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MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP 
 
  Caraguatatuba é um município brasileiro  no  litoral  norte do estado de São Paulo.  
Pertence à Mesorregião do Vale do Paraíba Paulista e Microrregião de Caraguatatuba. 
Localizando-se a leste  da  capital do estado, distando  desta  cerca  de 178 km.  A cidade  
ocupa  uma  área  de 484,947 km². Em 2019 sua estimativa populacional foi de 121.532 
habitantes,[5]  resultando em uma densidade demográfica de 250,6 hab/km², sendo  nesse 
ano o 71.º mais populoso de São Paulo e o 260.º do país. O município  é  formado  pela  
sede  e  pelo  distrito  de Porto Novo[8][9]. 
   
  A cidade  tem  uma temperatura  média  anual  de 25 °C e na  vegetação  original 
do município predomina  a  mata  atlântica. O seu Índice  de  Desenvolvimento  
Humano (IDH)  é  de  0,759, considerando  - se assim  como  elevado  em  relação  ao  
país, sendo o 169º maior do estado. 
 
  Foi elevada à categoria de  vila em 1770. O crescimento do povoado veio com a 
chegada de famílias  de  estrangeiros, que  se instalaram  na  Fazenda   dos   Ingleses.  A 
propriedade se estabeleceu em 1927 e trouxe benefícios como o aumento da população, a 
formação de trabalhadores agrícolas e artesãos, o surgimento do comércio e 
o crescimento substancial da arrecadação municipal. 
 
 

PLANO DE GOVERNO AMOR POR CARAGUATATUBA. 
 
APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO DA RENOVAÇÃO. 
 
CONHEÇA DOUTOR ÁLVARO ALENCAR  CANDIDATO A PREFEITO 
 
  Álvaro Alencar Trindade, é brasileiro de Santo André, SP, Advogado, casado com 
Márcia Regina dos Santos Trindade e tem quatro filhos: a advogada Gláucia, a psicóloga 
Gleice, o estudante Álvaro Junior e o advogado Fabio.Ingressou na vida pública em 1982, 
quando se elegeu vereador. Em 1984, foi nomeado Diretor do Escritório Regional Governo, 
criado pelo governador Franco Montoro. Exerceu o cargo de vereador de 1983 a 1988; 
suplente de vereador entre 1989 e 1992, assumiu e voltou a exercer o cargo de vereador 
nos anos de 1991 e 1992. Durante nove anos, atuou como advogado do Sindserv 
(Sindicato dos Servidores Municipais de Caraguatatuba). Também atuou como advogado 
do Sindicato dos Servidores Municipais de Ubatuba e do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Ilhabela. Candidatou-se a vice-prefeito em 1992 e 2008. Candidatou-se a 
prefeito em 2000, 2004 e 2016. Atualmente é pré-candidato a Prefeito pelo 
SOLIDARIEDADE.   
 
CONHEÇA A CANDIDATA A VICE DO DOUTOR ÁLVARO ALENCAR: 
 
  Ivone Caetano dos Santos, brasileira de Madre de Deus de Minas, Estado de Minas 
Gerais, nascida em 04/07, 1974, é divorciada e mãe de 5 filhos (4 homens e uma mulher). 
É professora, normalista, atuando há 23 anos no Magistério. É Pedagoga, com Formação 
em Direção, Inspeção, Coordenação, com especificação em Ensino Médio. TTeemm  ppóóss--
ggrraadduuaaççããoo  eemm  IInncclluussããoo  SSoocciiaall..  AAttuuaallmmeennttee  ttrraabbaallhhaa  ccoommoo  PPrrooffeessssoorraa  ddee  AArrttee  ee  AArrtteessaannaattoo,,  
pprroojjeettoo  ““ffaaççaa  ee  vveennddaa””  ee  ttaammbbéémm  éé  ddeeccoorraaddoorraa..  Atua na área de arte musical, violão e 
coral. Já trabalhou em hospital, Posto de Saúde, Casa dos Conselhos em Conselho 
Tutelar. Já foi candidata a vereadora. 
 
 
CONHEÇA O PLANO DE GOVERNO “AMOR POR CARAGUATATUBA” DO DOUTOR 
ÁLVARO ALENCAR.  
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  Apresenta-se, a seguir, os principais pontos do Plano de Governo do ÁLVARO 
ALENCAR para o município de Caraguatatuba.  O plano contém as seguintes propostas: 
 
  Construção de um hospital público veterinário para cães e gatos. 
 
  Enroncamento da foz dos principais rios do município, especialmente do Rio 
Juqueriquere, para melhorar a vazão, prevenindo contra as enchentes.  
 
  Criação de um sistema natural de combate a enchentes. 
 
  Construção do Sistema de reguladores de Vazão para acabar com as enchentes. 
 
  Conclusão das Obras Inacabadas no Jardim Casa Branca/Olaria e no Pegorelli 
(CIDE que está inacabado e paralisado). 
    
