apresentadas.

10 – CULTURA E TURISMO

Assim como a TIC é o tem um potencial enorme na cidade, o Turismo, aliado
à Cultura têm sido desprestigiados ao longo dos anos e consistem importante
marca e identidade a valorizar Petrópolis.
Nosso plano de governo dedica especial atenção ao setor, com um dos
maiores números de propostas.
O atrativo cultural histórico de Petrópolis é sem paralelo em todo o país.
Museus com acervos ímpares ao lado de unidades de conservação ambiental
contempladas por requintada hotelaria e reconhecida gastronomia constituem
atrativos importantes.
É crucial que a Cultura seja valorizada, com a reestruturação de
equipamentos, espaços e programas.
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São propostas que adequam e atualizam os vetores do setor, permitindo seu
melhor aproveitamento, inclusive com o aperfeiçoamento da divulgação da cidade
em eventos e locais estratégicos, como aeroportos, e melhorando recepção aos
visitantes com diversas ações.
Procuramos, igualmente, melhor a estrutura voltada à permanência do
turista na cidade, especialmente fora da alta temporada, revitalizando dos bens
culturais, patrimoniais e ambientais; criando eventos e festivais; melhorando os
serviços ofertados.
Temos especial atenção à viabilização - inclusive nos valendo das parcerias
público-privadas - do tão almejado Centro de Convenções, que permitirá a
realização de toda uma série de eventos indutores do turismo de lazer e de
negócios.

11 – MEIO AMBIENTE

Contando com quatro importantes unidades e conservação, com a Reserva
Biológica do Tinguá, Reserva Biológica de Araras, Parque Nacional da Serra dos
Órgãos e a APA-Petrópolis e constantemente assolada pelas consequências das
chuvas de verão, Petrópolis tem no Meio Ambiente uma grande importância.
Independentemente de tamanho grau de importância, o cuidado com o Meio
Ambiente mostra-se relevante para a manutenção da qualidade de vida,
preservando-se para a atual e futuras gerações um meio ambiente equilibrado.
O plano de governo buscou fortalecer o controle social, com o
fortalecimento dos conselhos, ao mesmo tempo em que busca criar segurança
jurídica para que o licenciamento ambiental possa ser agilizado de forma segura.
Demandas históricas, e que já ultrapassaram o prazo legal para serem
definitavemente equacionadas, serão enfrentadas e solucionadas, como a
destinação final dos resíduos sólidos, a coleta seletiva, atualização da legislação
ambiental, harmonizado-a com as demais normas ambientais estaduais e federais.
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Questões voltadas à educação ambiental e à proteção animal igualmente
foram contempladas, além da estruturação e instrumentalização das ações
ambientais, como elencadas nas propostas.

12 – DEFESA CIVIL

Assim como a preservação ambiental é crucial à garantia da segurança nos
períodos de chuvas, a Defesa Civil tem papel relevante, merecendo ser mantida a
Secretaria voltada às suas ações, e, ainda, ampliada com as Ações Voluntárias,
estimulando a preparação e o ordenamanto das ações em colaboração da
sociedade.
O conjunto de propostas voltadas à Defesa Civil cria um sistema integrado
de ações, que serão observadas e aperfeiçoadas permanentemente.

13 – AGRICULTURA/PRODUÇÃO RURAL

A adequada ocupação das áreas rurais do Município pelos tradicionais
produtores rurais é de suma importância estratégica, primeiramente em virtude
da qualidade da produção rural petropolitana, contribuindo para que os cidadãos
tenham uma alimentação saudável com preços acessíveis, por outro lado, compete
ao Poder Público fomentar e proteger esta atividade essencial.
As propostas do setor, ao mesmo tempo em que procuram prover os
produtores rurais de estrutura, apoio e capacitação voltada à redução das perdas e
à agricultura orgânica, prevê uma Central de Abastecimento, a manutenção das
estradas, um auxílio na captação de recursos, fornecer sementes, um novo
mercado municipal permanente, igualmente direciona outras ações do governo ao
setor, como a aquisição para a merenda escolar e a habilitação do Cartão Imperial
para permitir o seu uso nas feiras.
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14 – SEGURANÇA PÚBLICA

Apresentamos propostas claras e objetivas na área da Segurança,
garantindo ações que afastem as intenções delinquentes, como a central unificada
de monitoramento, valorização da Guarda garantindo sua presença ostensiva, na
ronda escolar e no programa de prevenção às drogas e integrada à comunidade.

15 - HABITAÇÃO

Apresentada como a 15º área, mas nem por isso menos importante que as
demais. Muito pelo contrário, tendo sido Secretário de Estado da pasta, não só
conheço como já trouxe todas as ações da mesma para Petrópolis e reconhecemos
na Habitação sua relevância como instrumento de paz social.
Em parceria com o Instituto de Terras do Estado – ITERJ, vamos expandir a
regularização fundiária, de fundamental importância para proporcionar dignidade
ao cidadão, que passará a ter a tão sonhada titularidade de sua casa.
A segurança das moradias será assegurada pela atuação conjunta das
Secretarias municipais de Habitação, Meio Ambiente, Defesa Civil e de Obras em
parceria com outros órgãos, que igualmente trabalharão pela regularização das
mesmas, pela implantação do programa SOS Habitação e pela fiscalização das
construções em áreas de risco.
Caberá à Habitação realizar as obras de urbanização e infraestrutura nas
comunidades.
O Plano Local de Habitação de Interesse Social será executado e será criado
um Banco de Terras, que disponibilizará áreas de terras em locais seguros e
ambientalmente licenciados para absorver a demanda decorrente da expansão de
novas moradias, evitando o crescimento desordenado e as ocupações de áreas de
risco ou de preservação ambiental.
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DO GOVERNO

