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COMPROMISSO PARA UM PLANO DE 

GESTÃO MUNICIPAL SUSTENTÁVEL – CARAGUATATUBA/SP 

 

Nosso Compromisso para um plano de Gestão Municipal Sustentável, apresenta 

metas que expressam prioridades, ajudam a orientar caminhos e dão uma dimensão dos 

desafios que devem ser enfrentados para a gestão 2021-2024. 

Elas apontam para o futuro, para o lugar a que se quer chegar, mas também são 

determinantes para se definir o que é preciso fazer no momento presente, no curto 

prazo – dos pequenos passos às grandes ações.  

Isso é fundamental na gestão pública por diversos motivos: para o bom 

funcionamento do Município, para a articulação entre a gestão municipal  e a sociedade, 

e para a permanência de políticas que garantam acesso a bens e serviços públicos de 

qualidade. 

Nós devemos ter compromisso com a vida, com a democracia e com a ética. É 

necessário sair do discurso vazio e entrar na ação concreta, planejada e transformadora.  

Precisamos viver em uma cidade justa, ética, próspera e sustentável.  

É necessário sair do discurso vazio e entrar na ação concreta, planejada e 

transformadora. Mesmo com os imensos desafios desejamos alcançar os objetivos com os quais 

nos comprometemos enquanto cidadãos e gestores. 

Vivemos um momento de desesperança profunda com a política e os políticos, 

onde interesses, privilégios e corrupção sabotam a confiança dos cidadãos. 

Ao mesmo tempo, estamos em um momento decisivo, quando teremos a 

oportunidade de tomar uma decisão muito importante para o nosso futuro, 

reafirmando a democracia diante das incertezas que temos, dos problemas que 

enfrentamos e dos discursos que surgem para nos dividir.  

Veremos em muitos momentos que a palavra MUDANÇA será usada à exaustão, 

inclusive por muitos que foram protagonistas do passado e que criaram os problemas 

do presente e agora querem convencer o eleitor de que serão capazes de comandar a 

difícil travessia que será preciso fazer.  
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É o momento de dar um basta na velha política – das alianças “toma lá, dá cá” 

que visam proteger o poder de quem governa – e estabelecer uma aliança genuína com 

a sociedade, com foco em suas reais prioridades, mas é chegada a hora de traçar uma 

linha que determine um antes e um depois na nossa política.  

Convidamos os cidadãos Caraguatatubenses a reconstruir o significado da 

política, para que não seja a imposição de uns, mas a justa mediação dos interesses de 

todos. Uma política que seja espaço de diálogo, de construção coletiva com as pessoas, 

unindo-as para encontrar os melhores caminhos e soluções a favor da nossa cidade.  

Uma construção que vença a desigualdade, abra caminhos de oportunidades 

para todos, promova uma real inclusão social, priorizando a qualidade de vida da 

população e assim reafirmamos nossa convicção de que com a participação de todos, 

estamos prontos para construir uma cidade socialmente justa, ambientalmente 

sustentável, economicamente próspera, politicamente democrática, culturalmente 

diversa e, acima de tudo, ÉTICA.  
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GESTÃO MUNICIPAL EFICIENTE 

 

MISSÃO – “Desenvolver um Município economicamente forte e socialmente justo, 

oportunizando a melhoria e eficiência dos serviços públicos, com ética e transparência”.  

O gestor público deve estar em estrita observância aos fundamentos que norteiam o 

bom desempenho das atividades no setor público, administrando dentro dos princípios 

básicos, que constam do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que são eles: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; os interesses 

emanados da comunidade, concebendo e implantando serviços, programas e projetos 

que proporcionem uma melhor qualidade de vida para a população. 

 

VISÃO – Assegurar à população, condições indispensáveis ao acesso a níveis crescente 

de progresso e bem-estar – incluindo a promoção da saúde, com justiça social.  Expansão 

do mercado de trabalho com interação entre as escolas públicas e privadas e, 

oferecimento de oportunidade de qualificação e treinamento, de melhoria da renda e 

das possibilidades de ocupação das pessoas. Planejamento de ações que incluam 

diagnósticos e planos de metas com programas voltados a Sustentabilidade, 

promovendo Caraguatatuba a uma Cidade Sustentável e Inteligente. 

 

VALORES -  

· Inclusão social: tornar uma cidade humanizada realmente, com ações concretas que 

possibilitem qualidade de vida a todos os cidadãos; 

· Competitividade: desenvolver condições e fatores que transformem o município e suas 

empresas; 

· Transparência: a garantia à população do acesso às informações e acompanhamento 

dos resultados dos programas e ações; 

· Sustentabilidade: estabelecer políticas que visem o atendimento das demandas da 

sociedade, do meio ambiente, garantindo empregabilidade e, o desenvolvimento das 

empresas; 
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· Cidadania: parceria com os diversos organismos do Estado e do município para 

fomentar a equidade social e econômica, bem como o desenvolvimento da cultura, 

educação, emprego, saúde, lazer e segurança para todos; 

. Profissionalização em gestão municipal: garantir uma gestão profissional com 

servidores capacitados que primem pela ética, profissionalismo e comprometimento 

com as propostas da gestão municipal; 

. Monitoramento: estabelecer um programa e uma estrutura para acompanhar os 

resultados e identificar desvios a fim de estabelecer medidas de ajustes, incluindo nas 

ações uma Auditoria Profissional completa de todos os setores da administração. 

