
 

 

 
 

 

Plano de Governo do PSOL para Caraguatatuba “Por uma 

Caraguatatuba de Oportunidades e 100% sustentável” 

 
Caraguatatuba sofre, há cerca de 30 anos, com os desmazelos dos gestores que 

governam e que outrora governaram o município. O PSOL vem com uma proposta de 
criar oportunidades para população da cidade, onde o desemprego, a ausência de 
sustentabilidade e a falta de oportunidades fazem com que os jovens fiquem à mercê do 
crime organizado. Sabemos que Caraguatatuba tem um grande potencial em se tornar a 
cidade modelo do litoral norte. Por esse motivo, o PSOL lança a candidatura ao Executivo 
Municipal.  

 
Com muito trabalho e empenho, nós iremos solucionar o déficit habitacional, 

além de gerar emprego e renda de forma sustentável para todos. Não é possível que em 
uma cidade tão rica e com uma arrecadação milionária, não seja possível avançar, do 
ponto de vista social. Entre prefeito e sai prefeito, nada muda. Chegou a hora de mudar. 

 
 Por isso, a candidatura do Professor Anderson Gueiros para prefeito e do Pastor 

Marques de Almeida, como vice, irá, sem dúvidas alguma, promover uma revolução 
social no município de Caraguatatuba. Como já cantarolavam os Novos Baianos, “chegou 
a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor”. O povo de Caraguatatuba merece 
mais! 

 

 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

As últimas gestões da Prefeitura causaram uma total destruição da capacidade de 
planejamento do município. Para recuperá-la, vamos adotar um plano baseado em três 
princípios: conhecimento da dinâmica socioambiental de cada região da cidade; 
mobilização da sociedade civil para debater os principais problemas de Caraguatatuba ; e 
construção de um marco regulatório que garanta os instrumentos jurídicos, políticos e 
financeiros necessários para democratizar a administração pública . 

 
Queremos uma estrutura de governo que priorize a transparência pública e a 

participação popular. Que se oriente em torno de políticas de promoção da liberdade e 
da diversidade, e garanta um planejamento urbano atento à justiça socioambiental. Só 
assim conseguiremos democratizar a cidade e construir alternativas sustentáveis que 
respeitem a história de cada região. 



 

 

Auditar: 
 
a)  a dívida pública do município para analisar a legalidade dos empréstimos 

contraídos e eliminar o impacto de médio e longo prazo dos contratos e 
convênios estipulados para sua consolidação, bem como a evolução dos 
desembolsos para o serviço da dívida; 
 

b)  os contratos e procedimentos operacionais de concessões municipais que 
apresentem indícios de não cumprimento satisfatório das condições de 
legalidade, moralidade, razoabilidade, equilíbrio econômico financeiro, 
eficiência e publicidade dos contratos e dos atos decorrentes desses 
contratos, em acordo com a Lei Federal 8.987/95 . 

 
Garantir que cada secretaria da Prefeitura realize audiências públicas regulares 

para apresentar balanços semestrais das ações implementadas e daquelas que estão em fase 
de estudos, incluindo a apresentação das verbas destinadas às secretarias e as aplicações 
feitas; 

 
Criar, instituir e/ou fortalecer os conselhos municipais de políticas públicas, em 

especial, os conselhos de Defesa dos Direitos Humanos (CMDDH), de Juventude 
(COMJU), da Mulher (CMDM), dos Direitos da População LGBT (CMLGBT), de Defesa 
dos Direitos do Negro (COMDEDINE), de Defesa da Criança e do Adolescente (CMDCA), 
dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) e da Defesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência (COMDEF), dando-lhes estrutura e capacidade de avaliação, consulta e 
deliberação sobre as políticas públicas de promoção, garantia e defesa dos direitos e 
liberdades dessas populações; 

 
Criar uma plataforma digital (com aplicativo para celular) no formato de um 

Gabinete Virtual e adotar uma estratégia de transparência total, garantindo acesso 
universal às informações técnicas, administrativas e orçamentárias da Prefeitura, maior 
publicidade para editais, contratos, leilões e outras formas de contratação, com 
transmissão ao vivo, via internet, dos ritos de abertura de envelopes e homologação de 
contratos, além de viabilizar um sistema interativo de comunicação entre os conselhos de 
políticas públicas e os conselhos de moradores, bem como garantir uma ouvidoria pública 
online de qualidade e gratuita . 

 

Adotar softwares livres em todas as áreas da administração municipal; 
 

Investir no uso de tecnologia de informação na gestão pública visando aproveitar 
as imensas oportunidades geradas pela combinação de dispositivos de mobilidade 
(smartphones e Ipads), GPS e mapeamento para prover aos cidadãos diversas 
funcionalidades de interesse público, inclusive fornecer mensagens de alertas e 
emergência em tempo real; 

 
Elaborar novos indicadores sociais para ações públicas, em conjunto com as 

universidades e instituições de pesquisa localizadas na cidade, buscando superar os 
indicadores tradicionais que não refletem as reais condições da população; 



 

 

 
Criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano com vistas a financiar 

projetos de requalificação de áreas degradadas, aquisição de áreas para implantação de 
equipamentos públicos, reforma e manutenção de mobiliário urbano, entre outras 
funções; 

 
Implementar,  um Plano Municipal:  
 
a) de Políticas de Igualdade Racial, garantindo a participação ampla, direta e 

descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e 
implantação; 

 
b) de Políticas Igualdade de Gênero, garantindo a participação ampla, direta e 

descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e 
implantação; 

 

c) de Políticas LGBT, garantindo a participação ampla, direta e descentralizada 
da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação; 

 

d) de Liberdade Religiosa, garantindo a participação ampla, direta e 
descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e 
implantação; 

 

e) de Juventude, garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da 
sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação; 

 

 
Promover: 
 

a) a igualdade de gênero e o acesso igualitário de homens e mulheres à 
administração pública, assim como desenvolver políticas públicas para 
o combate às práticas machistas, à violência de gênero e a todas as formas 
de discriminação contra a mulher; 
 

b) a igualdade racial e o acesso igualitário de todas as etnias à administração 
pública, assim como desenvolver políticas públicas para o combate às 
práticas racistas, à violência racial e a todas as formas de discriminação 
contra qualquer etnia; 

 
c) os direitos dos LGBTs e o acesso igualitário da população LGBT à 

administração pública, assim como desenvolver políticas públicas para o 
combate às práticas lesbo/homo/bi/transfóbicas, à violência 
lesbo/homo/bi/ transfobia e a todas as formas de discriminação contra a 
população LGBT; 

 
d) os direitos das comunidades tradicionais e a valorização da memória dos 



 

 

territórios, combatendo o preconceito e a discriminação cultural; 
 

 
Garantir a laicidade do Estado, em todas as suas instâncias e, em particular, na 

educação pública, a não ingerência das igrejas nas políticas públicas, a liberdade de 
crença e de não-crença e o pleno e ercício dos direitos de todas as comunidades religiosas, 
assim como dos ateus e agnósticos, sem discriminação ou privilégios de qualquer tipo; 

 

 
 
ATUAÇÃO JURÍDICA 

 
 

a) Incentivo à Cultura 

 
Editais, leis, programas e um Fundo Nacional de Cultura com dotação 

orçamentária própria e continuada, incluindo comissões julgadoras plurais e 
democráticas, formadas pela sociedade civil e pelo poder público. E a consequente 
restrição radical dos mecanismos de renúncia fiscal em favor de investimentos diretos 
(caminhando no sentido da extinção da Lei Rouanet e demais mecanismos de 
renúncia fiscal). Faz parte desta proposta o aprimoramento dos dispositivos jurídicos 
que desburocratizam o acesso aos programas e editais 