Em resumo, são estas as ações que compõem o Plano de Governo, abaixo
elencadas, que permitirão a Petrópolis retomar o crescimento, olhar pela infância e
juventude, e reverter o atual estado de coisas que não orgulham a Cidade Imperial,
provendo a Administração de meios e recursos variados para a melhor prestação
dos serviços nas diversas áreas, cada uma tratada com a merecida atenção.
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PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1) Estimular as iniciativas empreendedoras e criar a Casa do Empreendedor;
2) Desenvolver a economia da cidade, observando suas vocações, por meio do
fortalecimento de um Conselho Municipal voltado para aprimorando a política de
incentivos fiscais e a exportação de produtos e serviços de Petrópolis;
3) Incentivar a instalação de novos condomínios industriais e comerciais, bem
como consolidar o distrito industrial da Posse;
4) Mapear as áreas ociosas do município com promoção e a reativação das “antigas
indústrias”, incentivando a instalação de unidades industriais, comerciais e
serviços;
5) Elaborar projeto de urbanização e revitalização do Parque Municipal de
Itaipava, com o objetivo de promover espaços de convivência e equipamentos
urbanos para as diversas atividades de lazer, cultura e esportes, em integração ao
hortomercado, valorizando-os e incentivando a utilização pelos munícipes e
visitantes;
6) Viabilizar a parceria público-privada para construção de um Centro de
Convenções e Arena Multiuso visando resgatar e incentivar a realização de feiras
de negócios, exposições, congressos, seminários, eventos culturais e esportivos,
estimulando a permanência do turista na cidade;
7) Estimular a promoção de marcas e produtos identificados com a história,
cultura, tradição e qualidade de elementos materiais e imateriais da cidade.
TRABALHO E RENDA
8) Aparelhar a CASA DO TRABALHADOR promovendo a criação de oportunidades,
desenvolvendo ações com ênfase na geração de emprego e renda e criando uma

20

Prefeito BERNARDO ROSSI 15

Plano de Governo 2017-2020

Central de cadastro de trabalhadores, visando a qualificação da mão-de-obra para
as vagas de empregos, em especial atenção à pessoa com deficiência;
9) Incentivar a Economia Solidária para gestão de políticas públicas intersetoriais
no âmbito de fomento em microfinanças;
10) Promover em espaços físicos, multifuncionais públicos, de caráter comunitário,
oportunidades de vendas de produtos, gerando emprego e renda, assim como o
fortalecimento e promoção do trabalho;
11) Estimular a capacitação voltada a geração de trabalho e renda que atenda às
demandas econômicas, sociais e das novas empresas;
12) Fortalecer e ampliar o microcrédito com objetivo de conceder financiamento,
qualificar e dar assistência a empreendedores e profissionais autônomos;
13) Fortalecer as Cooperativas, principalmente as de catadores de materiais
recicláveis, através de assessoramento técnico, acompanhando e criando
programas direcionados;
14) Qualificar para o Primeiro Emprego em parceria com empresas e entidades
sem fins lucrativos e as empresas beneficiárias de incentivos fiscais objetivando
conseguir a primeira oportunidade para os jovens;
15) Estimular a produção da agricultura familiar e comunitária, como meio de
desenvolvimento social e geração de trabalho e renda.
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GESTÃO E FINANÇAS
1) Construir o Centro Administrativo Municipal próprio visando a eficiência e
economia dos serviços e atendimento ao cidadão;
2) Rever a estrutura administrativa com o objetivo de promover a economia de
recursos e implementar ações de planejamento governamental executiva e
profissional para o alcance de metas;
3) Elaborar plano estratégico de longo prazo que envolva todas as áreas de atuação
do Governo de forma direta ou indireta;
4) Estar presente nos bairros e distritos prestando contas permanentemente de
todos os atos do Governo e ouvindo a população na construção de políticas
públicas;
5) Atualizar o banco de dados da Administração confrontando as políticas públicas
com a ocupação do solo, implementando o georreferenciamento;
6) Inserir no portal da transparência, na internet, arquivo municipal com dados e
informações úteis e necessárias à população;
7) Reativar o núcleo de serviços municipais em Itaipava;
8) Criar um núcleo na Secretaria de Planejamento para o atendimento dos
pequenos e médios empresários para a elaboração de projetos a serem inscritos
nos programas estaduais e federais que ofereçam linhas de crédito;
9) Rever e atualizar os Códigos de Obras, Posturas, Ambiental e Tributário, para
aperfeiçoar o sistema de fiscalização municipal, harmonizando-os com as normas
estaduais e federais;
10) Criar Central de atendimento que unifique os serviços destinados ao cidadão
física e virtualmente;
11) Promover estudos necessários com vistas a adequação da situação atuarial do
Regime Próprio de Previdência, constituindo mecanismo de austeridade e garantia
a aposentadorias e pensões.
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INFRAESTRUTRA E PLANEJAMENTO URBANO
1) Criar projeto urbanístico destinado à adequação de pavimentos em áreas
urbanas interligadas a praças, parques, margens de rios e unidades da
Administração Municipal, assim como, áreas que permitam a criação segura de
ciclovias ou ciclofaixas;
2) Concluir o projeto de enterramento de fios e rede de energia e demais serviços
que utilizam os postes, ainda, existentes no lado ímpar da Rua do Imperador;
3)