  Conclusão da Inacabada Obra Turística do Complexo do Morro do Camaroeiro, 
onde faremos a implantação de elevador Panorâmico e do Passeio Funicular (linha férrea 
no entorno da montanha), com inicio do Camaroeiro e término na Prainha. 
 
  Implantação da linha de bondes (bondinhos) na avenida da Praia da Cidade com 
previsão de expansão para toda as orlas marítimas do município para integração do 
transporte urbano e como passeio turístico: “O Bondinho de Caraguatatuba”. 
 
  Curso gratuito de instalação de fossa biodigestora de esgotos. 
 
  Instalação usina de reciclagem e nova política para o lixo urbano. 
 
  Geração de Empregos – Especialmente através de investimentos nas várias 
atividades das políticas públicas de:   
  
  Saúde. 
 
 Educação. 
 
 Segurança. 
 
 Turismo (especialmente as de turismo). 
 
 Transporte. 
 
 Implantação de Projeto Formando Jovens Cidadãos. 
 
  Implantação do Centro do Bem Estar da Juventude, para atender àqueles jovens 
com experiências adversas na infância e adolescência. 
 
  Implantação do Centro do Bem estar da Mulher, para atender às Mulheres em 
situação de risco (Lei Maria da Penha) 
 
 Combater o desmatamento. 
 
  Implantação de lixeiras na areia das praias, com fiscalização. 
 
 Dinamização da Ouvidoria nas ações das políticas públicas. 
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 Valorização dos Servidores Públicos. 
 
 Infraestrutura. 
 
 Praia para todos. 
 
 Projeto “Jovens Radicais”. 
 
 Projeto plano de ação “Emprego para Caraguatatuba”. 
 
  Construção de um hospital público veterinário para cães e gatos 
 
  Recuperação dos mangues e rios. 
 
 Criação de um sistema natural de combate a enchentes. 
  
  Restauração do sistema de drenagem existente, que é muito importante para a 
prevenção de enchentes e alagamentos, porém, foi abandonado e está estrangulado pela 
falta de manutenção e cuidados. 
 
 Restauração da navegabilidade do Rio Juqueriquere, integrando-o com a “Fazenda 
dos Ingleses” e transformando-os em atração turística. Aproximadamente 15 ou 20 
quilômetros do leito Rio Juqueriquerê são navegáveis e também serão parte de projeto de 
turismo do município.  
  
 Identificação dos pontos de ligações irregulares de esgoto. Os locais onde 
constatados algum tipo de despejo, vamos dar condições para regularização (fossas 
sépticas biodigestoras), para os casos de famílias de baixa renda a prefeitura fará com 
urgência a regularização. 
 
  Boa parte da água da chuva que cai sobre uma cidade fica retida sobre 
asfalto ou concreto. De lá, ela é drenada por meio de canos para ser levada a rios e 
muitas vezes se mistura com esgoto não tratado no caminho — especialmente 
quando a chuva é tanta, que supera a capacidade do sistema para absorvê-la. 
 
  Fazendo o aprofundamento do Rio em pontos estratégicos, com plantio de 1 mil 
pés bananeiras, vamos reduzir as enchentes. 
 
  Sistema de ouvidoria na implementação pública 
 
  O objetivo principal deste artigo científico é demonstrar a relevância das ouvidorias 
públicas como instrumento de participação popular na gestão dos serviços de saneamento 
básico, compreendidos como os serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas.  
 
  Atualmente, são tidas como consideráveis instrumentos de integração do usuário e 
da voz popular na gestão de serviços públicos. 
 
LIXO VALE OURO...  
 
 Aproveitamento do lixo na geração de energia ajuda a reduzir impactos ambientais. 
  A utilização do lixo para geração de energia é algo que vem ganhando força no 
Brasil e no mundo. 
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  A solução apresenta uma série de vantagens, passando pela diversificação da 
matriz energética do país, cada vez mais necessária, e pela diminuição dos impactos 
causados pela decomposição do lixo, como a emissão de gases nos aterros sanitários. 
 
  Também conhecida como recuperação energética dos resíduos, a solução de 
geração de energia a partir do lixo pode ser empregada por meio de processos 
termoquímicos, como a combustão, a gaseificação ou a pirólise. Outra opção são os 
processos biológicos, pela biodigestão anaeróbia da fração orgânica dos resíduos. 
 
  O bom exemplo no tratamento do lixo vem do outro lado do mundo no Japão, que 
transforma lixo em energia. 
 
  Lá as ruas das cidades são absolutamente limpas. A preocupação das pessoas vai 
além da reciclagem. O cuidado é não produzir muito lixo, mas é inevitável ter sujeira, dejetos, 
coisas que a gente joga fora. A visita a uma moderna usina de tratamento mexe com a cabeça 
da gente. 
 
  Elas se espalham pelo Japão. De longe, parecem prédios, mas são chaminés, a parte 
mais visível de como os japoneses tratam o lixo. Não há depósitos abertos, lixões, mas locais 
como o da cidade de Saitama, vizinha a Tóquio. 
 
