VERDE

DIRETRIZES BÁSICAS PARA O PROCRAA DE GOVERNO PARA NI:TER(51.
•

:As sugestões para um Programa Mínimo de Governo apresentadas por n6s do Partido verde à coligação PDT-PV, tem
como premissa básica a vontade por mudanças concretas na vida e estrutura político-administrativa de Niterói, vontade
esta que consideramos incorporada a todos os participantes
-desta aliança.
Outra premissa importante e que a crise que nos e
imposta hoje, não pode nos impedir de propjr caminhos e viabilidades para um Brasil melhor e, hoje, esta tarefa passa
por projetos competentes para nossos municípios, aproximando
o centro de decisões do cidadão.
A partir destas reflexoes, aliadas a projetos e so
- luçOes tecnicas no campo alternativo que não agridam os valo
res culturais da População nem ao Meio Ambiente, nos sentimos
em condições de contribuir para a construção de uma Niterói
mais sadia, menos poluída e justa com seus habitantes.
.12o alimentamos a ilusão de que modificaremos nossa cidade apenas com soluções tecnicas, por mais criativas
que possam ser. Nossa alternativa e a participação popular
que devera ser estimulada a todo momento atraves de uma admi
nistraçao realmente descentralizada e democrática. Somente
com credibilidade política este plano poderá ser implementado.
Os pontos programáticos apresentados a seguir não
r devem ser. encarados como um pacote tecnologico com nuances
f

alternativas. Temos consciência do processo pol ítico ora em
curso e da competência que será necessária para administra-

-lo.
A cada Item aqui - sinteticamente referido correspon
de um estudo mais 'aprofundado para a sua execução, o qual apresentaremos oportunamente, tão logo termine o processo alei
toral.
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PAR: IDO

- Respeito as formas autonomas e particulares de organizarão
popular.
- No Executivo:
▪ Conselhos Comunitários
.
Descentralização administrativa setorizada, através de
Conselhos Diretores representativos nas secretarias muni
cipais
.
Conselhos de Consultoria profissionais
•Prefeitura itinerante - administração direta nos bairros
- No Legislativo:
•Tribuna Popular na Cãmara Municipal
•Expediente obrigatório para a população
.
Projetos populares
Regimento interno limitando o numero de Projetos de Lei
.
referentes a criação ou troca de nomes de logradouros pti
bliccs; títulos beneméritos; moçOes; etc.
▪ Decisões administrativas internas em conjunto com representaçao da comunidade em salários; contratações ou demissões e orçamento administrativo

SAÚDE
- Convénio para implantação do Serviço Unificado de Saúde SUDS através de uma fundação presidida pelo Secretário de
Saúde e dirigida pelo Conselho Diretor Descentralizado
- Abertura para terapêuticas e medicinas alternativas
- Administração de hospitais e postos de saúde com conselhos
comunitários descentralizados
- Administração interna através de gruposoperativos

C- C:77>

- Integalização dos serviços de saúde e a população na propria comunidade
Municipalização da inspeção de alimentos; fiscalização e
vigilancia sanitária - Defesa do Consumidor.
- Program a de saneamento, básico com técnicas .alternativas de
baixo custo
- Controle de vetores e zoonoses eficiente
- Soluções alternativas para a coleta de lixo - coleta seletiva, etc.
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PARTICIPAc7k0 POPULAR NA GESTÃO MUNICIPAL