Firmar

Parcerias

Público-Privadas

para

viabilizar

estacionamentos

subterrâneos e edifícios-garagem no Centro urbano, bairros e distritos, em apoio
ao comércio local e interligados ao sistema de transporte público;
4) Promover a construção de pontes, rotatórias, passarelas e intervenções
necessárias a melhoria da Mobilidade Urbana;
5)

Reformar

e

equipar

os

terminais

rodoviários

urbanos

existentes,

proporcionando conforto, acessibilidade e instalações adequadas aos usuários;
6) Promover e incentivar a instalação de terminais de cargas em pontos
estratégicos de acesso à cidade, em parceria com a iniciativa privada;
7) Elaborar e implantar o Plano de Mobilidade Urbana, ferramenta essencial para o
planejamento da cidade nos próximos anos;
8) Reorganizar através de estudo da malha viária os serviços de transporte
coletivo urbano, segundo as necessidades dos usuários com qualidade e
pontualidade;
9) Promover a adequação e melhoria dos abrigos de passageiros necessários ao
sistema de transporte;
10) Reformular e modernizar a infraestrutura da Central de Monitoramento de
transporte, utilizando tecnologias para informar aos usuários as condições do
trânsito e as alternativas de rota, inclusive com o uso de aplicativos;
11) Constituir política de fiscalização e acompanhamento das ações e intervenções
da CONCER;
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12) Acompanhar e estimular o Projeto do retorno do trem a Petrópolis, como
atrativo turístico, comercial e econômico;
13) Promover a melhoria da infraestrutura aos acessos internos e externos em
função da nova subida da serra;
14) Instalar sinalização eficiente promovendo acessibilidade a todos os usuários.
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ESPORTE E LAZER
1) Fortalecer a interlocução entre as políticas públicas de Esporte e Lazer e as
demais políticas intersetoriais, incentivando a iniciação esportiva;
2) Potencializar um crescimento orçamentário para o Esporte e Lazer que possa
atender às demandas no município, investindo progressivamente no esporte
comunitário, estudantil e para a pessoa com deficiência, através de leis de
incentivos, sendo ainda, um facilitador à captação de recursos para o esporte de
alto rendimento;
3) Promover a capacitação de servidores para integrarem um comitê de análise e
captação de recursos através de projetos para o esporte junto à órgãos públicos e
privados;
4) Otimizar a capacidade instalada existente, implantando programas de esporte e
lazer através de convênios para a utilização da infraestrutura dos clubes, quadras
comunitárias e outros espaços, inclusive em apoio à educação para o programa de
ensino em tempo integral;
5) Expandir os convênios já existentes com as faculdades no município com o
objetivo de fomentar a atividade física e melhorar a qualidade de vida da
população;
6) Reestruturar o Projeto Academia ao Ar Livre e outros projetos que tenham
como busca permanente a prática da atividade física com ênfase na pessoa idosa;
7) Viabilizar programas de inclusão da pessoa com deficiência nos projetos de
esporte e lazer desenvolvidos pelo Município.
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SAÚDE
Atenção Básica
1)

Expandir as equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASFs, e

ampliar a cobertura de Saúde da Família, em especial nos grandes Vazios
Assistenciais e regiões que não estejam completamente atendidas;
2)

Implantar uma Unidade Básica de Saúde em Corrêas e Bingen, redefinindo o

Perfil Assistencial de outras unidades de saúde existentes;
3)

Implantar o Programa de Saúde do Homem, visando atender demandas sobre

doenças específicas;
4) Criar o Centro de Atendimento da Mulher, com a ampliação dos exames de
mamografia e outras políticas públicas;
5)

Fortalecer a Implantação das Práticas Integrativas e Complementares no

Município;
6) Fortalecer e reestruturar os programas da saúde da criança;
Média e Alta Complexidade
7) Realizar mutirão de cirurgias eletivas com o intuito de reduzir as filas e o tempo
de espera através de parcerias com clínicas e consultórios médicos;
8) Criar Coordenação para Média e Alta Complexidade redefinindo o perfil
assistencial das unidades e fortalecendo as referências e contra-referências com
fluxos e protocolos pré-estabelecidos;
9) Criar Centro de Referência para Hipertensão e Diabetes;
10) Viabilizar a criação de Serviço próprio de Traumato-Ortopedia Cirúrgica no
Hospital Alcides Carneiro ou no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp;
11) Implantar o "Programa Melhor em Casa" e do Serviço de Atendimento
Domiciliar – SAD;
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12) Implantar de forma integral a Rede Cegonha, com um Centro de Parto Normal
e uma Casa de Gestante, Bebê e Puérpera no HAC qualificando a Assistência ao PréNatal, Parto e Puerpério;
13) Criar o Centro de Atenção e Cuidados a Traumas da Pessoa Idosa;
Urgência e Emergência
14) Criar Coordenação Integrada de Urgência e Emergência, redefinindo e
avaliando as portas de entrada e a reabertura no Hospital Alcides Carneiro;
15) Investir na qualificação dos profissionais de Urgência e Emergência como prérequisito para início na atividade;
16) Implantar a Central de Ambulâncias no espaço do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência – SAMU, e renovação da frota;
17) Prover os serviços de urgência e emergência em Itaipava e otimizar os
serviços existentes na Posse e em Pedro do Rio;