É importante se ter o conhecimento da estrutura e dos recursos atuais da Prefeitura e 

trabalhar estas fases. Normalmente, isto se faz com uma assessoria técnica especializada 

em gestão e com a participação dos principais agentes que serão responsáveis para 

executar o plano estratégico estabelecido; 

. Renovação: Ética, Integridade, Respeito e Transparência serão algum dos pilares do 

nosso trabalho. 

  

GESTÃO DESBUROCRATIZADA E PARTICIPATIVA 

 

É preciso buscar diálogo permanente com o Poder Legislativo, a partir de um 

programa que expresse agendas de interesse público, com absoluta transparência. Os 

mecanismos de participação e controle social nas políticas públicas devem ser 

valorizados e fortalecidos.  

A composição do governo deve ser feita com base em critérios de competência, 

idoneidade e ética, com descrição de cargos e funções e publicação do currículo de todos 

os contratados. Ser um governo aberto e digital, pautado pela participação, pela 

transparência e pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação na busca 

de serviços públicos mais eficientes e de melhor qualidade.  

Tecnologias e inteligência artificial podem ser incorporadas pela gestão pública, 

contribuindo para o combate à corrupção, a desburocratização e o aumento do controle 

social.  
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Para isso, é necessário adotar uma estratégia clara, que integre as ações dos 

diferentes órgãos de governo, regras comuns de compartilhamento de informações e 

um quadro ético e jurídico adequado para o uso destas informações, pois há um avanço 

na regulamentação do princípio da transparência pública, com a Lei da Transparência e 

a Lei de Acesso à Informação. No entanto, não basta que a gestão publique dados, é 

necessário torná-los realmente transparentes e compreensíveis pelos cidadãos.  

Implementar uma gestão responsável, participativa e eficiente que envolva as 

etapas de planejamento, execução e avaliação. Promover a gestão eficiente é obter 

êxito na realização dos objetivos que contemplem os interesses comuns. O 

planejamento participativo estrutura a visão de desenvolvimento no curto, médio e 

longo prazos — a execução é a forma de atingi-lo, assim como a avaliação contínua 

permite aprimorar as ações. 

Valorizar a participação da comunidade nos Conselhos Municipais, que deverão 

obrigatoriamente serem consultados e darem pareceres sobre as ações das respectivas 

áreas e, fomentar a criação de  Associações de Moradores de Bairros, em todas as 

comunidades, para que assim tenham voz novamente dentro de uma gestão pública 

participativa. 

A população luta para acessar direitos básicos e, ao mesmo tempo, observam 

indignados os infinitos e escandalosos casos de desvio dos recursos que deveriam ser 

destinados às políticas públicas.  

Para enfrentar a corrupção é preciso mudar a cultura que a fomenta, construindo 

um senso coletivo de responsabilidade sobre o que é público.  

Imperativo que se fortaleça os processos de decisão com a promoção dos 

instrumentos da democracia participativa, fomentando a igualdade em suas múltiplas 

dimensões. Todo prefeito é eleito para representar os cidadãos e, sempre que possível, 

atender às suas expectativas. Entretanto, com o avanço da modernização democrática 

associada à complexidade da sociedade contemporânea, é desejável a estruturação de 

mecanismos de democracia direta que possibilitem a participação e a abertura de canais 

de diálogo do Executivo com diversos segmentos sociais e correntes de pensamento. O 

propósito é construir decisões amplamente majoritárias, que fortaleçam a realização 
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das prioridades e dos objetivos comuns de curto, médio e longo prazos do município. 

Diante disso é necessário, estabelecer diretrizes estratégicas para o trabalho em 

conjunto do poder público com a sociedade organizada. Desse trabalho podem nascer 

ideias que valorizem os aspectos positivos das cidades, apontem soluções coletivas e 

acordadas para problemas cotidianos, a exemplo de enchentes, falta de creches ou de 

postos de saúde, assim como para construir a visão de futuro dos municípios e seus 

planos diretores estratégicos.  

A transparência nas informações sobre as políticas públicas, os dados 

orçamentários e a escolha dos parceiros comerciais é a base. 

CARAGUATATUBA – CIDADE COMO “REFERÊNCIA REGIONAL” 

A abordagem local atinge um número de pessoas e interesses e, tendo um 

pensamento macro, é fundamental que os gestores locais/regionais criem uma interação 

de gestão e elaborem e sigam uma abordagem estratégica e integrada para minimizar as 

questões em comum, que envolvem os municípios do Litoral Norte.  

