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Linhas Gerais da Proposta de Plano de
Governo para ser discutida com as entidades
representativas da comunidade.
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Apresentação
Muitos de vocês me conheceram como o vereador que
cobrava e fiscalizava o poder executivo. Muitos de vocês me conheceram como o homem que fazia oposição a gestão atual da cidade de Barra do Piraí. Mas, eu
quero que todos vocês conheçam a minha verdade. Eu
amo a minha cidade e não fiquei calado nem um dia
se quer, ao presenciar injustiças contra a população e
os servidores municipais e a total falta de transparência no poder público. Eu sou uma pessoa justa e defendo aqueles que de fato são importantes, a população
barrense.

Dar aos barrenses a administração que eles efetivamente merecem, respeitando sua dignidade quando
necessitam dos serviços públicos. Chega de postos de
saúde sem condições de atendimento, chega de ônibus quebrando diariamente, chega de falta de transparência nas contas públicas e chega de descaso com
o servidor público.
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Decidi encarar de frente os problemas da cidade! Nessas eleições, venho candidato a prefeito. Não porque
quero brigar, apontar os defeitos e erros do governo.
Mas porque decidi, eu mesmo, pegar para fazer o melhor por Barra do Piraí.

PROPOSTA DE
GOVERNO

2021 - 2024
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 - Ampliar os serviços de proteção social através dos CRAS e CREAS e ampliar o acesso dos usuários
nas áreas afastadas e nos distritos;
2 - Promover uma aproximação entre poder público e entidades que desenvolvem ações sociais no
município, estudando a possibilidade de ampliação de repasses de recursos às que atendam crianças,
adolescente e pessoas com deficiência, garantindo o acesso aos seus direitos fundamentais e sua convivência familiar e comunitária. Nesta esteira, um dos objetivos será organizar as áreas geográficas de
atuação de cada uma destas entidades, desenvolvendo um cadastro único de assistidos para compartilhamento de dados entre as entidades do terceiro setor;
3 - Criar mecanismos de prevenção e enfrentamento aos riscos de grupos mais vulneráveis;
4 - Criar o programa de inclusão social para crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade diminuindo a letalidade infanto-juvenil no município;
5 - Criar o Programa de Prevenção e Proteção a Mulheres Vítimas de Violência com adoção de medidas
de inclusão ao mercado de trabalho, formação e saúde visando sua autonomia e superação da violência;
6 - Investir em ações de suporte as famílias de crianças e adolescentes acolhidos diminuindo o tempo
de permanência no abrigo e investindo em seu retorno ao convívio familiar e comunitário.
7 - Criar, em parceria com as equipes de Saúde e hospitais da rede pública, o Centro de Atendimento
Integrado para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência;

ticipação nos Conselhos Municipais, dando o suporte técnico e estrutura aos mesmos, em especial
através da efetiva composição do Conselho de Igualdade Racial;
9 - Criar o programa de prevenção e promoção integral da pessoa idosa com as demais políticas setoriais para assegurar longevidade, convivência familiar, qualidade de vida e garantir os seus direitos;
10 - Garantir ações e serviços voltados a inclusão de pessoas em situação de rua;
11 - Criar o plano de enfrentamento aos efeitos provocados pela pandemia do COVID -19 envolvendo
todas as políticas setoriais.
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8 - Estimular a fiscalização popular do comprimento da legislação e metas pertinentes através da par-