- Convénios intermunicipais para a produção de gêneros
- Corredor intermunicipal para o abastecimento
- Mercados do produtor ao consumidor
- Estímulo aos produtores alternativos
- Criação de um centro de comercialização e distribuição de
pescado
:TRANSPORTES
- Revisão do Sistema Viário em Niterói
- Descentralizaçao das linhas e percursos
- Reformulação dos terminais rodoviários com integração para
baldeação
- Linhas e tarifas fiscalizadas pela prefeitura em conjunto
com os usuários

revisão dos atuais parâmetros para calou

lo das tarifas
- normalização dos ônibus com chassis padronizado e gás natu
ral
- Tarifas:de transporte normalizadas
- Estímulo as cooperativas de taxistas com utilização de gás
natural
- Transporte marítimo com-terminais integrados nos bairros
litorâneos
- Ciclovias nas áreas de expansão. Estudos técnicos para implantação na área. consolidada
- Transporte coletivo de circulação restrita em locais de di
ficil acesso
POLÍTICA FISCAL E TRIBUTÁRIA
- Registro municipal dos imóveis residenciais e de seus contratos de alugel
IPTU progressivo para imóveis residenciais desocupados
- Redução tributaria para alimentos básicos
- TransparZncia na destinação dos recursos
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PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

- Estabelecer um Plano de Gestão urbana e ambiental,'com ado
çaó de programas integrados de:
Fiscalização da ocupação do solo urbano em acordo com as
.
diretrizes traçadas pelo Plano diretor
Controle da poluição do ar e da água
.
. . Levantamento e preservação da Fauna e da Flora
I4onitoramento do clima e da qualidade do ar
.
Gerenciamento Costeiro, abordando normas de uso turísti.
co e conservação dac praias, recuperação ambiental das
Lagoas de Itaipu e Piratininga e colocação de postos sal
va-vidas
recuperaçao e conservação do solo, montanhas, encostas e
.
bacias dos rios, por meio de reflorestamento e outras me
didas alternativas de baixo custo
Zoneamento da Área de Proteção Ambiental de Piratininga
.
e Itaipu e elaboraçao de normas de utilizaçao da Estaçao
Ecológica do Parque da Cidade
.
Criação de novas arcas verdes, como o Parque da Serra da
Tiririca e dos Parques Costeiros do sossego e Adão e Eva
,
- Firmar convenios com Universidades e Orgaos de Pesquisa,
visando a obtenção de tecnologias modernas e alternativas
de baixo custo em Saneamento, Coloeta de lixo, Limpeza Urbana, habitação, transporte, conservação ambiental e contro
le da poluição
- Elaborar um Plano Diretor com ampla participação da comuni
dade em todas as fases de estudo e implantação
- Elaborar um Plano de reforma Urbana, com titulação e urbanização de áreas populares em situação de posse, priorizaçao dos espaços públicos, das vias de transporte e revisão
da situação fundiária
Estimular a criação de Cooperativas Habitacionais Comunit
rias para a construção de habitaçoes de baixa renda
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PRESERVAÇÃO AI'BIEIITAL E URBANISMO

•

- Dar aos artistas da cidade o poder de decisao na elabora çao da programação cultural do município, atraveo de coleglados indicados pela categoria para dirigirem os espaços
artísticos oficiais
- Incentivar a descentralização, com o apoio a grupos, movimentos e artistas independentes, levando a Cultura a áreas
carentes, atraves de programas conjuntos com associaçoes
de moradores, sindicatos, escolas de samba, igrejas e outras entidades
- Transformar as escolas municipais em poios irradiadores de
cultura com a criação da figura do animador cultural

- reinvidicar a transferencia do deposito publico estadual
de niteroi para a administração municipal a fim de transforma-lo em um Centro Popular de Cultura
- Criar um grupo de trabalho de Educação para o Meio Ambiente, com atuação junto a comunidade na conscientizaçZo e na
busca de soluções para as questões ambientais
•

- Implantar a Educação para o Meio Ambiente de carater inter
disciplinar na rede de ensino, através de reforma curricular, revisão do material didático e cursos periodicos de
aperfeiçoamento e atualização dos professores

POLÍTICA INDUSTRIAL
- Atração de industrias nao poluentes
- Solução imediata para as atuais industrias poluidoras

bricas de sardinha, estaleiros, etc.

fa
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EDUCAÇÃO E CULTURA