. 
Um exemplo bem sucedido de política pública de cultura no formato proposto é 

a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. A Lei, resultado da mobilização 
da categoria artística da cidade de São Paulo e aprovada na Câmara Municipal em 2001, 
apoiou centenas de coletivos teatrais espalhados pela cidade e se tornou um marco para 
as políticas públicas de cultura. O Fomento é uma política continuada com dotação 
orçamentária determinada em Lei e rubrica no orçamento do município. O método de 
seleção envolve Estado e sociedade civil. A lógica não repousa mais unicamente sobre 
eventos ou obras, mas em processos de investigação, ações perenes e parcerias 
conjuntas com setores sociais tradicionalmente afastados das práticas artísticas. 

 
b)  Promoção da Reforma Urbana 

 
É inadmissível que uma cidade como Caraguatatuba tenha qualquer pessoa 

morando na rua. Para isso, é preciso ter uma política pública corajosa que hoje não 
existe. A política para a população de rua hoje é vergonhosa e humilhante. São abrigos 
em condições precárias, onde muitas dessas pessoas sofrem humilhações, são 
separadas de seus parentes, de seus animais de estimação, de seus instrumentos de 
trabalho. A política emergencial é abrigar em pensões. Essa é uma proposta que nós 
recebemos do padre Júlio Lancelotti, que é uma das grandes referências no trabalho 
com o povo de rua em São Paulo. A política de longo e médio prazo é garantir moradia 
definitiva para toda a população de rua, desapropriando imóveis abandonados ou 
desocupados. Segundo o estatuto da cidade, eles deveriam ser desapropriados para 
moradia popular, porque não cumprem função social. Estão em situação ilegal. Falta 
coragem do poder público para fazer. Nós vamos fazer. 



 

 

 

Podemos ter problemas jurídicos nos casos de imóveis privados. Ainda assim, o 
estatuto da cidade prevê uma modalidade chamada desapropriação-sanção. Se o 
imóvel está abandonado, ele tem de ser notificado. Após a notificação, se continuar 
abandonado, depois de um ano começa a correr IPTU progressivo. Se o proprietário 
não dá função ao imóvel, a Prefeitura pode desapropriar com título da dívida pública. 
Isso poderia estar sendo utilizado, e não está. Além disso, uma parte desses imóveis é 
público. Você nem precisa desapropriar, é só mudar a finalidade desse imóvel e fazer 
a requalificação. Tem coisas que não dependem do Judiciário, dependem da caneta do 
Prefeito. 

 
c) Regulamentação do Trabalho dos Entregadores de Aplicativo 

 
Queremos discutir essas propostas, inclusive, com o movimento de 

entregadores que fez paralisações importantes e tem todo nosso apoio. Em primeiro 
lugar, não dá para admitir que a Prefeitura se omita enquanto nós temos milhares de 
jovens na cidade trabalhando 12 horas por dia para receber R$ 600. Cabe ao poder 
público municipal regulamentar transporte por aplicativo, como cabe em qualquer 
cidade do mundo. Há cidades, por e emplo, que definiram regras para que a Uber 
pudesse atuar nelas ou não. Em São Paulo, a Uber faz o que quer, o iFood faz o que quer, 
Rappi faz o que quer. Num governo nosso, não vai ser assim. Nós pensamos em 
estabelecer um teto para o ganho da empresa de aplicativo, o máximo que a empresa vai 
poder retirar. Hoje ganha até 25% de uma entrega ou de uma viagem. É um absurdo 
ganhar tudo isso só por oferecer uma tecnologia. Não faz nada, não tem um carro. 
Outra proposta nossa é que um porcentual, que hoje vai para a empresa, seja destinado 
para um fundo de direitos e seguridade desses trabalhadores. Isso vai garantir um au  
ílio-doença  caso  o  motorista  se  acidente,  garantir  um  fundo  previdenciário.  São  
condições mínimas de dignidade no trabalho. 

 
d) Defesa dos Empregos e Combate à Fome 

 
Nós estamos vivendo uma crise social e econômica gravíssima, como 

decorrência da pandemia. A Prefeitura vai ter uma responsabilidade de combater a 
miséria, e  de combater a fome. Além dessa regulamentação, a Prefeitura vai construir 
frentes de trabalho para fazer estudos e gerar emprego. Vamos fazer um projeto de 
renda básica na cidade, para garantir renda e que ninguém passe fome na cidade. 

 

EDUCAÇÃO 
 

Criar um novo Plano de Carreira para promover a valorização salarial dos 
profissionais de educação, tornando-o unificado entre professores e funcionários da 
rede municipal de educação, com progressões significativas por formação acadêmica e 
tempo de serviço, garantindo paridade e integralidade para os aposentados; 

 
Criar cursos de capacitação aos professores e auxiliares de desenvolvimento 

infantil os ‘ADIs’ . 



 

 

 

Criar os laboratórios de ciências e astronomia em todas escolas municipais de 
ensino fundamental. 

 

Criar o programa Mãe na Escola. Serão capacitadas as mães dos alunos da rede 
municipal que não tenham emprego e renda para trabalhar no ambiente escolar na área 
de limpeza, confecção de uniformes, materiais escolares e também na merenda escolar . 

 
Criar o programa de informação e ensino para todos os alunos da rede municipal 

contra abuso sexual de criança e adolescentes . 
 

Ampliar o número de creches municipais e creches conveniadas, reduzindo o 
déficit de crianças sem creches para os próximos anos. 

 
Garantir o direito de uso das creches no período noturno para as crianças de 0 a 

3 anos para que os pais ou responsáveis trabalhem nesse período. 
 

Distribuir mais cursos de formação continuada para evolução do quadro de 
magistério . 

 
 
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 

 
Investir na formação de professores e em material pedagógico para combater o 

machismo, a homo/lesbo/bi/transfobia e a discriminação racial nas escolas e creches 
municipais, respeitando e valorizando a diversidade, com programas de formação 
continuada para os profissionais da educação visando sua ativa participação na 
erradicação  de  todas  as  formas  de  preconceito. 

 
Promover a inclusão e valorização das culturas de matriz africana e indígena 

nos conteúdos curriculares das escolas públicas do município, visando a erradicação de 
todas as formas de preconceito contra elas e a valorização de sua contribuição à formação 
da sociedade brasileira; 

 
Investir na formação de professores e em material pedagógico para promover a 

valorização e o reconhecimento das comunidades tradicionais e da herança cultural de 
matriz indígena e africana nas escolas e creches municipais, respeitando e valorizando a 
diversidade, com programas de formação continuada para os profissionais da educação 
visando sua ativa participação no combate ao preconceito e à discriminação contra as 
religiões de matriz africana e as culturas originárias; 

 
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; 
 

Garantir estrutura adequada nas escolas municipais, em especial, a definição de 
uma quantidade máxima de 25 alunos por sala de aula (dentro de um plano que garanta a 
redução progressiva do número de alunos por sala de aula), a climatização e adequação 
acústica das salas de aula, a construção (ou reforma) de quadras poliesportivas, a 
ampliação das bibliotecas e salas de informática, bem como o estabelecimento de metas 
para que toda a comida servida nos escolas e creches públicas da rede municipal seja 
produzida a partir dos princípios da agroecologia (livre de agrotó icos, adubos químicos e 
transgênicos); 

 
Oferecer educação especial na perspectiva inclusiva, garantindo a participação 

efetiva da família no processo educacional, disponibilizando transporte adequado e 
priorizando a oferta de vagas em unidades escolares aos alunos com deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento, e/ou altas habilidades/superdotação, 
qualificando professores e funcionários com uma capacitação e formação continuada em 
serviço, implementando salas de recursos multifuncionais, criar e manter escolas e classes 
especiais para os que necessitem de condições específicas de atendimento que 
impossibilitem a frequência em turmas regulares, garantindo atendimento pedagógico 
nas Classes Hospitalares e oferecendo educação escolar e preparação para o trabalho aos 
maiores de 17 anos, através de ações interdisciplinares entre as demais secretarias da 
prefeitura: educação, assistência social, saúde e transporte, etc; 

 
Auditar e verificar a possibilidade de encerramento dos contratos com empresas 

privadas que implementam projetos educacionais na rede municipal de educação, dando 
condições e suporte para que os projetos construídos pelos próprios profissionais da rede 
ou em convênios com universidades públicas sejam implementados, respeitando sempre 
a autonomia pedagógica e o Projeto Político Pedagógico de cada escola; 

 
Criar o projeto escola do lazer . Abrindo as escolas municipais aos finais de 

semana para dar lazer aos estudantes da rede municipal criando junto um material 
pedagógico de lazer com os educadores . 