DIREITOS DA MULHER
1 - Criar um organismo municipal de Políticas Públicas para Mulheres (Secretaria, Coordenadoria ou Departamento), visando à elaboração, orientação e execução de políticas públicas intersetoriais, principalmente, nas áreas de Saúde, Segurança, Assistência Social, Educação e Trabalho e Desenvolvimento Econômico, com recursos orçamentários, infraestrutura e pessoal;
2 - Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM-BP, assegurando os recursos necessários no orçamento para garantir infraestrutura adequada, e para a manutenção
e formação adequada das (os) conselheiras (os);
3 - Realizar diagnóstico que retrate a situação da Mulher no Município, quanto à moradia,
trabalho/renda, educacional e violência, para que a administração possa estabelecer metas
de melhoria das condições de vida das Mulheres e, consequentemente, das Crianças e dos
Adolescentes;
4 - Compor o governo com pelo menos 40% de mulheres nos cargos de primeiro e segundo
escalão;
5 - Promover a inclusão produtiva para as mulheres, desenvolvendo programas de geração de
emprego e renda e programas de renda mínima, com prioridade para as mulheres chefes de
família e mulheres com deficiência;
6 - Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para a progressiva implementação de um plano que tenha por objetivo alcançar a universalização do atendimento de creches públicas no município;

8 - Consolidar a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E
implementar a Política Nacional de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos em nível municipal, assegurando o seu acesso a todas as mulheres, ampliando os investimentos em planejamento familiar através do serviço público municipal;
9 - Implantar, no âmbito do município, ações para o monitoramento e redução da mortalidade
materna.
10 Garantir a implementação da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, intitulada “Lei Maria da
Penha”, que coíbe a violência doméstica contra a mulher, assegurando os recursos do orçamento municipal para sua efetivação;
11 Fomentar a capacitação de todos os servidores e servidoras públicas nos temas de gênero,
raça/etnia, orientação sexual, geração e direitos humanos.
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7 - Aprimorar o tratamento de gênero, raça/etnia, orientação sexual e direitos humanos nas
orientações curriculares em todos os níveis da Educação Básica de acordo com a norma estabelecida pelo Governo do Brasil;

PLANEJAMENTO E DESENVOVIMENTO URBANO
1 - Construir, através de Parcerias Públicas Privadas, uma nova Rodoviária em local estratégico
que propicie o crescimento da cidade;
2 - Investir na infraestrutura urbana possibilitando a instalação de novas empresas no município;
3 - Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, com finalidade de propor obras que minimizem os problemas de trânsito da cidade, com propostas para o problema de transporte
urbano e acessibilidade segura para os pedestres;
4 - Instalar bicicletários no centro comercial da cidade, a fim de fomentar o uso de bicicletas
e desenvolver um plano de recuperação de calçadas danificadas para promoção de acessibilidade;
5 - Criar pistas de caminhadas em ruas já utilizadas para este fim;
6 - Urbanizar as principais entradas da cidade (pavimentação, sinalização vertical e horizontal,
muros nos terrenos abertos, calçadas, arborização, iluminação, lixeiras, fachadas, etc...;
7 - Buscar recursos para pavimentação e infraestrutura de importantes vias de ligação entre
distritos, como Barra do Piraí/Vargem Alegre e Dorândia /São José do Turvo/Ipiabas, bem como
promover a melhoria das estradas vicinais para escoamento da produção e promoção do turismo rural, além de viabilizar a drenagem e pavimentação das vias destes distritos;

9 - Executar implementação e instrumentalização gradativa, operacional e técnica, da Secretaria de Habitação com estrutura administrativa mínima para tratar do tema habitacional e
articular o mesmo com os demais setores da Prefeitura;
10 - Buscar acordo de cooperação técnica com a MRS para estudo de viabilidade acerca da
implantação de viadutos sobre a linha férrea no trecho central do município.
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8 - Implementar o geoprocessamento de todo território municipal com a finalidade criar sistema de dados e informações, integrando todas as secretarias municipais ao planejamento
urbano da cidade;

GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE
1 - Implementar o Orçamento Participativo;
2 - Retomar as reuniões com O COMBARRA (Conselho Municipal da Cidade de Barra do Piraí);
3 - Capacitar todos os Conselhos municipais, garantindo assim a efetiva participação da sociedade na
gestão pública;
4 - Criar o Conselho Municipal dos Cidadãos Barrenses, com a finalidade de ouvir os principais atores
da cidade em assuntos relevantes para o município, garantindo a participação igualitária de gênero,
raça e classe social;
5 - Implementar o uso de tecnologia na gestão da cidade em todos os setores, destacando, saúde,
educação, trânsito e planejamento urbano buscando uma maior integração e articulação entre as Secretarias, instituindo um processo permanente, informatizado e sistematizado de planejamento, visando desburocratizar, agilizar e prestar serviços mais eficientes à população, utilizando os recursos
da tecnologia da informação, implementando ações de fortalecimento da gestão pública através de
treinamento e capacitação constante dos servidores;
6 - Controlar e fiscalizar o uso e ocupação das margens dos rios, áreas sujeitas à inundação, áreas de
riscos, áreas com alta declividade e cabeceiras de drenagem;
7 - Desenvolver programas, projetos e ações de rotina objetivando a melhoria da qualidade de prestação de serviços da administração municipal;

9 - Unificar a Secretaria de Habitação à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que será responsável
pelo controle, planejamento e desenvolvimento urbano, bem como pela coordenação do Núcleo Municipal de Informações e pela coordenação e implementação do Plano Diretor Participativo;
10 - Criar o Núcleo de Informações Municipais que deverá conter e manter atualizados dados, informações e indicadores sociais, culturais, econômicos, financeiros, patrimoniais, imobiliários, cadastrais,
administrativos, ambientais, físico-territoriais, cartográficos e outros de relevante interesse para o município.
11 - Implementar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social do município, promovendo a regularização fundiária de áreas com ocupações irregulares, porém consolidadas.
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8 - Implementar uma estrutura administrativa nos distritos (subprefeituras), viabilizando o atendimento a comunidade, melhorando a manutenção e fiscalização nas localidades, estreitando o relacionamento da administração com os distritos;

TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA
1 - Realizar nova concessão do transporte público visando dar transparência e moralidade ao processo;
2 - Construir ciclovias e bicicletários a fim de fomentar o uso de bicicletas e desenvolver um plano de
recuperação de calçadas danificadas para promoção de acessibilidade;
3 - Realizar estudo técnico de engenharia de trânsito no centro comercial e nos bairros com a finalidade
de melhorar o fluxo de automóveis evitando congestionamento, principalmente, em horário de pico;
4 - Instalar novas e modernas paradas de ônibus e melhoria nas já existentes, principalmente, nos
pontos de grande circulação de usuários com proteção, cobertura e disponibilização de tomadas no
padrão USB;
5 - Realizar estudo de viabilidade para projeto de ônibus circulares, visando ligar o centro comercial
aos bairros e a ligação entre os bairros mais distantes da cidade, bem como o estudo de autorização e
regulamentação para o transporte alternativo através de Vans, democratizando o acesso ao transporte
público.
6 - Retomar o gabinete de gestão integrado entre Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Cidadania
e Ordem Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, buscando o fortalecimento da
Segurança Pública;
7 - Intensificar operações que eduquem e repreendam acerca da perturbação de sossego;
8 - Fiscalizar o transporte público municipal intensamente através de junção sinérgica dos esforços da
Secretaria Municipal de Administração, Departamento Municipal de Trânsito, Guarda Municipal e Se-

9 - Fortalecer a participação do município no Consórcio Sul Fluminense de Segurança Pública, buscando
a captação de recursos para investimentos nesta área e também a aquisição através deste consórcio de
materiais e equipamentos para a Guarda Municipal;
10 - Implantar sistema de monitoramento através de câmeras nas entradas dos bairros, entradas da cidade e centro comercial, em primeiro momento, ampliando a área de cobertura para todo o município
e posterior criação de um Centro Integrado de Operações de Segurança Pública.
11 - Reativar a Patrulha Animal, com a retomada do serviço de apreensão de animais de grande porte
em vias públicas.
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cretaria Municipal de Cidadania e Ordem Pública;