É essencial ainda o reforço à cooperação regional, e o desenvolvimento de 

respostas locais para problemas regionais em parceria com outras gestões municipais, 

comunidades e demais atores relevantes. 

1. Serviço Regional – Caraguatatuba, devido sua situação geográfica, já está consolidada 

como um centro de prestação de serviço para as populações das demais cidades do 

litoral norte: hospital regional, Poupatempo, grandes lojas, supermercados, shopping e 

um comércio bastante diversificado. Isto pode ser intensificado com incentivo público e 

privado. É preciso conhecer os planos das Secretarias do Governo Estadual para a região 

(Secretaria de Turismo e outras), bem como a interação com as demais cidades do Litoral 

Norte. 

2. Estrada/Porto - com a abertura da nova estrada e futura intensificação do uso do 

porto de São Sebastião e considerando-se que mesma não tem espaço físico para dar 

retaguarda ao porto, é de se pensar se não há aí uma oportunidade para atividades tais 

como: retroporto, entreposto aduaneiro, *pátio para estacionamento de caminhões 
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(estacionamento e serviços de apoio), oficinas especializadas etc. Pode ser que tudo isto 

já foi estudado, é preciso pesquisar. Uma boa política é desenvolver esta atividade em 

parceria com São Sebastião para, de forma cooperativa, atender os interesses de ambas 

cidades. 

*Pátios e armazéns teriam que estar localizados em áreas próximas à nova estrada para 

São Sebastião, de forma a não haver tráfego de caminhões por dentro de comunidade 

de Caraguatatuba (Plano Diretor). 

3. Consórcio Intermunicipal - dada as características, carências e necessidades comuns 

entre as cidades do Litoral Norte, algo a se pensar pode ser a instituição de um Consórcio 

das Cidades do Litoral Norte, com relação a pontos comuns como saneamento básico 

(água, lixo e esgoto), logística (sistema rodoviário de transportes) entre outros, à 

semelhança do Consórcio Intermunicipal do ABC (ver abaixo). Acreditamos que podem 

ser incluídas as pequenas cidades do alto da serra (ver item 4). O consórcio, além de dar 

mais força às reivindicações junto aos outros poderes, possibilita a contratação de obras 

e serviços de interesse de mais de um município, por exemplo, nesta pandemia do Covid-

19, o Consócio ABC fez compras conjuntas de equipamentos. Outro exemplo de um 

possível consórcio intermunicipal é a implantação de uma “indústria de lixo”, neste caso 

incluído o município vizinho de Paraibuna, que é um dos maiores em território do Estado 

de são Paulo. 

“O Consórcio Intermunicipal Grande ABC reúne os municípios do Grande ABC para o 

planejamento, a articulação e definição de ações de caráter regional. A entidade foi 

fundada em 1990 por Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, 

Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.” 

4. Turismo regional – praia, mata atlântica, represa e campo - parece-me que a riqueza 

turística da região vai além da exploração do mar, incluindo o Parque Estadual da Serra 

do Mar e as cidades de Paraibuna, Natividade da Serra etc., onde pode haver o turismo 

ecológico, atividades na represa, hotéis-fazenda, festas tradicionais e comidas típicas 

etc. A maior facilidade de locomoção com a nova estrada, possibilitando deslocamento 
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entre cidades em menos de 1 hora, pode propiciar um novo tipo de turismo para a 

região: praia-campo. 

5. Áreas para Expansão – Propor um Plano de Negócios estruturado para o 

desenvolvimento de grandes áreas ainda disponíveis na região, em consonância com a 

administração municipal e o desenvolvimento das cidades. É preciso conhecer e estudar 

estas oportunidades e discuti-la abertamente com a comunidade. 
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AÇÕES DE GESTÃO PLANEJADAS E EFICIENTES  

 

1. SAÚDE  - SOMAR FORÇAS POR UMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS  

 

A saúde é uma grande preocupação de todos e deve ser hoje mais do que nunca 

a prioridade das prioridades, principalmente pelo momento que vivemos diante da 

Pandemia (COVID-19). 

A falta de médicos, a longa espera para marcar consultas e exames e a falta de 

leitos, são alguns dos graves problemas a serem enfrentados.   

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o maior programa de assistência gratuita e 

universal do mundo. Uma política muito bem desenhada, mas sobrecarregada. 

Os altos índices de doenças infecciosas e de mortes por causas violentas, somam-

se atualmente ao avanço das doenças crônicas decorrentes do envelhecimento da 

população. 