 
 

SAÚDE 
 

Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para 
ampliar os recursos destinados à saúde, observando criteriosamente a sétima diretriz da 
Resolução 322 do Conselho Nacional de Saúde que descaracteriza alguns outros 
investimentos como ações deste financiamento; 

 
Desenvolver estratégias de articulação técnica e planejamento territorial com 

outras secretarias, como Cultura, Habitação, Trabalho, Educação etc; 
 

Implementar um plano de transição do sistema atual, que prioriza a gestão 
privada, para um sistema de gestão pública, evitando a desorganização do serviço e a 
desassistência, garantindo, em acordo com estrutura orçamentária do município, o 



 

 

progressivo encerramento de todas essas formas de privatização e terceirização da Saúde 
criando a Fundação Municipal de Saúde de Caraguatatuba. 

 
Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

criar um Plano de Cargos, Carreiras e Salários para as diferentes categorias da saúde 
assegurando a isonomia salarial; 

 

Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para 
o progressivo encerramento dos contratos de aluguel de equipamentos e dos contratos sem 
licitação; 

 
Unificar as ações das secretarias municipais de Saúde e de Educação no sentido de 

reforçar os setores de documentação, informação, comunicação, informática (com uso 
intensivo de softwares livres) e educação em saúde em toda a rede de ensino e nas unidades 
de saúde, com base na Política Nacional de Promoção da Saúde, inclusive incluindo o 
direito à saúde, as formas de participação e de controle social do SUS na grade curricular 
do ensino fundamental e médio; 

 
Criar, na Secretaria Municipal de Saúde, a Comissão de Comunicação e 

Informação em Saúde, que vai trabalhar de forma articulada com os demais conselhos de 
direitos e de políticas setoriais, estruturando uma política de informação e comunicação 
em saúde direcionada às comunidades, atuando em defesa do SUS e mobilizando a 
sociedade com vistas ao fortalecimento do controle social; 

 
Criar um sistema de informação na Saúde com todos diagnóstico dos pacientes 

para otimizar o tratamento e prevenção de doenças . 
 

Criar o app da Saúde para dar informação sobre consultas e exames para todos os 
cidadãos com um trabalho em parceria com agentes de saúde da família,para ter 
comunicação com informações de interesse público sobre situações de risco à saúde da 
população; 

 
VACINAÇÃO EM MASSA PARA COVID-19. 

 
Ampliar o sistema de imunização básica nacional. 
 
Realizar concurso públicos para os servidores da Saúde. 
 
Resgatar o programa Saúde da Família visando a prevenção de doenças. Ampliar 

o número de equipes dos PSF e UBS e gerar o programa médicos especialista nas ubs 

 
Garantir em todas as UPAs médicos especialista 24 horas incluindo odontologia 

de emergência , e capacitação das UPas de fazer pequenas cirurgias e ampliar a lista de 
medicamentos do SUS em toda rede municipal. 

 
Criar o centro de fisioterapia e reabilitação física para que todos que precisam de 



 

 

fisioterapia tenha o direito garantido te fazer suas seções. 
 

A criação do Hospital Municipal de Caraguatatuba com um centro de 
Oncologia. 

 
Extinguir os convênios da Prefeitura com os abrigos especializados para 

usuários de álcool e outras drogas/Comunidades Terapêuticas, visando o progressivo fim 
dessa política institucionalizada, com a reorientação dos recursos para o financiamento de 
unidade de acolhimento e CAPS para a atenção aos usuários de álcool e outras drogas na 
rede de saúde mental; 

Estabelecer metas, de acordo com a estrutura orçamentária do município, para 
garantir a ampliação da rede substitutiva de serviços de saúde mental nos bairros com 
maior demanda: Dispositivos de residenciais terapêuticos,CAPSi, CAPS AD, CAPS AD 
III, Centros de Convivência/Cultura, Cooperativas Sociais, Consultórios de Rua, Escolas 
de Redutores de Danos, entre outros; 

 
Garantir o acesso a unidades de saúde, tais como postos de saúde e hospitais, 

com oferta de profissionais voltados à saúde da mulher, bem como assegurar tratamento 
profissional adequado e respeitoso às mulheres lésbicas, bisse uais e transe uais 
(ginecologistas, psicólogos, planejadores familiares, etc); 

 
Implantar de forma efetiva a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM) e avançar na política de saúde da mulher. A PAISM, nas suas diretrizes, prevê: o 
desenvolvimento de ações de atenção em todas as etapas da vida da mulher, se ualidade, 
doenças se ualmente transmissíveis,prevenção do câncer, planejamento familiar e os 
direitos reprodutivos, de forma a superar o modelo centrado na atenção na saúde materno-
infantil; 

 
Desenvolver programas de educação sexual, de prevenção da DST/AIDS e 

planejamento familiar para os jovens com garantia de acesso permanente a diversos 
métodos anticoncepcionais e contraceptivos, inclusive pílula do dia seguinte; 

 
Assegurar o procedimento de interrupção gestacional nos casos já previstos em 

lei em toda a rede pública de saúde; 
 

Promover a atenção obstétrica e neonatal qualificada e humanizada, inclusive a 
assistência às complicações do abortamento em condições inseguras; 

 
Efetivar  ações  de  assistência  que  previnam  e tratem o câncer cérvico-uterino 

e de mama na população feminina cis e transmasculina; 
 

Reconhecer a identidade de gênero para mulheres transexuais e oferecer a 
atenção necessária à sua saúde de forma despatológica; 

 
Implantar projetos de modelo de atenção à saúde mental das mulheres na 

perspectiva de gênero com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs); 
 



 

 

Programar, através do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, ações 
voltadas aos agravos à saúde das trabalhadoras; 

 
Oferecer atendimento público e humanizado para mulheres cis, travestis, transe 

uais e crianças, em situação de vulnerabilidade, tais como: moradora em situação de rua, de 
prostituição, drogas; 

 
Defesa e efetivação da Política Nacional de Saúde da População Negra, com a 

incorporação desta temática nos cursos de graduação de saúde; 

 

Criação de serviços especializados de psiquiatria e psicologia nos hospitais de 
referência de atendimento á mulher, voltado para vítimas de violência; 

 
Implementar uma política municipal intersetorial de atenção integral a pessoas 

que usam álcool e outras drogas, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde; 
 

Estabelecer metas, de acordo com a estrutura orçamentária do município, para 
garantir recursos financeiros para ações municipais de vigilância sanitária e ambiental, 
prestando assessoria técnica e estabelecendo um plano de ação articulado, que dê 
respostas aos problemas sanitários e ambientais do município; 

 
Promover propagandas sobre o uso racional de medicamentos e a alimentação 

saudável e segura, de acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira (documento 
elaborado pelo Ministério da Saúde) e a formação, a capacitação e o desenvolvimento de 
recursos humanos em vigilância sanitária e ambiental, buscando a qualificação desses 
profissionais e a garantia de condições dignas de trabalho e salário; 

 
Qualificar o trabalho de vigilância sanitária e ambiental por meio da 

incorporação de tecnologias de informação e do aprimoramento do uso daquelas que estão 
disponíveis; 

 
 Submeter, periodicamente, ao controle social do SUS, o resultado das ações 

vigilância sanitária e ambiental 
 

TRABALHO DIGNO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 
 

Não é de hoje que o cenário onde envolve emprego e renda do município é 
colocado em apenas 4 meses na temporada de verão, mas sabemos que ocorre que os 
trabalhadores tenham emprego apenas 4 meses por ano. Onde a oportunidade de 
primeiro emprego aos mais jovens fica mais difícil. 