ESPORTE
1 - Remodelar do formato dos Jogos Estudantis do Município (JEM), observando novas tendências entre
os jovens, priorizando a interação entre escolas e alunos, acima da simples competição, tornando-se
um momento de troca entre os participantes, além de promover o retorno dos Jogos Infantis do Município - JIM e dos Jogos Especiais do Município;
2 - Incentivar a prática de atividades físicas voltadas a qualidade de vida com a criação de núcleos em
todos os bairros, bem como investimentos para a revitalização das academias ao ar livre com a expansão destes equipamentos por todos os bairros e distritos com a retomada do projeto AtivaIdade;
3 - Criar política pública que estimule o apoio, por parte da iniciativa privada, às equipes das mais diversas modalidades esportivas, de todas as categorias, que venham a disputar torneios regionais, com
a criação do selo “Empresa Amiga do Esporte Barrense”, bem como incentivo da administração pública
municipal à participação do município nestes torneios, fomentando o esporte amador;
4 - Criar núcleos esportivos sejam eles implementados pela administração municipal ou através de
convênios com o estado e a União ou ainda, com o terceiro setor, buscando abranger todos os bairros
e distritos do município, com foco em modalidade diversas, dentre elas, Futsal, Futebol, Handebol, Basquetebol, Voleibol, Badminton, artes marciais, etc, com a realização de eventos semestrais de interação
entre os núcleos;
5 - Incentivar o Campeonato de Futebol Amador de Barra do Piraí;
6 - Incentivar a participação de atletas que representem a cidade nas diversas modalidades esportivas,
em torneios dentro do estado do Rio de Janeiro, com a criação de um ranking destes atletas e o apoio
para a participação dos melhores classificados para eventos nacionais;

8 - Efetivar o Projeto Bolsa Atleta;
9 - Criar um calendário anual de eventos esportivos no município cidade;
10 - Buscar, através de convênios e parcerias com a iniciativa privada, a atração de eventos esportivos
nacionais e internacionais a serem realizados no município.
11 - Viabilizar, em parceria com as universidades Federais, um polo de mestrados e doutorados para
profissionais de educação física e também para profissionais da área de saúde, com ênfase em medicina esportiva.
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7 - Desenvolver parceria com o curso de Educação Física do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP);

CULTURA
1 - Promover um calendário de eventos culturais em todos os bairros, ou agrupamento de bairros, e em
todos os distritos com o objetivo de valorizar os artistas locais e os movimentos culturais já existentes,
incentivar o comércio local e levar cultura de forma abrangente a todo o município.
2 - Estabelecer um Plano Municipal de Cultura, garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação;
3 - Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura e efetivar o Fundo Municipal de Cultura, dando-lhes estrutura e deliberação sobre as políticas públicas de cultura do município;
4 - Criar, junto ao Conselho Municipal de Cultural e seus representantes, com o apoio de órgãos oficiais
do patrimônio cultural, um projeto de restauração da Estação Ferroviária Central do município e da
Estação Ferroviária do Distrito de Ipiabas, e da criação de centros culturais como espaços de referência
da história local e dos patrimônios culturais da cidade, organizando equipamentos culturais intersetoriais (com exposição permanente sobre a história do município e espaço exposições temporárias, sala
de cinema, dança, teatro, espaços multimídia e espaços multifuncionais) e que dialoguem e atendam
demandas da Educação, do Turismo e do Desenvolvimento Econômico;
5 - Fortalecer e ressignificar o calendário de eventos tradicionais do município, como o carnaval de rua
e a Exposição Agropecuária, com a garantia de espaço para a participação dos artistas, projetos e grupos culturais locais na organização e programação;
6 - Realizar um mapeamento cultural de cada bairro da cidade, objetivando conhecer e cadastrar as
diferentes formas de expressão cultural de cada espaço e relacionar projetos e ações que já acontecem
sem o incentivo formal do governo municipal;