  Alguns podem dizer, "O lixo é um problema". Mas vou provar que e a solução para meio 
ambiente geração de emprego e economia: pelo impacto ambiental de um lixão, nos rios, no 
solo, na saúde das pessoas. Lixo abandonado não gera energia, não bota aqueles velhinhos 
para se encontrar, se exercitar. Lixo não precisa ser problema, se for bem administrado, vale 
ouro.   
 
GERAÇÃO DE EMPREGOS 
 
  Ações desenvolvidas e pensadas tornarão Caraguatatuba um ambiente ainda mais 
favorável a investimentos de empresários e ajudaram a manter a trajetória de recuperação 
no mercado de trabalho. Vamos incentivar o poder público a mobilizar projetos de 
parcerias e atrativos para a criação de empregos, a geração de vagas de trabalho seguiria 
a média nacional, segundo o pré candidato a prefeito Dr. Álvaro Alencar. 
A implantação do Distrito Industrial com indústrias não poluentes é uma meta de curto 
prazo. 
 
  Dr. Álvaro Alencar vai criar o “Embaixador de Caraguatatuba” e defende o 
investimento, com passagens, hospedagens e eventos, para colocar a cidade à mostra, 
inclusive no plano internacional: “Nós passamos todos estes anos sem apresentar nada de 
novo de Caraguatatuba para o Brasil e nem para o mundo. 
 
  Com novos projetos, Caraguatatuba aparecerá nos rankings de empreendedorismo 
inteligentes do Brasil. A partir do momento que você coloca, primeiro, um trabalho muito 
forte de capacitação, de incentivo ao ecossistema local, de incentivo fiscal para as 
empresas se instalarem aqui, e fazer com que as empresas que estão aqui tenham um 
melhor ambiente. 
 
  Se a gente ficar dentro de Caraguatatuba falando de Caraguatatuba, a gente fica 
restrito à nossa geografia. Trazer eventos internacionais a Caraguatatuba faz com que se 
gere milhões em lucro real e direto para a cidade, na rede hoteleira, na rede de turismo, 
além da geração de negócios”. 
 
  Um polo Gastronômico – em todas as praias ao longo de Caraguatatuba, no trecho 
compreendido de toda extensão, será incentivado a promoção e ordenamento do local, 
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mediante apoio dos órgãos envolvidos de acordo com as Leis, visando preservar a 
culinária caiçara.  
 
PROJETO CARAGUA CRIANÇA 
 
  As crianças têm uma forte disposição para explorar e descobrir. Nesse contexto, 
um projeto de educação infantil é uma excelente ferramenta para que crianças em idade 
pré-escolar (4 a 6 anos) interajam, questionem, conectem-se, resolvam problemas, 
comuniquem-se e reflitam. 
 
  Essencialmente, o projeto de educação infantil torna o aprendizado mais natural, e 
as crianças participantes transformam-se em protagonistas na construção do próprio 
conhecimento e da própria vida. 
 
SAÚDE 
Criação e implantação da Fundação Municipal de Saúde para gerenciar a Saúde. 
Melhorar o atendimento UBS – PORTO NOVO 
Melhorar o atendimento UBS – MORRO DO ALGODÃO 
Melhorar o atendimento UBS – TINGA 
Melhorar o atendimento no Posto Saúde Perequê Mirim  
Implantação de melhorias UPA Massaguaçu  
Pronto Socorro de volta na Santa Casa. 
CAPS – Rio do Ouro (colocar médicos psiquiatras) 
Colocar aparelho RAIO X na região norte e sul nas UBS para diminuir o impacto na Santa 
Casa e UPA. 
Investir maiores no plano médico da família, valorizando a assistência básica de saúde. 
Criar um Centro Integrado da Mulher.  
Implantação de Atendimento Odontológico nas UBS. 
No Pré-natal, a integração com o Hospital onde vai ser feito o parto. Depois de a fase 
produtiva atuar na prevenção das doenças da mulher pós-menopausa. (Câncer, 
Osteoporose) e iremos estudar a criação desse centro de atendimento na Upa.  
Ampliar o atendimento a Criança, ampliar o Pronto Atendimento Infantil, por exemplo, fazer 
um acompanhamento dos recém-nascidos até a fase adolescentes com consultas pré-
agendadas com pediatras e acompanhamento dos médicos da família. 
Construção de um UBS no golfinho para diminuir a lotação das outras UBS. 
Tem que centralizar as informações da rede básica, UPA e Hospital. 
 