Vigilância em Saúde / Prevenção de Doenças e Promoção de Saúde
18)

Priorizar promoção de saúde e prevenção de agravos, através da

intersetorialidade (álcool e drogas, sedentarismo, entre outros) com a prática de
esporte e lazer e a realização de atividades físicas;
19) Fortalecer os Programas de Saúde Pública (Imunização, Mulher, Criança,
Homem, Idoso, Tuberculose, Hanseníase, DSTs/HIV/AIDs, Hipertensão e Diabetes,
entre outras);
20) Estruturar ações de Controle e combate a vetores, roedores, e animais
peçonhentos e o controle da raiva;
21) Expandir e fortalecer o Programa de Saúde na Escola;
Saúde Mental
22) Descentralizar a Atenção Psicossocial para os Distritos, criando um Centro de
Atenção Psicossocial – CAPS e um Ambulatório de Saúde Mental em Itaipava;
23) Implantar novas Residências Terapêuticas;
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24) Fortalecer e reestruturar as ações de saúde mental implantadas no município
Exames e Diagnósticos
25) Expandir a coleta de exames laboratoriais para 100% das Unidades de Saúde
da Família;
26) Criar e Ampliar um Centro Diagnóstico por Imagem no Hospital Alcides
Carneiro – HAC e Hospital Municipal Nelson de Sá Earp - HMNSE, garantido a
oferta de exames por imagem, através da constituição de critérios e protocolos;
Informação e Informática
27) Informatizar todas as unidades de saúde, implantando o prontuário
eletrônico, e interligar 100 % das unidades para regulação com sistema do
Ministério da Saúde (SISREG), e agendamento “on line” de Consultas e Exames;
Gestão
28) Reestruturar o organograma da Secretaria Municipal de Saúde e criar Setor de
Planejamento e Projetos para Investimentos;
29) Garantir infraestrutura, equipamentos, insumos e materiais em geral de toda a
Rede de Saúde;
30) Descentralizar o serviço de Farmácia Básica, para as Regiões de Saúde (UBSs
Itaipava, Quitandinha e Itamarati);
31) Integrar as Vigilâncias em Saúde (Ambiental, Sanitária e Epidemiológica);
Controle Social
32) Garantir as condições para que o Conselho Municipal de Saúde atue na
realização de seu trabalho, capacitando anualmente seus conselheiros, e implantar
mecanismo de atendimento a reclamações;
Força de Trabalho
33) Recompor, através de concurso público, o quadro de profissionais da Rede de
Saúde do Município e criar Centro de Capacitação e Educação Permanente para
profissionais da Rede;
34) Fortalecer e estruturar as Residências Multiprofissionais em saúde;
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35) Rever e atualizar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e garantir o
enquadramento profissional dos servidores, implantando o adicional por difícil
acesso;
Saúde bucal
36) Criar o programa “Sorriso do Amanhã”, levando aos centros de atenção e
atendimentos à gestantes, e nas creches municipais, para orientar pais e monitores,
através de palestras e aulas demonstrativas a escovação correta e os hábitos de
higiene oral desde o período pré-natal.
37) Realizar trabalho preventivo nas escolas municipais por meio do
encaminhamento de alunos para a realização dos procedimentos curativos que será
feito diretamente para os Centros de Especialidade Odontológica, sem precisar
passar pelas Unidades Básicas de Saúde, com a implementação do programa
“Dentista na escola”;
38) Implantar o programa “Um novo sorrir” - serviço de ortodontia interceptiva,
para alunos da rede municipal de ensino, através do programa Brasil sorridente do
governo federal;
39) Implantar o programa “Sorrir pra toda a vida” reativando o serviço de prótese
dentária na rede municipal de saúde, através dos centros de especialidades
odontológicas (CEO’S), com a ativação de um laboratório de prótese dentária no CEO
do centro de Petrópolis e a capacitação dos dentistas para a realização de próteses
removíveis (totais e parciais), que somados aos procedimentos já oferecidos nas
diversas especialidades, poderão reestabelecer a condição de saúde bucal da
população que não é atingida pelos demais programas a serem implantados.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
1) Manter e ampliar a política de segurança alimentar através do programa “Cartão
Imperial”;
2) Capacitar e qualificar servidores públicos que atuam em políticas da Assistência
Social;
3) Fortalecer e redimensionar a rede de Proteção Social Básica do Sistema Único
de Assistência Social, principalmente nos distritos, disponibilizando unidades de
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS), com a implementação de
brinquedotecas, em locais fixos;
4) Fortalecer o Centro de Referência Especializado para População em Situação de
Rua - POP, promovendo o acompanhamento e o encaminhamento para o (NIS
Núcleo de Integração Social), com atividades direcionadas para o desenvolvimento
de sociabilidades, na perspectiva de construção de vínculos interpessoais e
familiares que oportunizem a construção do processo de saída das ruas;
5) Criar Centro de Convivência da Pessoa Idosa - CCPI, com objetivo de promover a
inclusão social, visando à melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. O Centro
de Convivência da Pessoa Idosa desempenhará trabalhos para a geração de
emprego e renda e oficinas que orientem sobre a qualidade de vida e
envelhecimento