8 - Promover cursos de formação e programas de assistência técnica para artistas e agentes culturais
que venham a atuar em suas próprias comunidades;
9 - Utilizar os espaços escolares, fora dos horários de aula, para o desenvolvimento de atividades culturais, desenvolvendo um programa de integração entre educação e cultura em toda a rede ensino do
município;
10 - Ampliar e divulgar o funcionamento da biblioteca municipal e das bibliotecas escolares existentes
e realizar projeto de incentivo à leitura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação;
11 - Trabalhar em sintonia com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para o fortalecimento de
ações culturais e turísticas no distrito de Ipiabas.
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7 - Desenvolver um mapa com os patrimônios culturais do município, materiais e imateriais, e um roteiro de visitação guiada para atender tanto às demandas das escolas com aulas passeios, quanto para
grupos de turistas;

AMBIENTE
1 - Estruturar a fiscalização para apoio às atividades do licenciamento ambiental;
2 - Estabelecer serviços de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos urbanos de modo
continuado, com profissionalismo, visão de longo prazo e responsabilidade ambiental;
3 - Retomar o programa de entrega voluntária do lixo eletrônico;
4 - Estruturar Horto Florestal com projetos de educação ambiental para as escolas e
para a população, abrindo-o para visitação;
5 - Implementar projetos de hortas comunitárias e pequenos viveiristas para inserção
destes quesitos na grade da educação municipal;
6 - Implementar projeto “Plantando Vidas” onde a equipe da secretaria do ambiente
apoiará o plantio de árvores em áreas verdes específicas de cada comunidade, fornecendo o apoio técnico para a recuperação de áreas degradadas, bem como recuperando a arborização urbana;
7 - Estruturar a Secretaria do Ambiente para uma melhor e mais adequada capacidade
de licenciamento ambiental;

9 - Implementar Projeto de compostagens caseiras e profissionais incentivando o reaproveitamento de materiais orgânicos nas próprias casas;
10 - Estruturar a guarda ambiental com treinamento para brigada de combate a incêndios florestais;
11- Implementar projeto “Trovas e Flores” com o plantio de espécimes de flores ao longo da Rodovia das Trovas, que liga Barra do Piraí ao distrito de Ipiabas.
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8 - Implementar Projeto “Recuperando Nascentes” onde, com apoio técnico e institucional de setores do Estado, a secretaria estará incentivando e ajudando produtores rurais
a recuperarem nascentes perdidas pelo assoreamento;

CAUSA ANIMAL
1 - Municipalizar o Lar de Passagem São Francisco (Abrigo Municipal) onde vai receber
qualquer cão ou gato em situação de risco ou Maus-Tratos;
2 - Reativar o Programa Bem Estar Animal da Secretaria Municipal do Ambiente, retomando as feiras de adoção de animais resgatados;
3 - Reativar o CMDDA - Conselho Municipal de Defesa do Direito dos Animais;
4 - Implantar o CETAS - Centro de Triagem de Animais Silvestres;
5 - Cumprir rigidamente a Lei Municipal N° 2529, que pune infratores que comentem
maus-tratos aos animais onde a multa varia de R$200 a 200 MIL;
6 - Criar a Ambulância Animal para resgates de Emergência;
7 - Celebrar convênio com clínicas de referência para atendimento emergencial (CASTRAÇÃO E INTERNAÇÃO) de animais de rua, castração de cães e gatos abandonados e
atendimento da população de baixa renda;
8 - Remodelar o programa de Assistência do Castramóvel exclusivo aos distritos, bairros de difícil acesso, protetores, ONGs e pessoas de baixa renda;

10 - Reativar o serviço de apreensão de animais de grande porte em vias públicas;
11 - Efetivar o convênio “Fazenda Legal” onde serão acolhidos equinos, bovinos, muares
e caprinos oriundos de apreensões em vias públicas, possibilitando sua recuperação.
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9 - Realizar convênio com as faculdades de Medicina Veterinária da região para que os
possam prestar assistência ao Lar de Passagem São Francisco e apoio às ONGs Municipais;