Hoje temos como Principais Causas de Mortalidade :  

 

1. APARELHO CIRCULATÓRIO  

FATORES DE RISCO: Hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, 

hipercolesterolemia (colesterol), estresse, etc.); 

 

2. NEUPLASIA (CANCER) 

FATORES DE RISCO: Tabagismo, alcoolismo, doenças cardiovasculares e 

respiratórias, exposição solar prolongada sem proteção adequada, etc. ; 

  

3. MORTES VIOLENTAS 

FATORES DE RISCO: Acidentes de trânsito, armas de fogo e branca, agressões e 

acidentes domésticos; 
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4. APARELHO RESPIRATÓRIO 

FATORES DE RISCO: Asma, doenças respiratórias crônicas, bronquite, enfisema, 

outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas e outras doenças do aparelho 

respiratório; 

 

Todo o planejamento em saúde pública deve ser baseado nos dados 

epidemiológicos do município; a vigilância epidemiológica deve ser a base de 

dados para motivar e justificar todas as ações de saúde em CARAGUATATUBA. 

 

Portanto, é imprescindível: 

 

IMPLANTAR O PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM TODAS AS 

UNIDADES DE SÁUDE DO MUNICÍPIO 

 

a. Concretizar, no primeiro ano de mandato, a interligação e criação do Prontuário 

Eletrônico do Cidadão – PEC, por intermédio do e-SUS, em todas as unidades de 

saúde, garantindo que, em qualquer lugar que o paciente for atendido, o médico 

tenha acesso ao seu prontuário completo, com o histórico de todos 

atendimentos, exames e procedimentos que este paciente foi assistido. 

b. PEC nas UBS – Unidade Básica de Saúde, CEM – Centro Médico de Especialidades, 

UPAs Unidades de Pronto Atendimento; CAPS-AD – Centro de Atendimento 

Psicossocial de Álcool e Droga, CAPS II - Centro de Atendimento Psicossocial, 

UAMI – Unidade de Atendimento a Moléstias Infecto Contagiosas, Ambulatório 

de Saúde Mental Adulto e Infanto Juvenil, PROTEGE – Centro de atendimento a 

Criança e Adolescente Vítima de Violência; PRO-MULHER – Centro de Referência 

da Saúde da Mulher, CEAMI – Centro de Atendimento Materno Infantil, CEO – 

Centro Especialidades Odontológicas e Santa Casa. 

 

Devemos realizar o adequado mapeamento das necessidades e vazios 

assistenciais, promovendo um planejamento da distribuição de serviços, como: 
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ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Garantir o atendimento da população nas Unidades Básicas de Saúde – UBS 

fortalecendo a Atenção Primaria à Saúde – APS do Município: 

 

a. Construir 3 Unidades Básicas de Saúde - UBS, sendo 2 na região sul e 1 conforme 

dados populacionais e vulnerabilidade; 

b. Implantar mais 9 equipes da Estratégia da Saúde da Família – ESF, para garantir 

o atendimento rápido e eficaz, evitando demora de atendimento e 

agendamentos; 

c. Disponibilizar, como referência na Atenção Primaria, 1 pediatra, 1 psicólogo, 1 

assistente social para cada 6 equipes da ESF; 

d. Garantir que todas as ESF executem todos os procedimentos descritos e 

preconizados nos Manuais de Atenção Primária do Ministério da Saúde; 

e. Sensibilizar e publicitar para a população o que é o programa ESF, bem como 

todos os serviços que devem ser disponibilizados e executados nas UBS. 

f. A PREVENÇÃO E PROMOÇÃO devem ser as principais ações das ESF, sem 

descuidar da recuperação da população; 

g. Garantindo o Atendimento nas UBS teremos a diminuição dos atendimentos nas 

UPAs, ocasionando uma diminuição considerável nos custos com a assistência à 

saúde dos pacientes; 

h. Adequar, atualizar e planejar a Assistência Farmacêutica de acordo com as 

morbidades do município; 

 

ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAUDE 

Garantir o atendimento da população nas especialidades ambulatórias. 

 

a. Fazer levantamento das necessidades em consultas de especialidades e 

organizar para devido atendimento; 
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b. Realizar Matricialmente (cuidados fundamentais e básicos em especialidades 

médicas a serem realizados pelos médicos da ESF antes de fazerem os 

encaminhamentos) das especialidades em todas as equipes da ESF; 

c. Estabelecer protocolos de referência e contra referências das especialidades 

(consultas, procedimentos e exames); 

d. Equipar o CEM para que possa executar exames de média e alta 

complexidade, abaixando custos e trazendo resolutividade ao sistema; 

e. Fortalecimento dos serviços de Saúde Mental do Município (CAPS II, CAPS 

AD, Ambulatório de Saúde Mental Adulto e Infanto Juvenil); 

 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

a. Construção do Pronto Socorro; 

b. Aumentar em 120 o número de leitos na Santa Casa, sendo 60 em 2021/2022 

e 60 leitos em 2023/2024, para garantir as internações de Urgência e 

Emergência bem como as Cirurgias Eletivas; 

c. Readequar os atendimentos das UPAs para que atendam, realmente, com 

prioridade as urgências e emergências (hoje aproximadamente 60% dos 

atendimentos das UPAs podem ser feitos nas UBSs, ocasionando um 

atendimento de alto custo aos cofres públicos. 