EDUCAÇÃO E ESPORTES 
 
Vamos criar a “Feira do Jovem Cientista” – estimulando o jovem para as experiências 
cientificas. 
Ensino de Línguas: Inglês e Espanhol na pré-escola até 8ª série. 
Ensino Técnico de Processamento de Dados a partir da 5º série. 
Assistente Social e Psicólogo nas escolas da rede municipal. 
Creche aos sábados.  
Mais creches (faremos um estudo da quantidade procura de vaga nas creches municipais 
e iremos ampliar em todo município).   
Ampliar a jornada do ensino fundamental para 7 horas sendo duas horas de curso de 
língua estrangeira 
Levaremos ensino técnico nas escolas ensino médio em apoio ao Governo do Estado 
Criar o Coral Jovens Caraguatatuba 
Colocar na grade curricular o curso de Música 
Criar a Banda Jovem da Secretaria Municipal de Educação 
100% transporte universitário (faculdades) gratuito aos jovens 
Plano carreira aos professores rede municipal. 
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Piso salarial, estudo para acompanhar o piso nacional.  
Incentivo os profissionais a fazerem mestrado e doutorado. 
Implantar um campo de futebol no Pereque Mirim. 
  
TRANSPORTE  
 
Queremos ônibus com degraus baixos para a população idosa 
Pontos de ônibus nos bairros e sinalizados 
Iremos criar o Bilhete Único em Caraguatatuba  
Novo Terminal Rodoviário na fazenda  
100% frota ônibus acessível para deficiente  
Reforma a ciclovia da Rodoviária até a região do Pereque Mirim pela rodovia 
Todos os pontos de táxi com cobertura e iluminação. 
Sede para Associação dos Taxistas na Rodoviária. 
Sinalização de placas com nome de ruas na cidade. 
Incentivo as programações turísticas em parceria com aplicativos Uber taxistas que farão 
parte da Comissão de Turismo de Caraguatatuba que iremos propor com objetivo de 
pensar em eventos que possa mobilizar o comércio local. 
 
UNIVERSITÁRIOS  
 
Transporte Universitário 100% gratuito aos estudantes que estudam no Vale do Paraíba 
Programa de Estágio – (Todos os estudantes que estudam no Vale do Paraíba e o curso 
não têm na região ofereceremos estágios a todos na prefeitura e incentivaremos as 
empresas a contratar estagiários do transporte universitário, gerando oportunidade e 
renda). 
Incentivar a contratação de profissionais recém-formados com incentivo desconto no 
imposto. 
Incentivar a contratação estagiários de cursos que não tem na cidade para possibilitar mais 
oportunidade aos estudantes.  
 
INSFRAESTRUTURA  
 
Reformar calçadas dos pontos comerciais rebaixada para cadeirante.  
Criar mais bocas de lobo nos bairros.  
Colocar placa nas ruas da cidade.  
 
EMPREGO E INVESTIMENTO  
 
Criar programa atraindo capital privado para investir na cidade 
Atrair mais empresas para a cidade 
Criar mais Parceria Público Privado 
Fazer Caraguatatuba uma cidade para investidor e a nossa meta será gerar 3 mil 
empregos. 
Aeroporto Nacional – Queremos um aeroporto em Caraguatatuba. A meta é gerar emprego 
e renda ao município. 
 
IPTU 
  
Objetivo é abaixar o valor do IPTU e com isso a população consegue pagar e o 
comerciante não sofre tanto. Não adianta nada aumentar o imposto e não ter retorno disso. 
Criar Programa aos empresários e comerciantes, incentivando a contratação mão obra 
local, estudantes universitários e profissionais recém-formados. 
 
TECNOLOGIA 
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Acesso gratuito de internet nas praças da cidade 
 
OBRAS  
 
Revitalização das ruas de comércio nas diferentes bairros e regiões da cidade com 
padrões urbanísticos diferenciados. 
Reforma de calçadas acessíveis.  
Reurbanizar comunidades e áreas de riscos. 
Apartamento Popular aos moradores da cidade que estão em locais de risco.  
Reurbanização de todo bairro Jardim das Gaivotas. 
Reurbanização das ruas do bairro Rio do Ouro. 
Obras no bairro do Rio do Ouro.  
Novo Rio do Ouro (obras de drenagens, apartamento popular com arquitetura moderna 
aos moradores em situação de risco, centro comunitário, praça eventos, posto saúde, 
CRAS, Fundo Social, campo de futebol, praça do coreto, parque serra do mar, píer no rio, 
iluminação de LED nas ruas, asfaltar ruas.  
Novo Terminal Rodoviário.  
Universidade Pública. 
Restaurante Popular (próximo à universidade).  
Revitalização do Horto Florestal. 
 
MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA 
 
Criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Marítimos. 
Criação de novos Parques na cidade. 
Parque Serra do Mar (Rio do Ouro). 
Reflorestar todas as áreas de risco e criar novos parques verdes no local. 
Limpeza e recuperação do leito do Rio do Ouro. 
Revitalização do acesso às Trilhas.  
Criar o programa Parque Verde nos locais onde possui áreas de risco.  
Criação do Programa de Fazendas e Culturas Marinhas – Criação de peixes, ostras, 
vieiras e outros produtos do mar. 
Apoio e estímulo à agricultura, pesca e criação de pequenos animais (inclusive de peixes, 
camarões, mexilhões, vieiras, ostras e etc...) aumento o percentual de aquisição dos 
produtos locais para a merenda escolar.  
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 
CRAS do Rio do Ouro 
CAPS do Rio do Ouro  
CREAS no Jaraguazinho 
Sede do Fundo Social no bairro Rio do Ouro 
Apoiar ONGS 
Assistente Social nas UBS  
Assistente Social no Terminal Rodoviário de Caraguatatuba 
Criar Programa Acesso Emprego (jovem aprendiz) 
Criar Programa Estágio (com empresas da cidade) 
Criar Programa Mais Emprego (para pessoas acima dos 40 anos de idade que hoje sofre 
com desemprego). 
Criar Cooperativa Reciclável de Caraguatatuba (CRC) com objetivo de gerar emprego. 
Criar Fundo Investimento Empresarial Caraguatatuba (FIEC) empresas que debitarem 
imposto em programas e projetos do município. 
Criar em cada bairro projetos e programas sociais. 
Projeto GURI nos bairros 
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Assistente Social em toda escola municipal da rede. 
Exigir todos os hospitais da cidade a contratação de Assistente Social.  
 
SEGURANÇA 
 
  A segurança da sociedade surge como o principal requisito à garantia de direitos e 
ao cumprimento de deveres, estabelecidos nos ordenamentos jurídicos. A segurança 
pública é considerada uma demanda social que necessita de estruturas estatais e demais 
organizações da sociedade para ser efetivada. Às instituições ou órgãos estatais, 
incumbidos de adotar ações voltadas para garantir a segurança da sociedade, denomina-
se sistema de segurança pública, tendo como eixo político estratégico a política de 
segurança pública, ou seja, o conjunto de ações delineadas em planos e programas e 
implementados como forma de garantir a segurança individual e coletiva. O início deste 
século 21 tem sido marcado, principalmente, pelo processo de globalização econômico-
financeira, impelindo à redefinição do papel do Estado na gestão pública e na sua relação 
com o mercado e com a sociedade. Nesse processo, a gestão da política de segurança 
pública, como suporte para enfrentamento da violência e da criminalidade, representa um 
desafio tanto para o Estado quanto para a sociedade. A questão da segurança pública tem 
despertado o interesse de diversos estudiosos, da sociedade e dos governos. Os 
instrumentos de enfrentamento da criminalidade e da violência têm sido insuficientes para 
proporcionar a segurança individual e coletiva. No âmbito do processo de constituição da 
política de segurança pública, são elaborados os mecanismos e as estratégias de 
enfrentamento da violência e da criminalidade que afeta o meio social. 
 
  Por outro lado, também, é no Município que a criminalidade se instala e se 
desenvolve trazendo insegurança, doenças dela decorrente como síndrome do pânico, 
pressão arterial alterada pra maior ou menor, diabete, cefaléia entre outras é que o 
Município deve ter um PLANO DE GESTÃO E SEGURANÇA que tenha como meta a 
PREVENÇÃO à violência, criminalidade e vulnerabilidade e GESTÃO SISTEMATIZADA. 
 
  O município criou a Guarda Municipal. Mas é insuficiente para garantir 
segurança. A Central de monitoramento compartilhada é necessária. 
 
 
CONHECER PARA PODER ATUAR NAS CAUSAS E MITIGAR OS EFEITOS. 
 
 Nessa esteia, iniciando a elaboração temática das áreas de Segurança Pública 
Municipal, acompanhando seu desenvolvimento e resultado, alterando a rota sempre que 
necessário com vistas ao melhor resultado. 
 
 Após colhidos todos os dados o Mapeamento deverá ser inserido no Sistema 
(software) as informações criteriosas municipais (INFOCRIM MUNICIPAL) que congrega 
todos os dados de Gestão e Segurança da Cidade, inclusive as Subnotificações de 
violência, criminalidade e vulnerabilidade, fazendo uma análise criteriosa dos dados 
transformando-os em informações úteis, seguras e confiáveis para tomada de decisões. 
 
  Inteligência aplicada a Segurança Pública Municipal 
 
 Outra ferramenta do Sistema Municipal de Gestão e Segurança é a QUALIDADE 
EM SERVIÇO DE PATRULHAMENTO – QSP, que proporciona mão de direção aos 
serviços da Guarda Municipal, fazendo com que tenha a cada missão um resultado de 
PREVENÇÃO em Segurança atrelado com três viés de aferição de qualidade dos serviços, 
nesse sentido, fazendo mais com menos. 
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 Esse sistema não tem nenhum investimento em aquisição de equipamentos, já que 
fica hospedado na “nuvem” (claud) em um datacenter, ficando disponível em qualquer 
equipamento do mercado e já instalado na Prefeitura, podendo ser acessado de qualquer 
local de acordo com as permissões de acesso de cada usuário com a máxima segurança, 
podendo inclusive ser colocado à disposição do cidadão para que contribua com dados de 
segurança e gestão. 
 
