COMPROMISSO

O CUMPRIMENTO DAS PROMESSAS
BALANÇO 2017
CUMPRIDAS

46%
PARCIALMENTE CUMPRIDAS

31%
A CUMPRIR

23%

COMPROMISSOS CUMPRIDOS EM 2017
ÁREA

COMPROMISSO

SAÚDE

Manter Organizações Sociais (OSs) à frente de unidades de Saúde, com metas de produtividade
e de qualidade.

SAÚDE

Fazer o Programa Cegonha Carioca voltar a funcionar satisfatoriamente até o final de 2017.

SAÚDE

Manter e melhorar o programa Clínica da Família e não construir nenhuma nova unidade até
que todas as atuais estejam funcionando satisfatoriamente

EDUCAÇÃO

Criar no primeiro ano de governo um novo programa de qualificação e avaliação de professores.

EDUCAÇÃO

Criar em 2017 um programa de incentivo para os pais se envolverem mais nas atividades
escolares de seus filhos.

EDUCAÇÃO

Dar mais autonomia pedagógica aos diretores das unidades de ensino do município.

EDUCAÇÃO

Interromper o projeto de construção de novas unidades escolares até que todas as atuais
estejam funcionando satisfatoriamente.

TRANSPORTE

Parceria com o CREA-RJ para reforço da estrutura da ciclovia Tim Maia nos trechos da Avenida
Niemeyer e do Elevado do Joá.

COMPROMISSOS CUMPRIDOS EM 2017
ÁREA

COMPROMISSO

TRANSPORTE

Reduzir o número de radares na cidade, mantendo aqueles que justifiquem sua necessidade
para reduzir o número de acidentes.

SEGURANÇA

Redirecionar o foco da Guarda Municipal para a área de Segurança Pública.

DEMAIS ÁREAS

Apoio às Escolas de Samba, dando mais autonomia para captação de recursos e garantindo a
infraestrutura (banheiros químicos, interdições, limpeza e fiscalização de ruas)

DEMAIS ÁREAS

Reduzir o número de secretarias e órgãos ligados diretamente ao Prefeito de 31 para, no
máximo, 15.

DEMAIS ÁREAS

Interromper o processo de adensamento populacional na região das Vargens e em
Jacarepaguá.

COMPROMISSOS PARCIALMENTE CUMPRIDOS EM 2017
ÁREA

COMPROMISSO

SAÚDE

Implantar CERs dos hospitais Rocha Faria, Salgado Filho e Albert Schweitzer até o final de 2017

SAÚDE

Realizar um mutirão de saúde e aumentar em 20% o número de leitos nos hospitais municipais

SAÚDE

Manter e melhorar o programa Clínica da Família e não construir nenhuma nova unidade até
que todas as atuais estejam funcionando satisfatoriamente

EDUCAÇÃO

Contratar todos os Agentes de Apoio à Educação Especial

TRANSPORTE

Concluir as obras do BRT TransBrasil e elaborar um estudo para levar o BRT TransCarioca para
o centro da Ilha

TRANSPORTE

Interromper imediatamente a progressão do processo de “racionalização” das linhas de ônibus

TRANSPORTE

Fazer uma licitação, ao final de 2017, vans na Zona Oeste da cidade, integrando-a aos modais
de média e alta capacidade

DEMAIS ÁREAS

Elaborar um inventário de poda de árvore e recuperação do mobiliário de todas as praças e
parques da cidade

COMPROMISSOS A CUMPRIR
ÁREA

COMPROMISSO

SAÚDE

Colocar mais recursos na Saúde (R$ 250 milhões a mais por ano) e reestruturar
a gestão dos equipamentos que fazem atendimento emergencial às pessoas

SAÚDE

Estabelecer um novo plano de cargos e salários baseado na meritocracia para
todos os servidores da saúde do município

TRANSPORTE

Garantir junto ao Governo do Estado que a Estação do Metrô da Gávea esteja
em operação até o final de 2017

SEGURANÇA

Garantir até o final de 2017 a presença de pelo menos um guarda municipal nas
unidades de ensino do município

DEMAIS ÁREAS

Reestruturar e ampliar o programa Vale Cultura - 1% do orçamento municipal
seja destinado à promoção da cultura

DEMAIS ÁREAS

Interromper a descapitalização dos fundos de previdência e ampliar, aprimorar e
aprofundar o programa Acordo de Resultados