 

 

PRIORIDADE À ASSISTENCIA À SAUDE DA GESTANTE, CRIANÇA E IDOSO e POPULAÇÃO 

LGBTI 

a. Atenção especial ao Pré Natal, Parto e Puericultura com o objetivo de 

diminuir a mortalidade infantil e zerar as mortes por causa evitáveis;  

b. Fortalecimento do programa Saúde do Idoso com objetivo de garantir 

qualidade de vida aos idosos com prevenção, promoção e recuperação de sua 

saúde. 

c. Criar condições para garantir e ampliar a oferta de tratamentos e serviços 

de saúde integral adequados às necessidades da população LGBTI. 
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VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SUS 

a. Criação do Plano de Carreiras Cargos e Salários no âmbito do Sistema Único de 

Saúde – PCCS-SUS, conforme obrigatoriedade legislação federal. 

 

 

2. EDUCAÇÃO  - BASE PARA O FUTURO 

 

A educação é direito fundamental previsto na Constituição Federal e é também 

condição para o desenvolvimento social e econômico do país. A igualdade de 

oportunidades só será alcançada com a garantia de que todos tenham acesso à 

educação de qualidade. 

Estabelecer metas e indicadores para mensurar os investimentos, a qualidade e 

o impacto das políticas implementadas, apoiando a elaboração de Planos Municipais de 

Primeira Infância, pois as experiências do início da vida são fundamentais para a 

formação da personalidade e da capacidade de aprender, de se relacionar e expressar 

emoções.  É nessa etapa que se formam os valores que serão a base do desenvolvimento 

para toda a vida.  

Se a educação é a base para o futuro, precisamos pensá-la a partir do amanhã 

que queremos: inclusivo, em rede, preparado para enfrentar os desafios e aproveitar as 

oportunidades do século 21. 

É preciso integrar, na educação formal e não-formal, conhecimentos, valores e 

habilidades para a construção de um modo de vida sustentável e saudável. A 

sustentabilidade dos municípios prevê cidadãos bem formados, que consigam 

transformar informação em conhecimento para a vida prática. A educação ambiental 

pode modificar hábitos e construir uma sociedade apta ao desenvolvimento 

sustentável. Integrá-la de forma transversal à educação é o caminho para a 

transformação. 

Promover a educação para a sustentabilidade na gestão local é trabalhar para 

integrar ensino e vida, conhecimento e ética, em toda a sociedade. 

Dentre as metas básicas da gestão municipal que vislumbrem uma efetiva 
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educação para a sustentabilidade e com qualidade, estão:  

- Promover a todos oportunidades educativas que lhes permitam papel 

protagonista no desenvolvimento sustentável local e regional; 

- Garantir a implementação do tema da sustentabilidade de forma transversal 

nas propostas pedagógicas; 

- Incentivar o papel dos meios de comunicação de massa na conscientização 

sobre os desafios socioambientais e as mudanças culturais necessárias à 

sustentabilidade; 

- Enfatizar a importância da educação Ética, baseada em princípios e valores para 

uma condição de vida sustentável; 

- Garantir a universalização e a qualidade do ensino em todos os níveis, 

assegurando a participação da comunidade na gestão escolar; 

- Estimular o ensino do esporte educacional; 

É preciso promover uma educação significativa com base nas diretrizes nacionais 

estabelecidas e acrescidas dos saberes regionais.  Difusão dos princípios da equidade, 

do respeito a diversidade e a gestão democrática da educação. 

Nosso objetivo principal oferecer a população de Caraguatatuba uma educação 

básica uma educação básica em tempo integral e conectada à nossa cultura e ao nosso 

modo de vida. Apoiado nas necessidades de evolução pessoal e coletiva. Bem como 

busca elevar a qualidade da educação por meio de parcerias com os grandes centros 

científicos do Estado: USP, UNICAMP, UNESP e outros. 

Ofertar uma educação profissional integrada a realidade local em parceria com 

a iniciativa privada e o estado como um todo. No intuito de contribuir para a evolução 

técnica e cientifica de áreas especificas como a pesca e derivados, bem como o turismo 

sustentável. 

Também propomos: 

• Dar continuidade ao Ensino de Tempo Integral nas Unidades Escolares já 

contempladas e implantar gradativamente em outras, estabelecendo programas 

de atividades Extracurriculares ao longo do período escolar dos alunos, 

proporcionando atividades em Parceria com outras secretarias. 
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• Avaliar os projetos existentes e implantar novos projetos educacionais, 

com atividades esportivas, culturais e acompanhamento pedagógico no 

contraturno escolar, diminuindo a ociosidade entre as crianças e adolescentes. 

• Garantir de acordo com o Plano Municipal de Educação, o número de 

alunos por turma/classe. 

• Fortalecer a Educação Inclusiva com rede contínua de apoio, na escola e 

fora dela, dando continuidade aos atendimentos nos CRIES – Centro de 

Referência para Inclusão Escolar e Social e salas de Atendimento Educacional 

Especializado. 