 Em sendo uma plataforma tecnológica, pode ser customizada para as questões 
ambientais, de trânsito, de vitimização entre outros, inclusive com utilização pela 
população após prévio cadastramento em questões de zeladoria urbana e segurança como 
um todo, pode ser disponibilizado para a polícia civil e militar a fim de que tenha acesso às 
subnotificações de violência, com relatórios rápidos e eficazes onde a verificação dos 
dados transformados em informações. 
 
 Sendo aplicado inicialmente nas áreas mais sensíveis após ser elaborado o 
Mapeamento em Segurança Urbana, até alcançar todo Município de São Paulo em 04 
anos. 
 
 E por derradeiro, o Sistema Municipal de Gestão e Segurança requer um 
treinamento e envolvimento dos servidores para que conheçam como podem interagir com 
o processo de Segurança, e mais, o quanto são importantes nesse processo, que, aliás, é 
constitucional, como acima descrito o artigo 144 da Constituição Federal: “Segurança 
Pública DEVER do Estado, Direito e Responsabilidade de Todos” assim, TODOS, sem 
excluir NINGUÉM especialmente os servidores públicos municipais em geral. 
 
 Assim, os serviços e ações sistematizadas no combate a desordem, efetivamente 
habilitará o Município a ser PREVENTO e com isso DIMINUIR os índices de criminalidade, 
vulnerabilidade e violência. 
 
 Em segurança pública municipal como em qualquer outra área pública ou privada 
não existe formula mágica de solução de problemas, o que existe é a aplicação da 
tecnologia em benefício dos serviços e de sua melhor portabilidade. 
 
 Nesse sentido, com uma boa Segurança Pública no Município, o cidadão que é o 
mandatário do poder (todo poder emana do povo) terá um serviço público de qualidade, 
podendo,  inclusive contar com a segurança de seu bairro e o assossega mento de espírito 
vivendo uma vida com mais qualidade e o município ficando mais atraente para os 
investidores e a cidade crescendo. 
 
 Por derradeiro, para surtir efeito desse plano de segurança pública municipal se faz 
necessário que esteja contido no plano de governo com suas variantes e vertentes sendo 
discutidas para enfim, ser colocado em prática no ano vindouro, com sucesso. 
 
MAIS SEGURANÇA!  
 
  Guarda Municipal.  
  Monitoramento das ruas e centro da cidade 
  Aumentar recursos para Atividade/Função Delegada 
  Implantar Atividade/Função Delegada com Bombeiros nas praias 
  Iluminar toda orla das praias com lâmpada LED 
  Iluminar os bairros com iluminação LED 
  Implantar Atividade Delegada com a Polícia Civil  
  Mapear pontos críticos de segurança na cidade. 
  Terminal Rodoviário – colocar câmeras de segurança  
  Fazer um trabalho de inteligência municipal.  
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TURISMO  
 
  Metro-cabo - um sistema de bondinho funcionando no Morro da Prainha e outro 
sistema no Morro do Santo Antônio para subida e descida. 
  Implantação do Projeto “Cristo da Luz” no Morro do Camaroeiro – com espetáculos 
de som e luz. 
  Implantação do Projeto “Santo Antonio de Caraguatatuba” – com espetáculos de 
som e luz.   
  Implantação de “Receptivos” e estímulos aos “Agentes de Turismo” – visando a 
implantação (com parceria público privada, com objetivo interligar os pontos turísticos da 
cidade com uma equipe que poderá levar os turistas a conhecer os principais pontos de 
turismo da cidade, fortalecendo o comércio). 
  Dar continuidade ao sistema de sinalização. 
 Morro Santo Antônio – Somente carros com 4x4 poderá subir, deixaremos uma 
empresa explorar os serviços uma parceria público privada. 
  Parque Serra do Mar e Horto Florestal do Rio do Ouro – publicidade, placas 
divulgando no bairro e colocar guia turístico no local. 
  Show Sertanejo aos sábados na praça de eventos do centro e dos bairros.  
  Shows musicais eletrônicos nas sextas na praça de eventos do centro.  
  Show MPB e Pagode de quinta-feira na praça eventos do centro. 
  Banda Municipal na praça do coreto aos sábado e dia de semana nos bairros. 
  Levar grupos musicais nos bairros para apresentação.  
 Carnapraia – uma parceria público privada todos finais de semana um trio elétrico 
nas praias tocando músicas TrioCaraguá – visitar uma praia a noite e fazer show na orla. 
 Carnabril – resgatar o carnaval em abril e estimular as iniciativas carnavalescas.   
  Todos os finais de semana colocar show nas praças do centro e porto novo e as 
despesas fazer uma parceria com comércio local arrecadando fundos para pagar os 
músicos.  
 
CULTURA  
 
  Mais programas culturais na cidade. 
  Teatro Mário Covas com mais espetáculos culturais. 
  Feira da Cultura e Literatura. 
  Prêmio Cultural para projetos. 
  Banda Itinerante – Banda Municipal Carlos Gomes nos bairros. 
  Criar a Banda Jovem Maestro Álvaro Ferraz. 
  Criar o Coral Jovens de Caraguá. 
  Festival de Música Popular de Caraguatatuba. 
 Festival de Jazz. 
  Festival de Música Clássica (daremos os primeiros passos) 
 Incentivar concursos de peças teatrais na cidade. 
 Destinar mais recursos para a cultura.  
 