 
Para mudar este cenário sabemos que tem tudo haver com gestão do 

município, com isso elaboramos um sistema de capacitação de emprego e renda aos 
cidadãos de Caraguatatuba. Temos prioridade em dar emprego e geração de renda aos 
cidadãos Caraguatatuba . 

 
 



 

 

Valorizar a criação de trabalhos dignos e decentes, ou seja, aqueles 
adequadamente remunerados e em que os trabalhadores têm condições de liberdade, 
equidade, segurança e dignidade 

 
Dar oportunidade ao servidor público, por meio de capacitação, oferecendo-

lhes melhores condições de trabalho, ampliação do plano de carreira, elaboração de 
políticas contra assédio moral e se ual, redução dos cargos comissionados e realização de 
novos concursos públicos para contratação de pessoal; 

 
Incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas com baixo impacto 

ambiental como, por e emplo, o turismo, a informática, a cultura e a pesquisa; 

 

Desenvolver parcerias público-público, no sentido de utilizar a malha 
inteligente disponível no Estado (escolas técnicas, institutos e universidades) para 
formação e qualificação dos trabalhadores nos Bairros . 

 
Criar o Conselho Municipal de Trabalho (COMUT), articulado aos conselhos de 

moradores e ao Programa Municipal de Orçamento Participativo, dando-lhe estrutura 
e capacidade de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas na área do 
trabalho e emprego de acordo com as necessidades de cada categoria e as particularidades 
de cada região da cidade, visando a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e de 
suas famílias; 

 
Estabelecer metas, de acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

implementar um programa de crédito popular no qual trabalhadores autônomos e 
cooperativas terão prioridade, para apoiar o auto empreendimento, dando o suporte 
necessário às pessoas que queiram empreender na cidade, sobretudo em se tratando de 
micro e pequenos negócios (incentivos fiscais, ampliação do SIMPLES, suporte técnico, 
formação e qualificação profissional; 

 
Trabalhar em conjunto com a associação de trabalhadores ambulantes do 

município Cadastrar os ambulantes  e  credenciá-los;  Organizar  o  acesso  ao  transporte  
público;  Oferecer  e  conservar depósitos para armazenamento das mercadorias dos 
vendedores ambulantes pró imos aos locais de venda; Melhorar a fiscalização sobre os 
grandes distribuidores; Garantir fiscais responsáveis pelo controle da venda em postos fi 
os ou itinerante, cuja função será orientar o cadastramento e regularização do trabalho 
ambulante; Promover programas que prestem assistência social e educacional para o 
trabalhador ambulante 

 
Criação dos PAT nos Bairros que viabiliza os trabalhadores consultar empregos 

e entrevistas no próprio bairro onde reside . Também diretamente a isso o PAT nos 
Bairros já encaminhará também curso de capacitação profissionalizantes paras os 
trabalhadores em busca de emprego . 

 
Criar Incubadoras de Cooperativas Municipais (InCoop) para incentivar o 

surgimento e a manutenção de cooperativas (de trabalho, de produção, de 
comercialização, etc) que proporcionem meios de subsistência e renda para trabalhadores 



 

 

desempregados e que sejam capazes de estimular a prática da autogestão e o trabalho 
coletivo e colaborativo, em detrimento de ações isoladas e individualista (a falta de 
regulação e fiscalização das cooperativas por parte do poder público permitiu o surgimento 
de “falsas cooperativas”, que se utilizam desta forma de organização e gestão da força de 
trabalho para otimizar seus ganhos através da precarização das condições de trabalho); 

 
Comércio informal com pontos fixos: Revisar a legislação atual, regulamentando 

os pontos de venda e os horários de funcionamento; Qualificar a infraestrutura dos pontos 
de venda da cidade em que os camelôs trabalham, bem como os camelódromos e feiras, 
oferecendo condições dignas e decentes de trabalho; Informatizar os mecanismos de 
cadastramento e concessão de licenças para postos de venda, levando em consideração a 
relação do trabalhador com os locais de venda e a pro imidade de sua residência; 

 
Promover atividades de qualificação profissional para a gestão de pequenos 

negócios; Fiscalizar os grandes distribuidores do comércio informal (arrecadação de 
tributos, relações de trabalho, condições sanitárias dos produtos, etc); Garantir 
orientação, padronização e fiscalização sanitária para os que trabalham com alimentos. 

 
Estabelecer metas, de acordo com a estrutura orçamentária do município, para o 

progressivo investimento em obras de saneamento ambiental com o objetivo de qualificar 
a infraestrutura urbana da cidade e promover a geração de emprego, oferecendo 
assessoria técnico-pedagógica e priorizando vagas de trabalho para os moradores dos 
locais onde forem realizadas as obras, começando pelos bairros populares do município 
onde tem maior demanda por serviços de saneamento ambiental; 

 
Criar um Gabinete Virtual do Trabalho (plataforma virtual com aplicativo para 

celular), vinculado ao Gabinete Virtual da prefeitura, para compartilhar informações 
sobre projetos em andamento, notícias sobre deliberações do Conselho Municipal do 
Trabalho, e dados sobre verbas públicas, bem como disponibilizar oportunidades de vagas 
de trabalho no Município para atender aos desempregados e àqueles em busca do 
primeiro emprego: oferecer informações úteis para os trabalhadores na escolha de 
empregos, oferecer aos empregadores informações com relação à disponibilidade de mão 
de obra, assim como buscar a adequação entre a oferta de mão de obra e a demanda por 
postos de trabalho em diferentes níveis de capacitação; 

 
Estabelecer com indústrias não poluentes a vinda para município com isenções 

de impostos municipais . Em viabilização também com o governo do Estado por isenção 
de impostos. Pois Está sendo construída a Rodovia dos Tamoios dentro município para 
eventuais indústria que tem o forte em e portação e importação viabilizando também 
nossa região portuária .Sendo que as indústrias tende oferecem capacitação profissional 
através de curso profissionalizantes para os moradores de Caraguatatuba . 

 
Promover políticas de ações afirmativas no mundo do trabalho, para afirmar o 

protagonismo destes setores sociais, levando em consideração sua e periência histórica, 
suas demandas e necessidades específicas. Incentivar e oferecer condições para a 
organização produtiva de mulheres em condições de vulnerabilidade social em suas 
localidades, notadamente moradoras de favelas e bairros pobres; Oferecer, em conjunto 



 

 

com a Secretaria de Educação, cursos voltados para a formação profissional de transe uais 
e travestis, visando ampliar as alternativas de inserção no mundo do trabalho. 

 
Criar o Programa Caraguá 100% sustentável que criara em conjunto com as 

cooperativas de reciclagem e também implantar uma estatal de reciclagem para que nosso 
li o seja 100% reciclado com isso criaremos empregos no setor de coletagem de recicláveis, 
na separação e preparação do Processo de reciclagem . 