• Sensibilizar e mobilizar os Conselhos de Escolas e Associação de Pais e 

Mestres, para uma participação mais efetiva na gestão democrática das escolas. 

• Sensibilizar e mobilizar o Conselho Municipal de Educação, o Conselho de 

Alimentação Escolar e o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para que coloquem em 

prática suas competências de acordo com a legislação vigente. 

• Revisar e acompanhar juntamente com o Conselho Municipal de 

Educação o Plano Municipal de Educação. 

• Promover ações das Unidades Escolares com as famílias e comunidade 

escolar, em articulação com outras secretarias como: Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania, Secretaria de Saúde. 

• Manter parcerias com Secretaria de Estado da Educação e Ministério da 

Educação e Cultura como: municipalização dos 6ªs aos 9ªs anos conforme a 

demanda, material pedagógico, sistemas de avaliações, cursos de formação e 

outros. 

• Revisão do Plano de Carreira e de Remuneração do magistério Público 

Municipal. 
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• Ampliar a Educação infantil (Centros de Educação Infantil e Escolas 

Municipais de Educação Infantil) e EMEFs (Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental), considerando padrões de qualidade e com base nos parâmetros 

nacionais, de acordo com estudo de demanda reprimida, estudo de orçamentos 

e parcerias com outros governos. 

• Promover formação continuada para Professores e Gestores (professor 

coordenador, vice diretor e diretor) através de cursos, congressos, oficinas, 

utilização das tecnologias. 

• Ofertar cursos de aperfeiçoamento para os profissionais do serviço de 

Apoio Escolar (Inspetor, Secretário de Escola, Agente Administrativo, Auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil, Agente Apoio Escolar) 

• Manter programa de Educação de Jovens e Adultos, garantindo os direitos 

educativos dessa numerosa população com 15 anos ou mais, de acordo com a 

legislação vigente. 

• Buscar parceria com outras instituições e de outras instâncias do 

Ministério da Educação para promover oferta de cursos profissionalizantes. 

• Manter a qualidade da Alimentação Escolar e utilizar a mão de obra da 

comunidade local. 

 

 

3. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA  - PROTEGER E PRESERVAR 

 

Assumir plenamente as responsabilidades para proteger, preservar e assegurar 

o acesso equilibrado aos bens naturais comuns. A maior parte dos municípios brasileiros 

tem sob sua responsabilidade enormes extensões territoriais, que compõem porções 

significativas de nossas riquezas naturais.  

Com a grande concentração populacional nas cidades, é importantíssimo não 

descuidar do território municipal/regional como um todo, assim como é vital controlar 
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a pressão sobre os recursos naturais que o crescimento urbano muitas vezes ocasiona.  

Os bens naturais são finitos e as gestões municipais devem zelar pelo seu uso 

racional, a fim de preservá-los ao longo dos anos, portanto, precisamos buscar uma 

relação cada vez mais harmônica com todo o entorno natural (assim como incentivar a 

adoção de práticas agrícolas e agropecuárias sustentáveis e a recuperação e proteção 

de seus bens naturais), pensando em fazermos parte das cidades do futuro.  

E somente estas poderão oferecer melhor qualidade de vida e seguranças hídrica 

e alimentar, além de evitar mudanças climáticas intensas e eventos extremos. 

É necessário garantir o tratamento de todo o esgoto coletado; a proteção de 

nossos mananciais, com ações integradas de fiscalização; redução contínua das perdas 

de água e ampliação da consciência e da responsabilidade de todos sobre o uso 

adequado dos recursos naturais; maior controle sobre a emissão de poluentes; incentivo 

do uso de energias limpas e renováveis, assim como ampliar os programas de coleta 

seletiva e as atividades de reciclagem, garantindo a inclusão social e o desenvolvimento 

da economia solidária em nossa cidade. 

Implantar a Avaliação Ambiental Estratégica para as políticas públicas do 

município, incentivando e orientando sobre o uso de tecnologias sustentáveis. 

Elaborar e implantar um Plano de Educação Ambiental e Mobilização Social. 

Desenvolver um programa permanente de educação ambiental para a área de 

mananciais. 

Criar uma Escola Livre de Atividades Ambientais associada a um Centro Público 

de Formação para a Reciclagem. 

Implantar Sistema Público de Informações Ambientais Georreferenciadas. 

Fomentar junto aos grandes consumidores de água como indústrias, comércio, 

condomínios residenciais e obras da construção civil a utilização de água de reuso. 

Despoluição natural de córregos e promover investimentos para reduzir/ mitigar 

os pontos de alagamento e locais de enchentes no município. 

Fomentar a criação tanto de rede de locais para entrega voluntária, como de 

cooperativas para recolhimento de resíduos (recicláveis, entulho, madeira, pneus, 
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lâmpadas, eletroeletrônicos, isopor, podas de jardim, pilhas e baterias, óleo de cozinha 

etc), estimulando a corresponsabilidade social. 