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
1 - Atrair novas empresas para o município e cessão dos imóveis públicos ociosos para a instalação
das mesmas (Galpão Belprato, Terreno Parque Santana, Hospital Vargem Alegre, Terreno Califórnia,
Imóvel Dorândia), além de viabilizar a criação de condomínio empresarial na antiga planta da Thyssen
Fundições;
2 - Criar um Condomínio Empresarial do Ramo Alimentício em parceria com a iniciativa privada (já
existe lei estadual de incentivo para esse setor estratégico e deve-se criar uma lei específica municipal
também);
3 - Consolidar o Polo Audiovisual de Barra do Piraí, tornando o município conhecido como a “Cidade do
Audiovisual”, através de ações de fomento como a criação de espaço para incubadoras de empresas da
área e criação de um Núcleo Criativo para formação profissional e desenvolvimento de projetos para o
setor, além da retomada do projeto “Luz, Câmera, Educação” e do Festival Internacional de Cinema de
Barra do Piraí;
4 - Implantar Programa Municipal de Microcrédito;
5 - Criar a Cidade Universitária + Projeto AceleraBP para desenvolvimento de StartUps + Parque Tecnológico, com um Campus Universitário + Criação do Polo da Inovação, com enfoque na formação de
habilidades digitais para alunos das instituições de ensino de Barra do Piraí, além de adultos e a terceira idade, nas tendências do futuro mercado de trabalho, bem como na usabilidade das competências
digitais no dia a dia, qualificando e fixando os jovens no Município, eliminando e reduzindo a necessidade de êxodo para cursar o ensino superior;
6 - Estimular e apoiar o desenvolvimento de produtos da área rural e fomentar a feira de produtos
agroecológicos, orgânicos da agricultura familiar local e produtos artesanais, com a criação do Selo
Municipal de Orgânicos e criação de área destacada com identificação diferenciada na Feira Municipal
para esses produtores;

8 - Realizar estudo de viabilidade e intenção de construção da Terceira Ponte sobre o rio Paraíba do Sul;
9 Criar um Departamento de Projetos ligado ao Gabinete do Prefeito altamente capacitado, fator de
sucesso para elaboração de projetos, captação de recursos e prestação de contas;
10 - Implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico de Ipiabas, consolidando o potencial desse
distrito, com a criação e implantação de um calendário anual de eventos de Música, Gastronomia e
Aventura, caminhando em sinergia com a consolidação do Polo Gastronômico e Cervejeiro e a criação
de um Parque Municipal;
11 - Investir na atração de universidades e cursos técnicos de capacitação de mão de obra, estabelecendo convênios e parcerias com empresas, entidades educacionais e do terceiro setor na oferta de cursos
profissionalizantes de mão de obra.
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7 - Incentivar para a produção de energia fotovoltaica com a criação de política pública voltada ao estímulo a este setor da economia;

EDUCAÇÃO
1 - Desenvolver, em conjunto com a categoria, um novo Plano de Carreira para promover a valorização salarial dos profissionais de educação, com progressões por formação
acadêmica e tempo de serviço;
2 - Fortalecer o Conselho Municipal de Educação e revisar o Plano Municipal de Educação, em conjunto com a categoria e / ou seus representantes, garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade civil ao longo de todo o processo de
elaboração e implantação, definindo prioridades e metas que deverão ser executadas
pela prefeitura;
3 - Garantir processos de gestão democrática em toda a rede municipal de educação,
com eleição de diretores nas escolas e creches e construção/ valorização de conselhos
gestores de caráter deliberativo nas comunidades escolares e promover a transparência das unidades escolares com prestação de contas de fácil compreensão de todas as
verbas destinadas.
4 - Promover a Autonomia Pedagógica, com a valorização dos Projetos Políticos Pedagógicos elaborados por cada unidade escolar, garantindo um currículo mínimo e estimulando a capacidade criativa dos profissionais da rede municipal de educação;