 
Criação da Usina de tratamento de lixo, que transforma em lixo orgânico em 

energia limpa e em gás de cozinha. Além de solucionar um dos piores fatores que município 
sofre poluindo outros municípios que recebe o lixo ; 

 
 
HABITAÇÃO E MORADIA DIGNA 

 
Hoje não se faz habitação para morar, mas para negociar. A política 

habitacional é submetida aos interesses de mercado do cartel de empreiteiras que se 
revezam nos principais contratos de obras públicas. Como a localização do terreno fica a 
critério das construtoras, as casas são erguidas em áreas distantes e isoladas, onde o custo 
da terra é mais baixo. São regiões onde não há a mínima infraestrutura urbana: o cidadão 
ganha uma casa, mas perde a cidade, porque não há linhas de ônibus, escolas públicas, 
unidades de saúde ou rede de saneamento no local. 

 
Recentemente, a gestão que governa Caraguatatuba fez o projeto de 

regularização fundiária onde foi prometido a regularização de mais 5 mil casas, sendo que 
até hoje não se sabe como foi feito e quanto custou esse projeto. Não há dados concretos. 
Sabemos sim que o programa somente ajudou a especulação imobiliária, e somente 
aumentar o imposto dos mais pobres. Ainda vemos que o Município sofre com déficit 
habitacional de 20%, ainda somado com o desemprego que sempre tem gerado aumento nas 
ocupações que há mais de 20 anos não tem um plano habitacional municipal. Nas 
ocupações que existem no município, há relatos que a prefeitura sequer faz qualquer 
censo social ou de saúde com os moradores das ocupações. Chegam com uma única 
proposta de que os moradores deixem o local se não eles irão derrubar da forma mais 
desumana possível. Coibem e ameaçam as mães de crianças e adolescentes que residem 
nas ocupações de retirar seus filhos de suas tutelas. Com tudo isso comove a nossa 
candidatura para todo cidadão de Caraguatatuba ter o seu direito constitucional de 
moradia respeitado. 

 
Garantir o censo  das ocupações no município. 

 Criar o Programa Municipal de Habitação.  

Fazer valer a constituição para imóveis ociosos sem função social. 

 
 
 



 

 

Criar 5 mil casas populares incluindo também direitos aos servidores do 
município. Junto a criação em empregar os moradores das ocupações que não tenha 
emprego e renda 

 
Extinguir a atual política de remoções, construindo um modelo de política 

habitacional que respeite os preceitos da Lei Orgânica Municipal e os princípios 
constitucionais no que tange ao direito à integridade e inviolabilidade do domicílio; 

 
Implementar novos programas de habitação de interesse social para garantir 

acesso à moradia adequada aos segmentos populacionais de renda familiar mensal de 
até 3 salários mínimos, por meio da aquisição de imóveis para fins habitacionais e da 
realização de obras e serviços voltados à modificação de uso e ocupação de imóveis que 
resultem em lotes urbanizados ou unidades habitacionais; 

 

Aplicar instrumentos previstos no Estatuto das Cidades para desestimular a 
presença de imóveis privados subutilizados, vazios ou abandonados; 

 
 
Promover a regularização fundiária de maneira séria em loteamentos e 

ocupações consolidadas de forma integral, como estabelecido pela Lei 11.977; 
 
 
 

TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE URBANA 
 

 
A implantação do Transporte Alternativo em Caraguatatuba. 
 
Quando falamos em transporte público vemos uma empresa que está no 

município desde meados da década dos anos 90. É notório que esta vem transformando o 
transporte público em monopólio privado onde se explora o usuário e ainda colocam os 
motoristas para cumprir duas funções: a de motorista e a do cobrador, deixando as viagens 
mais perigosas e demoradas, sobrecarregando também o motorista ao ter que cumprir as 
duas funções.  

As gestões que administraram o município nunca abriram concessão para mais de 
uma empresa ou disponibilizaram a chance de transporte alternativo com lotações e vans. No 
final da decada dos anos 2000 ouve um movimento para que houvesse a chance do 
transporte alternativo, mas a empresa que tem a concessão do transporte público ganhou 
uma concessão de 15 anos acabando com possibilidade de um transporte alternativo ser 
criado na cidade e nenhum dos gestores que governaram do município sequer mobilizaram 
para que isto acontecesse. 

 
Estatizar o transporte público e abrir licitações para que outras entidades 

possam concorrer, além de garantir que cooperativas de lotações de Caraguatatuba esteja 
concorrendo, disponibilizando dentro da licitação um número de lotações para integrar o 



 

 

transporte público municipal . 
 

Criar uma ouvidoria para que os munícipes denunciam o transporte público 
quando estiver de forma irregular. 

 
Fiscalizar as linhas de ônibus para que transporte público seja de ótima 

qualidade . 
 

Qualificar e ampliar a capacidade de monitoramento digital de ônibus, vans e 
táxis, garantindo a integridade das informações dos GPS, câmeras e outros eventuais 
sensores e medidores, disponibilizando  à  população  as  informações  por  meio  digital  
e  integrando-as  ao  Centro  de Operações de Caraguatatuba 

 
Criar uma linha da costa  norte  a costa  sul, para que ela circule, no mínimo, 6 vezes 

ao dia .  
 
CRIAR O BILHETE ÚNICO.  
 
 
Criar o APP minha viagem Caraguatatuba, informando os usuários do transporte 

público no qual será possivel ver, de tempo em tempo, se o veículo está mais próximo do 
usuário, sendo que dentro do app ele pode denunciar a viagem quando houver 
irregularidades. 

 
Estabelecer metas, de acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

garantir que: 
 
a) as calçadas sejam planas, com regularização, rampas de acesso e, em algumas 

situações, corrimões de acessibilidade; 

 

b) as rampas de acesso e corrimões em todas as praças públicas; 
 

c) os sinais luminosos sejam acompanhados por sinais sonoros; 
 

d) a sinalização adequada para as pessoas cegas poderem detectar obstáculos 
nas ruas; 

 
e) serão ampliadas as dimensões das portas dos banheiros públicos para 

permitir que pessoas em cadeiras de rodas possam usar o recinto de forma 
independente; 

 
f) exista um mecanismo (botão no poste) que prolongue o tempo dos sinais 

para que as pessoas que usam muletas possam andar com segurança pelas 
ruas; 

 
Definir critérios técnicos de acessibilidade dentro de um item mais claro nos 



 

 

processos de licenciamento urbanístico de novos prédios privados; 
 

 
CULTURA ,LAZER E ESPORTES 

 
Nos últimos anos, submetidos aos interesses do mercado, muitos bairros 

tiveram sua vida cultural pausterizada, perderam sua memória e se transformaram em 
territórios de gente que se estranha quando, vez ou outra, se esbarra na esquina. A 
diversidade das ruas deu lugar para a monotonia dos shopping centers. 

 
Concebemos os bairros como espaços de encontros cotidianos que promovem a 

sociabilidade pela diferença. Precisamos democratizar os meios de comunicação, 
incentivar a arte pública e fortalecer os laços comunitários que dão aos moradores a 
sensação de pertencimento à cidade. 

 
A articulação das escolas com as políticas públicas de cultura é decisiva. Essa 

integração entre cultura e educação pode ajudar a ressignificar o espaço público e mudar 
a relação dos moradores com suas comunidades. O nosso desafio é transformar as escolas 
em pólos de preservação da memória dos bairros e promoção da cultura popular. 

