
PLANO DE GOVERNO – POROCA 14 PTB - PREFEITO 

 

Saúde 

A Constituição Federal de 1988 define em seu Artigo 30 que compete aos    
municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do  
Estado amparados pela Lei, trarei a cooperação técnica e financeira da    
União e do Estado do Rio, mantendo , melhorando o atendimento e  
equipando instituições hospitalares próprias em nível local, promovendo  
também:  
 
- Construção da Maternidade Japeri com suporte a partos complexos; 
- Ônibus da Saúde; levando equipe multidisciplinar para todos os bairros do  
   município com o atendimento em Medicina Preventiva desde o Pré-Natal  
   até o atendimento na especialidade em  gerontologia (Idosos).  
- Centro de especialidade, dando suporte aos agentes de saúde para  
  atendimento  em todas as especialidades e pequenas cirurgias. 
-  Castração, vermifugação e aplicação de carrapaticida em animais de rua; 
-  Parceria com a universidade rural para cuidados aos equinos da região,  
   com cadastramento de todos os animais do município. 
 
A saúde tem que ir até o povo e irá comigo graças ao seu apoio em meu  
governo sendo Prefeito. 
 
POROCA é o povo. 
 O Povo é POROCA 
 

ESPORTES 

     

Criar e dar continuidade aos projetos comunitários focando ampliação e  
integração com as unidades educacionais com as ESCOLAS  
ESPORTIVAS, ampliando diversas modalidades desportivas em nosso  
município, aos moldes que é feito em países do primeiro mundo, em que  
tratam o esporte como forte aliado para a mente sã e o corpo são de nossos  
jovens. 
 
Implantar os Centros Comunitários que atendam a crianças e recebam as  
famílias em atividades conjuntas ( 2º aparelho social que mais tira crianças  
da rua: primeiro é a escola) 



Construir mais campos de várzea e reestruturar os existentes com  
incentivos fiscais com as empresas locais; 
 
- Construir e incentivar o esporte local, com pista de corridas de  cavalo e  
vaquejadas 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL    
 
Ampliar, reforçar e criar cuidados permanentes com os desassistidos e em 

vulnerabilidade social em campanhas sociais e campanhas humanitárias de forma 
que pessoas menos favorecidas façam parte da sociedade e exerçam melhor 
cidadania em nosso município; 

- Criar o Núcleo de Atendimento ao Idoso (NAI), modificando o conceito de    
   asilo municipal, assistindo idosos com projetos para a terceira idade; 

            - Manter e criar o Espaço Mulher Japeri (EMJ), funcionando a noite e finais  
              de semana para as mulheres que trabalham a noite. 
            - Apoio e parceria com outros órgão municipais aos arredores e dos   
              Governos estaduais e federais. 
 

  CULTURA 
 

              Criação do Conservatório Municipal de Japeri, gerando oportunidades  
              musicais para a juventude, com a inclusão e profissionalização dos jovens  
              que buscam aperfeiçoar o gosto e talento pela música, promovendo  
              articulações entre igrejas e institutos musicais da cidade e outros. 
              
             - Fomentar ações populares regionais de música e folclore nos bairros da  
               cidade. 
  

URBANISMO 
 
  Promover obras públicas e de saneamento básico de pavimentação,  
  Iluminação pública, drenagem de canais e córregos, etc) 
- Políticas de reciclagem e de coleta, 
- Melhorar praças e recantos públicos locais.  

            
            DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RENDA 
 
           Promover incentivos fiscais para empresas atuais, novas empresas e  
           Indústrias instaladas e que promovam cursos e melhorias da mão de obra  
           local, gerando qualificação aos cidadãos japerienses. 
 



           PLANEJAMENTO E FAZENDA 
 
         Implantar a transparência em todas as ações da prefeitura. 
            
 
         ORDEM URBANA 
 
         Promoção de ações preventivas e incentivos aos guardas municipais 
 
 