saudável

com

práticas

de

atividades

físicas,

culturais,

educacionais, de artesanato, além de atividades de lazer como a realização dos
bailes da Terceira Idade;
6) Criar Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência - CCPD, que promoverá a
inclusão social e incentivará o exercício da cidadania, tendo por meta a qualidade
de vida da pessoa com deficiência e sua família, oferecendo o direito à convivência,
lazer, cultura e atividades que contemplem as habilidades adaptativas, a
autonomia e potencialidades de cada participante, bem como a promoção de
acesso ao mercado de trabalho;
7) Ampliar o programa “Restaurante Popular”, e implantar “Cozinhas
Comunitárias” nos bairros e distritos;
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8) Elaborar programa (OportunIDADEmelhor) a partir de Lei que estimule
incentivos fiscais a empresas do município que contratarem pessoas acima de 50
anos,

e

firmem

parcerias

com

o

CVT/SENAI

para

realizar

cursos

profissionalizantes de qualificação de jovens e mulheres;
9) Criar Centro Municipal de atendimento, tratamento e recuperação a pessoas
com dependência química, disponibilizando serviços e tratamento multidisciplinar
de prevenção, atenção integral e reinserção social com o apoio de entidades
cadastradas;
10) Implantar o Sistema Integrado de Gestão Social - SIGS, promovendo a
integração da rede em um cadastro único contemplando as instituições e
associações filantrópicas, de forma a integrar saberes e experiências das políticas
setoriais;
11) Garantir e ampliar os Programas Sociais existentes: aluguel social, cartão
imperial, restaurante popular, dentre outros.
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EDUCAÇÃO
1) Estimular a prática da coleta seletiva e reciclagem nas escolas, premiando as
unidades, professores e alunos que mais se destacarem no programa,
estabelecendo incentivo no implemento das boas práticas de conservação
ambiental;
2) Fortalecer e aparelhar, nas unidades da rede municipal o incentivo à leitura e o
aprendizado de idiomas por meio de parcerias e convênios;
3) Ampliar o atendimento nas Unidades Escolares - AAE’s, para que possam
oferecer a educação integral, criando programas, com a participação da
comunidade nas atividades, utilização de espaços alternativos, em horário
complementar, para a rede pública, inclusive com o intercâmbio e firmando
parcerias com a rede privada, conveniando-as às atividades do FUNCRIA/CMDCA;
4) Promover a inclusão do aluno com deficiência, garantindo a acessibilidade e
aprendizado conforme suas necessidades e promover de forma permanente a
avaliação da saúde das crianças da rede pública de ensino, com visitas regulares de
especialistas nas escolas;
5) Ampliar o programa de merenda escolar, com cardápio nutricional diferenciado,
priorizando os produtos orgânicos e produzidos em Petrópolis, distribuindo
refeições adequadas para alunos com dieta especial (como exemplo a diabetes e
intolerância à lactose);
6) Ampliar o número de vagas para os Centros de Educação Infantil com a criação
de novas unidades, bem como a garantia, manutenção e ampliação dos convênios
com a MITRA DIOCESANA e o COMEMPE;
7) Oferecer formação continuada para os profissionais da educação infantil, com
prioridade para melhoria da qualidade do ensino oferecido na rede municipal e
valorização do servidor na carreira;
8) Fortalecer o Programa de Alfabetização na Idade Certa, por meio de capacitação
dos profissionais da educação, ampliando, também, o atendimento em horário
alternativo para o EJA;
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9) Organizar o Programa Escola Aberta com atividades diversas durante os fins de
semana, com a participação da comunidade;
10) Criar parcerias para acesso aos alunos em cursos técnicos profissionalizantes
com os serviços do SENAC, SENAI, FAETEC, CVT;
11) Ampliar o atendimento em graduação no Município por meio de parcerias
junto ao CEDERJ, e outras universidades estaduais e federais, desde que não
conflitem com os cursos já oferecidos pelas universidades já instaladas no
Município, bem como para cursos de pós-graduação;
12) Manter o programa de bolsas nos cursos superiores para alunos oriundos da
rede pública, buscando uma maior diversificação nos cursos de ensino;
13) Utilizar os convênios e parcerias constituídas pela gestão no desenvolvimento
de atividades municipais, na aplicação de programas e ações da administração
pública;
14) Redimensionar a Casa Visconde de Mauá, com ampliação dos serviços, como
fonoaudiólogos e psicólogos para os profissionais da educação;
15) Integrar a Secretaria de Educação com as demais Secretarias, promovendo
também, de forma permanente a interlocução com o Conselho Tutelar, Ministério
Público e a Vara da Infância e Juventude;
16) Valorizar o profissional da Educação e cumprir o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários já aprovado;
17) Utilizar a estrutura Parque Padre Quinha em parceria com outras instituições
público ou privadas, na formação da cultura de conservação ambiental.
18) Criar a coordenação para o ensino religioso nas escolas;
19) Criar visita itinerante de um médico pediatra nos Centros de Educação Infantil;
20) Criar o monitoramento dos Centros de Educação Infantil por meio de câmeras.
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SERVIDOR PÚBLICO
1) Reduzir a carga horária dos servidores que são responsáveis por familiares com
deficiência e necessidades especiais;
2) Criação do Conselho Permanente de Políticas para servidores municipais,
proporcionando o amplo debate na construção de melhorias funcionais para a
categoria, visando implementar PCCS para todas as carreiras;
3) Valorizar o servidor concursado dando preferência na nomeação em cargos
comissionados;
4) Promover a qualificação dos servidores, através de cursos de capacitação e
aperfeiçoamento continuado;
5) Implementar um programa de premiação às iniciativas dos servidores voltadas
a eficiência, aperfeiçoamento e economicidade da Administração;
6) Cumprir a lei mantendo todas as vantagens, benefícios e conquistas dos
servidores, como a licença maternidade, licença paternidade, a concessão
automática de triênios e efetuar enquadramento dos servidores aos níveis já
alcançados;