 
Instituir um Plano Municipal de Cultura, garantindo a participação ampla, 

direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e 
implantação; 

 
 
Democratizar a política de Cultura, visando seu fortalecimento institucional, 

orçamentário e técnico, bem como sua integração com as demais pastas e órgãos da 
prefeitura; 

 
Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura, dando-lhe estrutura e capacidade 

de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas de cultura; 

 

Efetivar o Fundo Municipal de Cultura dentro de uma política de investimento 
na produção descentralizada de arte independente, popular e tradicional, com a 
publicização dos critérios de avaliação dos projetos antes das etapas de análise e 
pontuação, entrevista e contratação; 

 
Realizar um mapeamento sociocultural de cada bairro da cidade, objetivando 

conhecer as diferentes formas de expressão cultural de cada território e medir a influência 
dos equipamentos culturais em funcionamento para desenvolver, junto com o Conselho 
Municipal de Cultura, políticas de incentivo e fomento para a manutenção da rede e istente 
e a formação de novos equipamentos culturais (lonas culturais, teatros, arenas, cineclubes, 
etc); 

 
Estabelecer metas, de acordo com a estrutura orçamentária do município, para a 

progressiva ampliação do número de editais públicos com recursos municipais, 
aplicados de forma regionalizada, com valores pequenos e médios, incentivando o pequeno 



 

 

produtor cultural; 
 
 
Criar o cargo de assistente regional de produção cultural, vinculado à Fundação 

Municipal de Cultura, responsável por buscar coletivos artísticos e artistas de uma região 
administrativa e au iliá los a registrar projetos culturais de pequeno porte, bem como 
oferecer cursos de formação e programas de assistência técnica; 

 
Promover cursos de formação e programas de assistência técnica para artistas e 

agentes culturais que venham a atuar em suas próprias comunidades, ocupando as ruas 
com música, capoeira e teatro, os muros com pintura e grafite, as praças com rodas de 
leitura, contação de histórias e oficinas literárias; 

 
Criar Centros de Cultura e Memória Popular vinculados às escolas municipais de 

cada região, ressignificando a relação das escolas com as comunidades, recuperando a 
função social de imóveis tradicionais que marcaram a história da cidade como 
importantes referenciais culturais e hoje se encontram abandonados, desconfigurados ou 
subutilizados, dando prioridade aos bairros populares do subúrbio; 

 
Os Centros de Cultura e Memória Popular serviriam para ministrar oficinas, 

aulas e apresentações de música, dança, teatro, cinema, fotografia e artes plásticas, 
dentro de uma política de investimento na produção descentralizada de arte 
independente, popular e tradicional, privilegiando os artistas locais e valorizando a 
história de cada bairro; 

 
Articular a lonas culturais municipais com as escolas municipais de cada região, 

integrando a política de cultura com a política educacional do estado; 
 

Utilizar, fora dos horários de aula, os espaços escolares no desenvolvimento de 
atividades culturais, desenvolvendo um programa de integração entre educação e cultura 
em toda a rede ensino do município, focado em arte com educação e educação com arte; 

 
Estabelecer metas para a progressiva implementação, em acordo com a estrutura 

orçamentária do município, de um cineclube em cada escola municipal, realizando oficinas 
de formação e garantindo a infraestrutura e dotação orçamentária necessária para que as 
escolas possam viabilizar a manutenção dos equipamentos e a aquisição de materiais e 
insumos, envolvendo os animadores culturais na organização das atividades; 

 
Desenvolver nas escolas municipais, junto com os pontos de cultura, uma 

política de ocupação cultural das praças de cada bairro, que serviriam como espaços para 
promover atividades, apresentações e oficinas gratuitas ao ar livre; 

 
Criar zonas livres para graffite em todas os bairros da cidade; 
 

Implementar uma política de incentivo fiscal para equipamentos (e : câmeras) e 
instalações (e : estúdios) de audiovisual localizadas na cidade; 

 



 

 

 
Realizar audiências públicas para deliberar com a sociedade civil os modelos 

que devem ser utilizados nos editais de fomento à produção audiovisual, com os objetivos 
de privilegiar critérios culturais sobre critérios comerciais, dar transparência aos 
processos, desburocratizar o sistema, estimular o surgimento de novos talentos, 
democratizar a produção e garantir a diversidade artística; 

 
Alterar nomes de ruas e prédios públicos que recordam pessoas, entidades e 

fatos relacionados ao legado autoritário da ditadura militar ou ao legado racista e 
colonialista da escravidão; 

 
Ampliar os currículos escolares, a fim de aprofundar o debate sobre o legado 

autoritário da ditadura-militar e o legado racista e colonialista da escravidão na rede 
municipal de ensino; 

 
Investir na formação dos professores das escolas municipais como 

pesquisadores das histórias locais da cidade; 
 

Criar a Comissão Municipal da Verdade, Memória e Justiça da Ditadura Militar, 
para recontar a história, preservar a memória, promover justiça e reparação, assim como, 
indicar as reformas institucionais necessárias para superar o legado autoritário da 
ditadura-militar; 

 
Criar o Conselho Municipal de Lazer, dando-lhes estrutura e capacidade 

autônoma de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas de lazer; 
 
Instituir um Plano Municipal de Lazer, garantindo a participação ampla, direta 

e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação; 
 

Elaborar um plano, junto com os conselhos de moradores de cada região 
administrativa, para estimular o uso dos espaços públicos em todos as regiões da cidade; 

 
Estabelecer metas, de acordo com a estrutura orçamentária do município, para a 

progressiva implementação de um plano que tenha como objetivo ampliar as áreas de lazer 
e descanso na cidade, reconhecendo a importância de praças, parques e bosques, 
recuperando os espaços públicos perdidos nos últimos anos e abrindo novas áreas nos 
bairros mais carentes desses equipamentos urbanos, aproveitando as garagens, quadras, 
armazéns e terrenos baldios da prefeitura que estão abandonados, desconfigurados ou 
subutilizados; 

 

Realizar audiências públicas para deliberar com a sociedade civil os modelos 
de permissão que devem ser utilizados para desburocratizar as autorizações de uso do 
espaço público; 

 
Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

a progressiva implementação de banheiros e bebedouros públicos nas praças e parques 
urbanos da cidade; 



 

 

 
Priorizar pedestres e ciclistas nas políticas de mobilidade urbana; 

 
Estabelecer metas, de acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

a progressiva implementação de um programa de reforma e adaptação das calçadas, 
praças, parques, veículos de transporte coletivo, prédios públicos e equipamentos 
urbanos da prefeitura para garantir o direito de acessibilidade às pessoas com mobilidade 
reduzida (sejam idosos ou portadores de deficiências); 

 
 Criar conselhos gestores das Unidades de Conservação Municipais, das praças e 

dos parques urbanos; 
 

Criar o Conselho Municipal de Esporte, dando-lhes estrutura e capacidade 
autônoma de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas de esporte; 

 
Instituir um Plano Municipal de Esporte, garantindo a participação ampla, 

direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e 
implantação; 

 
Realizar um levantamento dos equipamentos (bicicletas públicas, academia de 

terceira idade, etc.) e quadras esportivas e istentes na cidade para medir a influência sobre os 
diferentes territórios e desenvolver, junto com o Conselho Municipal de Esporte, políticas 
de recuperação e manutenção da rede e istente, bem como de construção de novos 
equipamentos e quadras em regiões que ainda não foram beneficiadas; 

 
Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, 

para a progressiva implementação de um programa voltado para a construção (ou 
reforma) de quadras poliesportivas nas escolas da rede municipal de educação; 

 
Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

a progressiva implementação de um programa de incentivo e fomento que promova a 
revitalização dos clubes de bairro, reavaliando as contrapartidas sociais e a questão das 
dívidas dos clubes para garantir às escolas municipais o acesso aos equipamentos e 
instalações esportivas dos clubes e integrá-los às estratégias de desenvolvimento da 
educação física e do esporte de alto rendimento; 

 
Fazer o tombamento e reforma do Campo do V de Novembro de 

Caraguatatuba a história do futebol caiçara não será derrubada nem virá entulho dos dias 
de Glória do leão do mar . 

 
Criar Museu do esporte caiçara . 

 
Criar o Plano de atividades esportivas para crianças e adolescentes após o 

período escolar. 

Estabelecer um calendário municipal de competições esportivas nas diversas 
modalidades, definindo uma estratégia de fortalecimento dos esportes amadores e do 
esporte de alto rendimento, integrando os clubes e as escolas da cidade; 



 

 

 
 

SEGURANÇA PÚBLICA 
 

Foi aprovado recentemente a criação da Guarda Civil Municipal e ouve o 
concurso público, mas foi interrompido devido pandemia do Covid 19 . 