6 - Garantir estrutura adequada nas escolas municipais e, em especial, a definição de
uma quantidade máxima de 30 alunos por sala de aula e a climatização e adequação
acústica das salas de aula (dentro de um plano que garanta a implementação progressiva), bem como a construção (ou reforma) de quadras poliesportivas, a ampliação das
bibliotecas e salas de informática, e o estabelecimento de metas para a construção de
hortas educativas que complementem a comida servida nas escolas e creches públicas
da rede municipal e que sejam produzidas a partir dos princípios da agroecologia (livre
de agrotóxicos, adubos químicos e transgênicos);
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5 - Implementar um processo de avaliação da rede municipal de educação centrado na
participação da comunidade escolar e na geração de demandas sobre o poder público,
buscando identificar as necessidades de cada escola na formulação de medidas que
visem a superação dos obstáculos ao processo de ensino aprendizagem;

7 - Garantir equipes multidisciplinares de apoio psicológico e social a alunos, familiares
e profissionais de educação em toda a rede municipal de educação em parceria com a
Secretaria Municipal de Assistência Social;
8 - Investir na formação continuada de professores de forma geral e em material pedagógico para promover a valorização e buscar parcerias e fornecer suporte para cursos
de atualização e capacitação docente e dos técnicos sobre metodologias educacionais,
sistemas e recursos tecnológicos e discussões pedagógicas;
9 - Integração das escolas com entidades que realizem atividades de contraturno tais
como música, esporte, reforço escolar e outros, e desenvolvimento de um projeto público para o oferecimento das mesmas atividades nas escolas da rede municipal mediante criteriosa avaliação financeira e integrar as políticas de cultura e educação para
transformar as escolas municipais em polos de preservação da memória dos bairros e
promoção da cultura popular;
10 Unificar as ações das secretarias municipais de Saúde e de Educação em toda a rede
de ensino e nas unidades de saúde, com base na Política Nacional de Promoção da
Saúde.
11 Promover a inclusão e valorização das culturas de matriz africana e indígena nos
conteúdos curriculares das escolas públicas do município, em conformidade com legislação existente, visando à erradicação de todas as formas de preconceito e a valorização de sua contribuição à formação da sociedade brasileira;
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SANEAMENTO BÁSICO
1 - Avaliar os serviços de abastecimento de água, esgoto sanitário, resíduos sólidos bem
como de drenagem estabelecendo, assim, um PROJETO DE CIDADE SANEADA para Barra do Piraí e todos os distritos;
2 - Promover discussão técnica, democrática e qualificada, com total moralidade e
transparência, para eventual criação de autarquia própria para gerir o abastecimento
de água tratada e o tratamento de esgoto, conforme se verifica em diversos municípios;
3 - Promover discussão técnica, democrática e qualificada, com total moralidade e
transparência, para eventual concessão à iniciativa privada;
4 - Definir, conjuntamente com a população, entre os modelos de Autarquia e Concessão;
5 - Definir uma Estrutura Tarifária ajustada à real capacidade de pagamento da população e às realidades locais;
6 - Ampliar a rede coleta de esgoto;
7 - Recadastrar as ligações domiciliares e avaliação das condições sanitárias dos imóveis;
8 - Desenvolver e implementar o Pano Municipal de Saneamento Básico do município;

10 - Avaliar o serviço de Coleta de Lixo atual que apresenta inúmeras reclamações e
eventualmente substituir o prestador de serviços para que o serviço seja realizado de
maneira adequada em todo o município;
11 - Estabelecer serviços de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos urbanos de modo
continuado, com profissionalismo, visão de longo prazo e responsabilidade ambiental;
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9 - Promover a sustentabilidade dos resíduos sólidos despejados na rede de esgoto
com a correta destinação destes resíduos e priorizando os serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, presentes no cotidiano municipal como um todo;