Reforçar o caráter público e a hegemonia do município na destinação final de 

resíduos sólidos, buscando de maneira efetiva novas tecnologias para o tratamento e 

destinação final dos resíduos aqui gerados. 

É preciso promover campanhas educativas e adotar políticas públicas que 

induzam a adoção de práticas incentivando a Sustentabilidade. 

 

4. DESENVOLVIMENO SOCIAL E CIDADANIA – LUTA CONTRA A DESIGUALDADE  

 

- Reagir à desigualdade social. 

- Inclusão produtiva e garantia do direito a oportunidades. 

- Promover ampliação e uma sistematização adequada para o Cadastro Único. 

- Melhoria na rede de atendimento dos Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS).  

- Os CRAS e CREAS devem atuar de forma mais eficiente e integrados as redes de 

educação, saúde e conselhos tutelares, mas uma prioridade será avançar no 

mapeamento e conexão com a oferta de serviços sociais comunitários e órgãos ligados 

ao trabalho e inclusão produtiva.  

- Fortalecer a atuação dos CRAS e CREAS com a criação de uma rede de Agentes 

de Desenvolvimento Familiar. O papel dos agentes será o de realizar visitas domiciliares 

às famílias mais vulneráveis, atualizar o Cadastro Único, fornecendo informações sobre 

deficiências, oportunidades e efetividade dos programas sociais, estabelecendo com 

cada família um Plano de Desenvolvimento Familiar.  

- Promover uma política social voltada a oferecer a famílias em situação de 

vulnerabilidade, oportunidades de trabalho e condições para atender às suas 

necessidades básicas de forma autônoma, por meio do encaminhamento aos serviços 

de formação profissional, acesso a microcrédito e orientação para a gestão de pequenos 

negócios e a serviços públicos e comunitários de qualidade, que contribuam para o bem-

estar de todos. 
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- Promover a ampliação das políticas de prevenção à violência contra a mulher, 

o combate ao feminicídio e a qualificação da rede de atendimento às vítimas. 

*** Nossa sociedade, porém, é marcada pelas desigualdades no acesso a 

direitos, inclusive os mais básicos, e a oportunidades. Consideramos a promoção da 

igualdade na diversidade não somente uma questão de justiça, mas um valor 

fundamental para a realização plena de nossa democracia, garantindo o exercício e os 

benefícios da cidadania para todas e todos. A inclusão de grupos historicamente 

excluídos e o combate a qualquer forma de discriminação será diretriz transversal, 

presente em todas as políticas públicas, a ser implementada em especial por meio de 

projetos de promoção de equidade. Definiremos políticas específicas para superar as 

desigualdades que atingem mulheres, população negra, povos e comunidades 

tradicionais, pessoas com deficiência, LGBTI, juventudes e idosos. *** 

 

POLÍTICAS INCLUSIVAS DE CIDADANIA  

* MULHERES* 

- Oferecer apoio ao empreendedorismo feminino, por meio de acesso a crédito 

e microcrédito e capacitação profissional.  

- Para garantir o direito ao trabalho e à educação de mães, estimular a ampliação 

da oferta de vagas em creches em tempo integral. 

 

*POPULAÇÃO NEGRA* 

- Para a garantia dos direitos da população negra e enfrentamento do racismo, 

serão mantidas ações afirmativas e de promoção da equidade que visem ampliar o 

acesso à educação.  

- Promover políticas de inclusão, de igualdade de oportunidades e de 

remuneração no mercado de trabalho.  

- Promover a valorização da cultura negra, a partir da ação conjunta com 

entidades da sociedade civil.  
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*POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS*  

(Caiçaras, pescadores artesanais, etc.) 

- Criar políticas de fomento à suas atividades econômicas, com atenção às suas 

especificidades culturais, com promoção dos Produtos da Socio biodiversidade.  

 

*LGBTI+* 

-  Promover políticas para garantir o respeito e o exercício pleno da cidadania por 

LGBTI+.  

- Criar políticas para enfrentamento de situação de maior vulnerabilidade, 

prevenção e combate a todas as formas de violência e discriminação e para garantir o 

acesso ao mercado de trabalho e estimular o empreendedorismo.  

- Investir em políticas de prevenção e combate à violência, priorizando ações 

específicas para frear o índice de homicídios e violência física contra LGBTI+.  

 

*JUVENTUDE* 

- Acesso dos jovens a oportunidades, tanto educacionais quanto laborais, 

garantindo além de uma educação de qualidade, o acesso à cultura e ao esporte.  

- Investir em espaços públicos e infraestrutura para atividades culturais e 

esportivas, principalmente em regiões mais carentes, estimulando valores como coesão 

social, integração e trabalho criativo.  

- Propor, também, a criação de um programa que abra para os jovens entre 16 e 

24 anos a possibilidade de realizar serviço civil durante um ano em atividades culturais 

e comunitárias.  

- A inclusão produtiva também deve ser estimulada com políticas de apoio ao 

empreendedorismo juvenil, garantindo cursos de capacitação.  