ACESSIBILIDADE  
 
 Adequar as calçadas para o programa de acessibilidade na cidade. 
 Calçadas acessíveis nos pontos de ônibus. 
 Sinalização para cegos nas calçadas e nos prédios públicos. 
 Software que auxilia os deficientes a navegarem com maior facilidade na web. 
  Bilhete único pessoa com deficiência. 
 Inclusão no Mundo do Trabalho – GIT 
 Núcleo Integrado de Atenção à Família do Deficiente – NIAF 
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 Reabilitação Social Baseada na Comunidade – Implantação de programa de 
reabilitação baseada na comunidade tem como objetivo desenvolver ações 
descentralizadoras e itinerantes para a promoção e inclusão social da pessoa deficiente, 
seus familiares e para as comunidades e seu entorno. As equipes serão multidisciplinares 
compostas por assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicólogo e 
pedagogo.  
 
 
SERVIDORES PÚBLICOS  
 
  Trabalhar em diálogo com o sindicato e melhorar a qualidade dos serviços públicos. 
 Revisão da política de FG – Função Gratificada. 
 Oferecer capacitação e adequação do plano de carreira aos servidores. 
 Analisar todas as gratificações atuais. 
 Facilitar o acesso de bolsas de estudos para cursos de profissionalização e superior 
aos interessados. 
 Melhorar o valor do vale alimentação e do Vale Gás. 
 Revisão do Plano de Carreira, Cargos e Salários e Plano de Carreira do Magistério. 
 Criar uma comissão de servidores municipais para fortalecer a gestão municipal do 
qual o servidor possa participar sugerindo e propondo melhorias para o município.  
 
BAIRROS 
 
 Construção da 1ª etapa da Avenida ou Via Perimetral com pista dupla e com 10 Km 
de extensão, mais ou menos, totalmente urbanizada, ciclovias, passeios, ligando o Centro 
da Cidade com os bairros do Pereque Mirim, Travessão, Porto Novo, Barranco Alto, Morro 
do Algodão, Golfinho, Jardim das Palmeiras. 
  Reurbanização do Rio do Ouro.  
 Reurbanização das Áreas de risco. 
 Colocação placas de identificação em todas as ruas da cidade.  
 Tecnologia nos bairros.  
 Acesso gratuito de internet nas praças da cidade.  
 Acesso internet nos ônibus. 
 Biblioteca Universitária Digital.  
 Bairro Digital (pretendemos instalar praças com sinal Wi-fi para a população) 
 
SEGURANÇA E TRÂNSITO 
 
 Implantar Programa Infocrim no município. 
  Monitoramento das ruas e centro da cidade 
 Aumentar recursos para Atividade Delegada 
 Implantar Atividade Delegada com Bombeiros nas praias 
 Iluminar toda orla das praias com lâmpada LED 
 Iluminar os bairros com iluminação LED 
 Implantar Atividade Delegada com a Polícia Civil. 
 
ACESSIBILIDADE  
 
  Calçadas acessíveis na cidade 
 Calçadas acessíveis nos pontos de ônibus 
 Sinalização para cegos nos prédios públicos 
 Software – para auxiliar pessoas deficientes à navegação mais fácil na web. 
  Bilhete único pessoa com deficiência 
  Inclusão no Mundo do Trabalho – GIT 
  Núcleo Integrado de Atenção à Família – NIAF 
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  Reabilitação Social Baseada na Comunidade – O programa de Reabilitação 
Baseada na Comunidade tem como objetivo desenvolver ações descentralizadoras e 
itinerantes para a promoção e inclusão social da pessoa com deficiência, seus familiares e 
para as comunidades e seu entorno. As equipes são multidisciplinares compostas por 
assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicólogo e pedagogo (já 
implantado no RJ). 
 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS (TURISMO, DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO 
EMPREGO E RENDA). 
 
  Criar o “Programa Embaixador de Caraguatatuba”. 
 Retomar o Projeto “Caraguatatuba Cidade Irmã da Bréscia”. 
  Buscar concluir as negociações em curso com a União Europeia (Intercâmbio) dos 
jovens do Município de Caraguatatuba. 
 Criar o Programa Turístico Internacional colocando Caraguatatuba na agenda 
 internacional (USA, Canadá, México e especialmente no Mercosul). 
 Buscar investidores internacionais para o Município. 
 
SANEAMENTO BASICO 
 
 O Projeto de Saneamento Básico é aplicado praticamente para todos os tipos de 
construção, em especial para os empreendimentos residenciais, comerciais e industriais, 
que necessitam de infraestrutura de saneamento para garantir a alimentação e distribuição 
de água e coleta e afastamento de esgoto. 
  