SAÚDE
1 - Implementar A Casa de Saúde da Mulher Barrense que será o centro de cuidado e acolhimento das
munícipes para prevenção e tratamento de patologias ginecológicas.
**De acordo com índices atualizados em 2020 pelo Ministério da Saúde, Barra do Piraí possui os maiores casos de Sífilis adquirida e congênita de nossa região; triste realidade que deverá ser mudada em
tempo mais breve possível.**
2 - Implementar o projeto Pré-natal pra todas! para prestação de pré-natal adequado e abrangente
bem como detecção e atendimento de risco precoce
3 - Fortalecer a rede de Atenção Básica para prestação de primeiro atendimento pelo médico de Saúde
da Família.
4 - Integrar a equipe de agentes comunitários e o restante da rede de saúde tratamento especializado,
quando necessário, com agendamentos de consultas e eventual transporte.
5 - Implementar setor de Compras e Licitação, buscando celeridade nas aquisições de medicamentos e
demais procedimentos, com total transparência pública.
6 - Melhorar as condições de atendimento de todos os hospitais conveniados de modo que o usuário
tenha um atendimento digno e os profissionais de saúde tenham boas condições de trabalho.
7 - Revisar e acompanhar as pactuações estaduais que contemplam serviços de alta complexidade.

o monitoramento dos índices e metas hospitalares, faturamento dos serviços realizados ao Ministério
da Saúde de forma clara e efetiva, além de participação constante em reuniões de aprimoramento nos
núcleos técnicos adequados.
9 - Adequar o centro de imunização para que os calendários vacinais estejam sempre em dia, sob responsabilidade da Vigilância Epidemiológica e da Atenção Básica.
10 - Garantir o Transporte do paciente, e eventual acompanhante, dentro e fora do município.
11 - Garantir o devido funcionamento das Ouvidorias de todos os hospitais conveniados.
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8 - Fortalecer o Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, com

MORALIDADE E TRANSPARÊNCIA
1 - Transformar a Secretaria de Comunicação em Secretaria da Transparência para divulgar, de forma clara e de fácil compreensão, os gastos da administração pública municipal;
2 - Divulgar prestação de contas de todas as entidades que recebem verba pública;
3 - Divulgar os gastos do cartão corporativo do prefeito;
4 - Divulgar todas as diárias pagas pelo poder público municipal;
5 - Cancelar o contrato de aluguel de carro blindado;
6 - Utilizar carros oficiais por prefeito e vice somente para viagens e não para deslocamento dentro do município.
7 - Receber, processar e responder todos os pedidos de informação de forma clara e
objetiva por intermédio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC);
8 - Implementar Ouvidoria Geral on-line e presencial bem como ouvidorias nos bairros
e distritos para reclamações, sugestões e solicitações de qualquer natureza e fornecer
resposta adequada e em um tempo razoável.
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9 - Divulgar listagem de comissionados constando qualificação profissional, remuneração e horário de serviço.

SERVIDORES PÚBLICOS VALORIZAÇÃO
É PALAVRA DE ORDEM
1 - Desenvolver, em conjunto com os servidores, o Plano de cargos e salários para possibilitar desenvolvimento profissional e financeiro;
2 - Criar o Prêmio Servidor Ativo, que visa celebrar e reconhecer os talentos do serviço
público com projetos que comprovadamente contribuiu para o melhoramento do setor
público municipal;
3 - Prêmio Servidor Comprometido, que visa premiar boas práticas da gestão pública;
4 - Programa de Incentivos, que visa otimizar a recuperação da receita da dívida ativa
do município, gratificando individualmente o servidor que recuperar um valor a ser
estudado da dívida ativa;
5 - Programa Servidor Produtivo, que visa valorizar todo servidor que cumprir metas e
objetivos definidos por suas secretarias.

JOVEM BARRENSE
A GERAÇÃO Z VEM COM TUDO!
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Criar um setor específico para o desenvolvimento e implementação de projetos voltados aos jovens, principalmente voltado para formação profissional e inserção no mercado de trabalho e criação do projeto Formação 2.0, que visa a capacitação em diversas
áreas de tecnologia, abrindo portas para novos horizontes como a criação de games,
aplicativos para celular, robótica, Youtuber, etc.
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