7) Ampliar o programa habitacional voltado à moradia do servidor público,
efetuando parcerias com bancos públicos ou privados;
8) Viabilizar o acesso dos servidores a planos de saúde coletivo;
9) Investir em melhorias nas instalações de apoio ao servidor e na modernização
dos serviços públicos, proporcionando a melhoria no atendimento ao cidadão.
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA – TIC
SETOR DE TIC
1) Fomentar a instalação de novas empresas e incentivar e apoiar as já instaladas,
através da utilização da Lei de Incentivos Fiscais, ampliando o pólo de tecnologia;
2) Expandir o anel ótico existente, propondo intervenções que visem a melhoria do
atendimento dos serviços de internet banda larga ao cidadão;
3) Fomentar incubadoras, aceleradoras, empresas iniciantes, startups e feiras de
ciências junto às escolas, universidades, centros de pesquisa, associações e
agências de fomento;
4) Aprimorar o projeto de inclusão digital nos bairros, permitindo a implantação
de cursos técnicos e formação de mão-de-obra – Projeto Fortsoft;
CIDADES INTELIGENTES (SMART CITIES)
5) Implementar o conceito de cidade inteligente em Petrópolis, oferecendo
melhorias e facilidades aos munícipes;
6) Criar totens e aplicativos para informações turísticas facilitando a circulação dos
visitantes, turistas e a população;
7) Criar mecanismos tecnológicos para o acompanhamento das ações e alertas da
Secretaria de Defesa Civil;
8) Implantar o Centro de Comando e Controle, responsável pelo monitoramento
em tempo real de todo o município;
9) Utilizar tecnologias para a eficiência da mobilidade urbana;
10) Criar o “Portal Petrópolis Digital”, disponibilizando serviços úteis à população
através da “web” e aplicativos móveis;
SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação)
11) Implementar a melhoria e modernização dos sistemas de gestão da
Administração Pública, buscando a eficiência e a economia;
12) Criar Marketplace (ambiente de desenvolvimento de negócios) para MEIs.
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CULTURA E TURISMO
1) Revisar a lei do plano Municipal de Cultura, promovendo programas de
incentivo, com capacidade de investir em novas ações através de parcerias públicoprivadas;
2) Cumprir o que determina a Lei Federal n. 11.769/08 de Ensino de Música como
componente obrigatório curricular na Educação Básica;
3) Promover a instalação de equipamentos culturais como a Sala Petrópolis de
culturas integradas, teatros, cinemas e centros de convenção em parceira com a
iniciativa privada
4) Promover a reestruturação e atualização de equipamentos dos espaços
existentes no Centro de Cultura e criar o estúdio de música com equipamentos
para a promoção e produção de material do artista local;
5) Reestruturar e criar no anexo do Teatro Dom Pedro, um espaço alternativo com
sala de apresentações culturais, ensaios técnicos e aulas públicas (dança, teatro,
coral e música), com equipamentos de som e luz;
6) Criar o programa “Cultura Móvel” com palco adaptado para circulação de
programas continuados de difusão e circulação de bens culturais produzidos por
artistas petropolitanos, com ações que percorram todo o Município, sobretudo
contemplando as áreas periféricas e de difícil acesso.
7) Estabelecer convênios ou parcerias com escolas de artes da cidade;
8) Promover programas de fomento às atividades dos segmentos artísticoculturais (espetáculos, mostras, exposições, festivais, corais, bandas marciais, entre
outros), universalizando o acesso à cultura;
9) Aprimorar e divulgar o calendário de eventos e turístico anual da cidade, e
providenciando sua inclusão na publicação de guias e mapas dos atrativos
turísticos;
10) Criar o Passe Imperial estimulando a participação e visitação de todos os
atrativos do sistema municipal de museus, com desconto dos ingressos;
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11) Reabilitar o Centro histórico como indutor cultural e turístico da cidade, com a
preservação dos bens culturais, patrimoniais e ambientais;
12) Modernizar e digitalizar o acervo histórico e as instalações da Biblioteca
Municipal Gabriela Mistral;
13) Criar política de incentivo fiscal municipal a livrarias;
14) Incentivar o Programa Canta Petrópolis e mantendo as outras iniciativas que
atendam aos projetos musicais existentes;
15) Criar encontro regional e Festival de Bandas Marciais e de Fanfarras com a
realização anual de um concurso, no Parque de Exposições de Itaipava;
16) Apoiar eventos e festivais existentes, de dança, artes plásticas e cênicas,
inclusive com a promoção da cultura Afro-brasileira;
17) Criar o Programa Natal na Serra com atrações culturais, turísticas e
gastronômicas, a realizar-se entre os meses de dezembro e janeiro;
18) Criar departamento de projetos e captação de recursos em parceria com a
iniciativa privada e departamento de Audiovisual;
19) Promover e reestruturar as atividades do "Roteiro Noturno", como meio de
estimular a permanência do turista na cidade, com atrativos efetivos seja pelo
turismo de negócios, pelo turismo de compras e turismo gastronômico/cervejeiro,
com a construção do Centro de Convenções por meio de parceria público-privada;
20) Reestruturar e padronizar os CITs (Centros de Informação Turística) visando o
melhor atendimento dos turistas e visitantes;
21) Divulgar Petrópolis nos portos, aeroportos, feiras e encontros de divulgação
turística, além de interações em programas relacionados aos roteiros culturais e
turísticos da Cidade do Rio de Janeiro;
22) Criar a Escola técnica de Hotelaria e Gastronomia em parceria com o SENAC;
23) Valorizar e capacitar a atividade profissional desempenhada pelos guias de
turismo;
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24) Transformar o entorno do SESC Quitandinha em uma área de “Espaço
Turístico”, interligando os hotéis, restaurantes, estacionamentos e banheiros para
o uso do turista, replicando o modelo em outras áreas da cidade.
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MEIO AMBIENTE
Da estrutura
1) Fortalecer os conselhos gestores do Parque Municipal Padre Quinha (Ipiranga),
Monumento da Pedra do Elefante, Centros de Educação Ambiental e o Grupamento
de Proteção Ambiental (GPA), através de sua ampliação e aparelhamento;
2)