 
A Guarda Municipal será de bom serviço ao município, caso ela obtenha uma 

formação mais humana capaz de manter o diálogo durante as abordagens à população. 
 

Devido ao desmazelos das gestões que passaram pela Adminsitração de 
Caraguatatuba, perdemos jovens todos os dia pro crime organizado, sendo que o principal 
fator é a falta de oportunidades de emprego e renda.  

 
Mas não é de hoje que Caraguatatuba assume os patamares mais altos no índice 

de violência do estado de São Paulo.  Já se passam mais de 20 anos . 
 

Criar o programa Primeira Chance, para que nossos jovens não sejam recrutados 
para o crime organizado. 

 
Implementar um novo modelo municipal de segurança cidadã mediante a 

reformulação dos planos de ação e a reordenação das prioridades estratégicas, com o foco 
na promoção da democracia, na garantia de direitos e na defesa das liberdades; 

 
Elaborar, em conjunto com o Conselho Municipal de Segurança Cidadã, um 

Plano Municipal de Segurança Cidadã, que deverá contemplar a delimitação de prioridades 
e a tomada de decisões sobre alternativas, além de estabelecer metas de impacto a curto, 
médio e longo prazos; 

 
Estabelecer metas, de acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

criar, em parceria com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente , a Ordem dos Advogados do 
Brasil/SP, o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Regional de Serviço Social, 
programas que gerem oportunidades que permitam ao jovem envolvido em atividades 
ilícitas uma nova alternativa de vida, garantindo serviços de assistência social e psicológica 
para as famílias, bem como cursos profissionalizantes, além de programas de emprego e 
renda para os participantes; 

 
Estabelecer metas, de acordo com a estrutura orçamentária do município, para 

investir em programas de prevenção da e ploração sexual infanto-juvenil, trabalhando em 
parceria com os municípios do estado; 

 
Garantir um programa de assistência social e acompanhamento psicológico 

para os servidores da Guarda Municipal; 
 
Articular, em parceria com o governo do Estado, a criação das delegacias 

voltadas ao atendimento de grupos vulneráveis (idosos, crianças, adolescentes, 



 

 

deficientes físicos e LGBTs). 
 

É fundamental que sejam promovidas políticas de prevenção à saúde e combate 
à violência contra mulher, além de estender esse programa às crianças, idosos, deficientes 
e LGBTs. As mulheres não têm seus corpos resguardados. Sofrem com o permanente 
assédio sexual e moral presentes em todos os locais nesta sociedade, estampado nas 
bancas de jornal, nos programas televisivos  que  ‘coisificam’  as  mulheres,  
transformando-as  em  objetos  sexuais  e/ou  escravas domésticas.  

 
A exploração sexual infantil de nossas meninas é outra forma bárbara de por a 

violência, bem debaixo do nariz de nossos “ilustres políticos”, assim como o tráfico 
internacional de mulheres, cujo negócio só perde em rentabilidade para o tráfico de drogas 
e de armas. São inúmeras as formas de violência as quais as mulheres brasileiras 
trabalhadoras estão submetidas. 

 
As políticas públicas promovidas e implementadas por alguns governos 

municipais, do campo progressista, não deram conta de reverter essa situação alarmante. 
Os poucos centros de acolhimento seguem sucateados ou fechados e os programas de 
prevenção, quando existem dependem de alguns profissionais da área de saúde e da 
educação. 

 
A delegacia da mulher continua sendo a única política (inexistente na maioria 

das cidades) de atendimento para estes casos e mesmo assim, são insuficientes, inclusive 
por atender somente em horário comercial e com um quadro profissional que mais amplia a 
violência contra a mulher que o procura. Assim, não temos uma política estatal capaz de 
garantir abrigos públicos para as mulheres e seus filhos. 

 
A promulgação da Lei Maria da Penha constitui um avanço no âmbito jurídico 

ao combate da violência doméstica e familiar contra a mulher, mas tem se mostrado 
insuficiente. A lei reconhece a gravidade do problema e o caracteriza como crime; corrige 
distorções até então presentes no Código Penal. Para além do caráter punitivo, apresenta 
preocupação em prevenir a violência contra a mulher, garante assistência e proteção à 
ofendida, independente de sua orientação sexual, e a seus dependentes menores. Aponta, 
ainda, para a criação de centros de educação e de reabilitação para os agressores. 

 
Apesar dos avanços, hoje há uma ofensiva conservadora (com projetos como a 

retirada de gênero dos Planos de Educação e a “escola sem partido”). Por isso, a candidatura 
do Professor Anderson Gueiros e Pastor Marques de Almeida entende que somente um 
programa de governo feminista e anti-racista dará conta de enfrentar esta realidade 
através da transversalidade e interseccionalidade na construção das políticas públicas . 

 
 
 
AGRICULTURA , PESCA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS 

 

Quando dizemos que em Caraguatatuba existem trabalhadores que fazem de 
suas terras o seu sustento e que colocam comida na mesa em seus mais diversos lares, 



 

 

muitos acham impossível,  mas é pura verdade. Não recebem incentivos algum da 
prefeitura . 

 
Para isso iremos criar: 
 
a) um programa de alimentação escolar com compra direto dos agricultores, 

pescadores, agricultores, criadores de mexilhões e catadores de siri locais. Alimentos estes 
que são produzidos pela própria terra e que serão servidos na merenda escolar; 

 
b) um fundo de financiamento para os pescadores, agricultores, criadores de 

mexilhão e catadores de siri, a fim de melhorar e ampliar seus cultivos, gerando, dessa forma,  
mais  emprego  e  renda . 

 
c) cursos de capacitação para melhorar e otimizar os trabalhos desses 

pescadores, agricultores, criadores de mexilhão e catadores de siri. 
 

Promover políticas de incentivo à: 
 
a) agricultura familiar baseada na agroecologia (com foco na assistência 

técnica aos agricultores); 
 

b) às feiras, aos mercados e aos restaurantes populares agroecológicos; Criar o 
curso de construção e reforma de embarcação pesqueira  

 
Criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e o 

Conselho Municipal de Segurança  Alimentar  e  Nutricional ,  dando-lhe  estrutura e 
capacidade de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas de promoção, 
defesa e garantia da segurança alimentar e nutricional; 

 
Resgatar e refundar programas que integrem as comunidades na preservação e 

recuperação ambiental (tais como o gari comunitário, os guardiões de rios, os mutirões de 
reflorestamento e de limpeza, entre outros), valorizando a agricultura agroecológica e a 
pesca artesanal; 

 
Criar de vez a coleta seletiva de li o em todos os bairros . 

 
Revisar a categorização das áreas protegidas por Unidades de Conservação 

onde desenvolvam-se atividades agroflorestais sustentáveis; 
 

Aumentar e criar cooperativas de reciclagem 
 

Criar a Usina de tratamento de Lixo orgânico assim acaba por vez os transbordo de 
li o para outros municípios. 

 
Promover a valorização dos catadores de resíduos sólidos através de ações que 

visem a transformação dessa atividade em uma oportunidade digna de geração de renda, 
tais como capacitação técnica, fornecimento de equipamentos, apoio a formação de 



 

 

cooperativas, assistência social e educacional, e mecanismos de compensação e 
remuneração pelos serviços públicos prestados; 

  

Implementar o Conselho Municipal de Saneamento Ambiental, dando-lhes 
estrutura e capacidade autônoma de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas 
públicas de saneamento ambiental; 

 
Criar: 
 
a) a usina de tratamento de detrito sólidos; 

 
b) o programa Praia Sustentável; 

 
c) o programa de Bem Estar Animal. 