 Nosso trabalho é de conscientizar a sociedade para termos uma Caraguatatuba 
melhor em todos os aspectos, com todos tendo acesso à água tratada, coleta e tratamento 
dos esgotos. 
 Somos um Município  ainda muito desigual nessa infraestrutura, sobretudo nos 
bairros de baixa renda e nos núcleos rurais. 
  
 Entendemos que a população e os formadores de opinião têm um papel 
fundamental no convencimento das autoridades, de forma a garantirem o acesso de todos 
aos serviços básicos, tão essenciais ao ser humano e à natureza. 
  
 Pensando nisso vamos criar um sistema de fiscalização para encontrar todos os 
pontos clandestinos de esgotos, iniciando com urgência todos as correções necessárias. 
  
 No caso das famílias de baixa renda, não serão aplicadas multas, mas, sim, 
faremos toda a ligação do esgoto sem custo para as famílias de baixa renda. 
 
PROJETO PRAIA PARA TODOS 
 
 Um projeto que une natureza e prática de esportes busca integrar pessoas deficientes 
ao mar. 
 A bandeirinha fincada na areia avisa: praia para todos. Esse é o lema e o nome do 
projeto que irá incentivar pessoas deficientes a praticarem esportes ao ar livre, nas praias 
de Caraguatatuba. 
 Com a ajuda de voluntários e profissionais como fisioterapeutas e professores de 
educação física, o projeto também atende aos idosos. Oferece banhos de mar e atividades 
de lazer com profissionais e equipamentos especializados. 
 Porto Novo, não tem nada na praia. As pessoas que utilizam cadeiras de rodas ou 
muletas que vinham à praia ficavam no calçadão esperando por alguém ou nem se 
sentiam confiantes de ir até a areia. 
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 Hoje, é comum ver grupos de pessoas jogando vôlei de praia sentadas na areia, 
dando mergulhos no mar e até surfando graças aos equipamentos adaptados do projeto e, 
podemos e queremos ter esse atendimento em Caraguatatuba. 
 Projeto com aulas gratuitas de stand up paddle percorrerá o litoral de 
Caraguatatuba. 
 Aulas de SURF gratuitas vão tomar as praias de Caraguatatuba. 
 O SURF pode ser realizado por pessoas de todas as idades com grandes 
benefícios à saúde, como o equilíbrio e consciência corporal. A prancha, remos, corda de 
segurança e lycras serão emprestados pelo projeto para que todos possam experimentar o 
esporte. Acima de tudo, o evento possibilita que os alunos conheçam a cultura de vida que 
existe com a praia, as ondas e a prancha. 
 
PROJETO JOVENS RADICAIS 
 
 A implantação do Projeto Jovens Radicais, possibilitará o desenvolvimento da 
prática competitiva das várias modalidades de esportes radicais, como por exemplo: o 
trekking, surf, skate e montain bike, alpinismo, montanhismo e rafting, down Hill, downhill 
slide, rapel voo livre e etc. 
 
PROJETO PLANO DE AÇÃO EMPREGO PARA CARAGUATATUBA 
 
  Com os projetos, Praia para todos, Projeto jovens radicais, Projeto recuperação dos 
mangues e rios sem contaminação teremos nossos peixes de volta, aumentando turismo 
atraindo empresas para nossa cidade. 
 
  “Queremos um novo compromisso de cidadania. Ou a gente assume a cidade 
como nossa, ou a cidade vai ficar cada vez mais inviável e seremos todos responsáveis”, 
alerta Doutor Álvaro Alencar. “As pessoas precisam entender que devemos contribuir na 
busca de soluções adequadas para o desenvolvimento da cidade. Os destinos de 
Caraguatatuba dependem do setor público e do setor privado. É preciso que cada um de 
nós faça a sua parte”, completa. 
 
  Caraguatatuba está empobrecendo. A cidade quase não produz riquezas. A pesca 
cada dia mais escassa. É preciso melhorar a renda das famílias. Mas, a cidade não cria 
empregos há muito tempo para a população. 
Como consequência, alastra-se o desemprego, a desagregação das famílias, a miséria e a 
marginalização. 
 
  Acreditamos que o desenvolvimento econômico é o caminho para as melhorias 
sociais e que, bem administrado, como se espera, é o melhor aliado da preservação e 
valorização do nosso rico patrimônio ambiental e cultural. 
 
 Entendemos que o plano diretor da cidade, além de ser o instrumento fundamental 
para organizar a ocupação espacial do território, deve ser a mais importante ferramenta 
estratégica para orientar as forças econômicas. 
 
 Defendemos uma gestão municipal eficiente como condição para reorientar os 
rumos da cidade para um cenário de crescimento sustentável, distribuição de riquezas e 
melhorias sociais. 
 
  Para isso, muitas vezes se faz necessário a adoção de medidas econômicas com 
caráter impactante, que visam alcançar resultados imediatos a fim de vencer os desafios 
impostos à cidade. 
 
COM Álvaro Alencar (Candidato Prefeito) 
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