Agilizar

e

estimular

o

licenciamento

ambiental

das

indústrias

e

empreendimentos, através de uma gestão integrada com os demais entes
federados, de forma descentralizada, com a gradual transferência das atividades
para o município, segundo a legislação federal e as resoluções do CONAMA
(Conselho Nacional do Meio Ambiente);
3) Ampliar o Programa Coleta Seletiva de Lixo e resgatar o Programa DisqueEntulho, disponibilizando “Eco Pontos”, para possibilitar a entrega voluntária de
material reciclável, em locais estratégicos, em todos os distritos do município;
4) Promover a destinação final adequada de resíduos sólidos, assim como
implantar a usina de reciclagem de resíduos da construção civil (entulho de obra) e
utilizar de forma adequada o lixo verde (uso útil e reciclagem);
Dos instrumentos
5) Articular com a

sociedade

civil,

entidades

governamentais

e

não

governamentais questões sobre meio ambiente, sustentabilidade e turismo
Ecológico, através do conselho do COMDEMA;
6) Avaliar a criação de novas Unidades de Conservação de Proteção Integral, de
Áreas Verdes e Uso Sustentável, tornando a cidade mais segura e turisticamente
mais atrativa, assim como incentivar a criação de novas Reservas Particulares do
Patrimônio Natural Municipal (RPPNM);
7) Propor modelos de pagamentos de serviços ecossistêmicos (PSA) em
cooperação com escolas públicas e comunidades locais visando à preservação dos
recursos hídricos, fauna e flora local;
8) Destinar a arrecadação decorrente do ICMS Verde em projetos educativos e
corretivos na área ambiental, proteção de mananciais e nascentes de água e
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manutenção das unidades de conservação municipal, através do Fundo Municipal
de Conservação Ambiental;
9) Implantar o Código de Meio Ambiente para determinar as regras para a
preservação e desenvolvimento sustentável, normatizando a logística reversa, com
programas que envolvam as empresas que também são responsáveis pelos
resíduos produzidos pelos produtos comercializados;
10) Ampliar e modernizar o Banco Municipal de Sementes Nativas da Mata
Atlântica para coleta, armazenamento e distribuição, criando um Programa de
Manutenção do Arboreto Urbano com o objetivo de evitar as chamadas “podas
assassinas”;
11) Implantação do Projeto "Ambiental: Fique Legal" visando aumentar cada vez
mais o controle da administração municipal sobre as atividades potencialmente
poluidoras instaladas;
12) Implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres que servirá para
receber os animais apreendidos pela fiscalização ambiental, servindo para
iniciativas de Pesquisa e Educação Ambiental para alunos das redes de ensino
pública e particular dos animais que não puderem ser reinseridos ao seu meio
ambiente natural
Da Educação Ambiental
13) Reduzir o processamento impresso de documentos, por meio da gestão digital
de documentos, além de adotar padrões da ISO 14000, na Administração Pública,
bem como adotar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA);
14) Realizar e estimular ações de educação ambiental e sustentabilidade nas
escolas, comunidades, empresas e na gestão municipal;
15) Estimular a adoção de construções sustentáveis, o uso de fontes de energia
renováveis, nos empreendimentos privados e públicos, bem como nas construções
de residências, com diretriz a ser inserida no Código de Obras Municipal;
16) Criar o Sistema Municipal de Informações, Monitoramento e Cadastros
Ambientais – SIMCA - um banco de dados, organizado e mantidos e atualizado sob
responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
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Da Proteção Animal
17) Fortalecer a Coordenadoria de Bem-estar animal com ações de prevenção e
cuidado com a causa animal;
18) Promover políticas de esterilização e controle dos animais abandonados,
reativando o castra móvel e a castração através das clínicas privadas;
19) Ampliar a fiscalização para coibir os maus-tratos e garantir os direitos dos
animais;
20) Promover melhorias no curral de apreensão.
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DEFESA CIVIL
1) Implantar a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias de forma a
estimular a vontade de ajudar e o amor ao próximo, visando o permanente bem
estar comunitário;
2) Criar o Sistema Municipal de Redução do Risco de Desastres (SiMuRRD) sob a
coordenação direta do prefeito e a gerência executiva do secretário municipal de
Defesa Civil e Ações Voluntárias;
3) Ampliar a Plataforma Municipal de Redução do Risco de Desastres,
preconizando os princípios e as diretrizes de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação, propostos por todos os segmentos da sociedade a partir da
convocação da Conferência Municipal de RRD;
4) Mapear os riscos locais para conhecer os perigos e tomar providências, de