 
Ampliar a capacitação do saneamento básico, em convênio com a concessão de 

água esgoto em Caraguatatuba. 
 

Fiscalizar e monitorar as APPs  (Áreas de Preservação Permanente). 
 
Garantir programas de castração móvel no município, com consultórios 

volantes em complemento aos centros de esterilização gratuita, levando esse serviço a 
toda as regiões da cidade de forma planejada e crescente; 

 
Instituir um Plano Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos dos Animais 

garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo 
o processo de elaboração e implantação; 

 
Criar: 
 
a) o programa de vacinação de prevenção de doenças dos Pets; 

 
b)  programas de acolhimento de animais resgatados de abandono e maus-tratos; 

 
c) projetos de assistência social, econômica e educacional ao segmento de 

protetores de animais em situação de vulnerabilidade, principalmente nas 
favelas e em áreas pró imas a unidades de conservação ambiental; 
 

d) um sistema de informações voltado para o combate aos crimes contra os 
animais. 

 
Incentivar projetos de educação ambiental para a defesa dos direitos dos 

animais, bem como campanhas de conscientização contra o abandono de animais, pela 
necessidade da castração e pela necessidade de se denunciar maus-tratos e abandono; 

 
 



 

 

Fortalecer os projetos de pesquisa e de observação de animais em vida livre; 
 

Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para 
a progressiva ampliação da rede de hospitais veterinários públicos que prestam serviço de 
atendimento a emergências, doenças graves e outros tratamentos não disponíveis nas 
clínicas veterinárias privadas; 

 
Aumentar e melhorar os centros de esterilização, qualificando sua 

infraestrutura e possibilitando a distribuição de materiais de higiene e saúde para os 
defensores dos animais. 

 
Proibir o uso de qualquer método para eutanásia de animais sadios ou com 

doenças tratáveis recolhidos em vias públicas 
 

 
TURISMO 

 
Caraguatatuba desde 1947 é um município de Estância Balneária. Acontece que 

o turismo vive somente 4 meses na temporada de verão. Quando pensamos em turismo 
sustentável, é aquele em que percorre o ano inteiro. O nosso plano é colocar e avançar com o  
turismo seja de gênero ou religioso . 

 
Criar: 
 
a) O Calendário de Rota Turísticas em Caraguatatuba. 

 
b) O Programa de Qualificação aos Jovens para o turismo no município. 

 
c) O Conselho Municipal de Turismo, dando-lhe estrutura e capacidade de 

avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas de turismo; 
 

d) Roteiros turísticos e culturais alternativos, integrando e valorizando bairros 
históricos que estão fora dos circuitos tradicionais do turismo na cidade; 

 
Implementar, na baixa temporada, o turismo com eventos de gêneros e religioso 

com ampla diversidade e emplo: (parada LGBTQ , Marcha pra Jesus e Fogueira de Angola ) 
 

Integrar a política de turismo com a política cultural; 
 

Investir no potencial de ecoturismo da cidade, monitorando o impacto 
socioambiental sobre os roteiros e istentes e mapeando novos circuitos; 

 

A Criação do Plano Anual de Turismo para que bares, hotéis, pousadas, 
restaurantes e etc: tenha renda e assim o ano inteiro o turismo gera emprego com 
calendário de eventos no município abrangendo todas as classes . 

 



 

 

 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Queremos um modelo de gestão democrático, descentralizado e intersetorial que 

considere os fatores culturais e econômicos de cada território da cidade e organize os 
serviços e benefícios assistenciais de acordo com o grau de complexidade de cada caso, 
visando a superação de situações de vulnerabilidade social. Defendemos o resgate dos 
princípios do SUAS e a promoção de uma política de assistência social pública, gratuita, 
integral e universal. 

 
Implementar, via Secretaria Municipal de Assistência Social, um Programa 

Municipal de Assistência Social que garanta a integração da Rede de Proteção Social Básica 
(destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de projetos, serviços 
e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social) com a Rede de 
Proteção Social Especial (destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em 
situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência  de  abandono,  maus-
tratos,  abuso  se  ual,  uso  de  drogas,  entre  outros  aspectos), assegurando infraestrutura 
adequada para funcionamento dos equipamentos; 

 

Desenvolver estratégias de articulação técnica e planejamento territorial com 
outras secretarias, como Saúde, Cultura, Habitação, Trabalho, Educação, entre outras; 

 
Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social, dando-lhes estrutura e 

capacidade autônoma de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas de 
assistência social; 

 
Valorizar o servidor público da assistência social em suas mais diferentes áreas, 

com a garantia concurso público estatutário em todas as áreas, evitando a terceirização na e 
ecução dos serviços e contratação de profissionais; 

 
Iniciar uma campanha de revalorização dos diferentes profissionais que atuam 

na assistência social no âmbito do município, em todas as políticas públicas municipais, 
buscando articulação e diálogo com os respectivos conselhos profissionais e sindicatos das 
categorias na construção de planos de trabalho e programas de formação condizentes com 
suas especificidades em uma abordagem multidisciplinar; 

 
Promover uma política de fortalecimento dos Conselhos Tutelares, buscando a 

capacitação permanente de seus quadros, uma melhor distribuição conforme a população 
e indicadores sociais de cada região administrativa, um reajuste da remuneração, reformas 
das instalações físicas, aquisição de equipamentos de informática, carro, ampliação do 
quadro de funcionários para composição das equipes técnicas (assistentes sociais, 
psicólogos e pedagogos), criação de programas e cursos de capacitação técnica 
permanente, bem como a organização de encontros municipais para promover a troca de e 
periências e a articulação em rede; 

 
 



 

 

Pactuar uma política com o Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude 
e os Conselhos Tutelares, que garanta a e cepcionalidade na aplicação e a brevidade no 
cumprimento da medida de acolhimento institucional; 

 
Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, 

para investir na ampliação dos programas de família acolhedora e repúblicas para jovens 
como medida alternativa à institucionalização; 

 
Garantir uma equipe técnica adequada e elaborar projetos políticos 

pedagógicos para qualificar as medidas socioeducativas em meio aberto, envolvendo os 
adolescentes, os familiares e as instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos; 

 
Elaborar um programa municipal para garantir o acesso à justiça e a mecanismos 

de reinserção social de egressos do sistema prisional e do sistema socioeducativo na cidade; 
 
 
CONCLUSÃO 
 
A proposta do PSOL de Caraguatatuba visa construir um modelo de gestão 

social voltado à população do município que mais precisa de subsídios da Prefeitura. É 
possível oferecer mais oportunidades de ascensão, tanto do ponto de vista econômico, 
quanto social, a partir de 2021. O atual prefeito e os seus antecessores, deixaram de 
viabilizar o desenvolvimento da cidade, em detrimento daqueles que mais dependem dos 
serviços públicos: a população carente e de baixa renda.  

 
O programa do PSOL de Caraguatatuba valoriza a educação e a saúde, que 

merecem atingir um patamar de excelência, a fim de que sejam ofertadas com qualidade, 
para todos, sem distinção de gênero, raça ou religião.  

 
Com um Planejamento inovador e uma Gestão participativa com representação 

direta do povo, é possível erradicar a pobreza e a miséria na cidade. Firma-se aqui um 
compromisso sólido e sustentável, na promessa de envidar esforços para que a 
distribuição de renda seja uma realidade concreta na vida de todos os munícipes. A 
qualificação e a profissionalização dos jovens, e principalmente das mulheres, para que 
tenham emprego e renda mínima.  

 
O marco desta campanha é a Oportunidade, Emprego e Renda, com o objetivo 

de contemplar a maior parte da população da cidade, que não tem acesso às condições 
básicas para manter o seu próprio sustento, ou seja, ofertar trabalho, educar, promover a 
saúde, garantir a segurança e melhorar a vida daqueles que mais precisam. 