acordo com o Mapa de Ameaças Múltiplas do Estado, que será referência para as
políticas públicas municipais, além do Mapa de Riscos Hidrológicos e Geológicos;
5) Fiscalizar as áreas de risco e impedir novas ocupações irregulares;
6) Estimular a atuação dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC) com a
participação de associações de voluntários, de classe e comunitárias, clubes de
serviço, ONGs, igrejas e outras instituições religiosas na atuação conjunta de
prevenção;
7) Fortalecer e ampliar a troca de experiências e boas práticas resilientes exitosas
e organizar, periodicamente, encontros locais e regionais, bem como participar de
eventos de cunho nacional e internacional com a finalidade de trazer para o
município novas e boas práticas resilientes contra os desastres.
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AGRICULTURA/PRODUÇÃO RURAL
1) Criar a Central de Abastecimento do Agricultor Familiar composta pelo
comércio de legumes, verduras, frutas e flores regionais, proporcionando
condições logísticas à merenda escolar;
2) Ampliar a diversificação dos produtos da agricultura familiar na merenda
escolar;
3) Garantir o uso do Cartão Imperial na rede conveniada para a compra de
produtos da Agricultura familiar, inclusive possibilitando a sua utilização nas feiras
da cidade, com base em uma proposta nutricional;
4) Promover, de forma permanente, a formação técnica dos produtores rurais para
melhoria da qualidade e do produto através de parcerias e convênios;
5) Apoiar e incentivar o programa de desenvolvimento de hortas em escolas do
município;
6) Reformar e manter as estradas rurais do município, além de promover a
adequada infraestrutura em sua extensão, com a oferta de serviços públicos;
7) Incentivar a piscicultura, floricultura, fungicultura e apicultura, nas
propriedades de zonas rurais e urbanas;
8) Apoiar o agricultor/produtor rural na busca por projetos e linhas de crédito
junto a outros organismos – Casa do Empreendedor;
9) Aumentar o fornecimento de sementes e mudas em parceria com entidades
governamentais;
10) Criar um galpão permanente para os feirantes, proporcionando infraestrutura
adequada, permitindo ao agricultor oferecer produtos de qualidade;
11) Expandir o potencial de agroecologia e agricultura orgânica, de hortaliças e, em
especial, no ramo da fruticultura, através de programas de fornecimento de
insumos e acesso a tecnologias sustentáveis de plantio.
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SEGURANÇA PÚBLICA
1) Criar a Central de Monitoramento com acesso às câmeras da rede pública e as
associadas à iniciativa privada, proporcionado a interação entre a Guarda Civil,
Polícia Militar e Polícia Civil;
2) Ampliar o número de câmeras que compõem o sistema de vigilância do
Município;
3) Equipar e aparelhar a frota, fardamento e materiais necessários ao
cumprimento das funções da Guarda Civil;
4) Resgatar e fortalecer o programa Guarda Mirim, Guarda Comunitária, Guarda
Turística e Guarda Ambiental;
5) Integrar a gestão da segurança pública municipal com outras ações de políticas
públicas relacionadas na Administração, fortalecendo, inclusive, o vínculo com as
comunidades através de trabalhos sociais e esportivos;
6) Fortalecer na rede municipal de ensino a ronda escolar e o programa PROPAZ
com o objetivo de conscientizar sobre a prevenção e o combate às drogas.
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HABITAÇÃO
1) Expandir, através do Instituto de Terras e Cartografia (ITERJ) do Estado, a
política de regularização fundiária;
2) Promover a integração entre as Secretarias de Habitação, Meio ambiente, Defesa
Civil e Obras visando conferir condições seguras e regulares de moradia;
3) Trabalhar de forma integrada com outras esferas de Poder para proporcionar ao
morador de baixa renda melhorias habitacionais na busca da moradia segura,
implantando o programa SOS Habitação voltado para a prevenção;
4) Fiscalizar de forma permanente a ocupação habitacional, evitando que novas
moradias sejam construídas em locais de risco;
5) Realizar obras de urbanização nas comunidades que carecem de infraestrutura;
6) Firmar parceria com instituições de ensino existentes como a Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) para que promovam a elaboração de plantas com
o objetivo de conferir ao cidadão de baixa renda a construção de sua moradia de
forma segura;
7) Executar o Plano Local de Habitação de Interesse Social;
8) Criar o Banco de Terras municipal para disponibilizar áreas adequadas para a
construção de moradias ao cidadão de baixa renda, sendo essa uma iniciativa
fundamental na construção de políticas habitacionais, principalmente com a
utilização de terrenos municipais e estaduais como os localizados em Benfica e no
Caetitu.
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