- Acesso a novas tecnologias e a uma economia criativa devem ser colocadas ao 

alcance dos jovens.  

- Promover a participação política dos jovens, para debater e formular políticas 

que atendam a seus interesses e necessidades coletivos. 
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*PESSOAS COM DEFICIÊNCIA* 

- As barreiras cotidianas a derrubar são de natureza arquitetônica, funcional e de 

mobilidade, além das mudanças de percepção da sociedade sobre o papel, as 

necessidades e os direitos das pessoas com deficiências.  

- Criar e fortalecer políticas de promoção da autonomia e condições necessárias 

para que sejam protagonistas de suas próprias vidas; fortalecendo sua cidadania, 

complementarmente ao seu acesso ao mercado de trabalho, às atividades culturais e 

esportivas, à participação política e ao acesso à educação e à saúde.  

- Oferta de cursos de capacitação profissional para os candidatos às vagas 

inclusivas.  

- No campo da Educação, fortalecer a Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, ampliando e qualificando o debate sobre sua implementação com 

todo os envolvidos e interessados – educadores, gestores, comunidade escolar e 

famílias.  

 

*IDOSOS*  

- Segundo o IBGE, em 2030, o número de pessoas com 60 anos ou mais será 

maior do que o de jovens de 14 anos. Essa mudança na estrutura da população brasileira 

exige novas formas de organizar as políticas públicas que garantam qualidade de vida 

para os idosos.  

- Políticas de proteção aos idosos devem ser voltadas a garantia, entre outros 

direitos, ao atendimento integral a sua saúde, em especial por meio do Programa de 

Saúde da Família, com visitas domiciliares e divulgação de informação, além do apoio à 

prevenção de doenças ligadas ao envelhecimento e programas de tratamento de 

doenças crônicas comuns nesta fase da vida.  

- Promover a formação em geriatria para todos os profissionais de saúde.  

- Incentivar programas voltados à prática de atividades físicas e programas de 

inserção em atividades de formação para o uso e acesso à tecnologia; contemplar o 

lazer, bem como condições de fortalecimento dos laços de pertencimento às suas 

comunidades, oportunidades de transmissão de conhecimentos e habilidades e inclusão 
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produtiva.  

- Outra política fundamental, será a de promover, a adequação do espaço urbano 

para atender às necessidades da população idosa, ampliar o número de vagas em 

Instituições de Longa Permanência e instituir programas de construção e adaptação de 

moradias adequadas aos idosos. 

 

5. ESPORTES – LEGADO PARA A SAÚDE 

 

- Garantia de políticas públicas para incentivar a educação física nas escolas, as 

práticas do esporte e de atividades físicas para a população jovem, adulta e idosa e 

promover o esporte de alto rendimento, pois o esporte é fundamental para a saúde e a 

formação do espírito de cidadania. 

- O legado esportivo é o primeiro passo para promover o esporte de alto 

rendimento e para projetar nossa cidade como excelência esportiva, no esporte 

olímpico, paraolímpico, escolar e universitário. 

- Oferecer espaço público adequado à atividade física para cada grupo de 10 mil 

habitantes.  

- Revitalização e Implantação de ciclovias, pistas de corridas e caminhadas, que 

interliguem os espaços residenciais e os comerciais, bem como a implementação de 

políticas que favoreçam o uso de vias públicas para a prática de atividade física.  

 

6. URBANISMO/ HABITAÇÃO – CIDADE SUSTENTÁVEL, INTELIGENTE E 

DEMOCRÁTICA 

 

Quando pensamos em melhorar a qualidade de vida de nossa população, não 

podemos deixar de pensar no planejamento e na realização das políticas públicas para 

desenvolver uma cidade sustentável.  
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O planejamento urbano não pode reforçar a exclusão social, deixando os bairros 

desprovidos dos serviços públicos e da infraestrutura necessários para garantir 

qualidade de vida para todos os cidadãos.  

O objetivo é fomentar ideias inovadoras e ações para resolver os problemas 

urbanos de forma sustentável. Entre tais soluções estão: reutilizar e regenerar áreas 

abandonadas ou socialmente degradadas; dando prioridade ao adensamento e 

desenvolvimento urbano no interior dos espaços construídos; assegurar a 

compatibilidade de usos do solo nas áreas urbana; e garantir uma adequada 

conservação, renovação e utilização/reutilização do patrimônio cultural urbano. Além 

disso, é preciso adotar critérios de desenho urbano e de construção sustentáveis, 

respeitando e considerando os recursos e fenômenos naturais no planejamento. 

Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, 

periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de 

desenvolvimento. 

Nosso compromisso é promover e fortalecer políticas para um planejamento 

urbano integrado, que garanta, além do direito à moradia, acesso a meios de transporte 

coletivos, coleta de resíduos, saneamento básico e serviços públicos de qualidade, 

promovendo um urbanismo colaborativo, que valorizem a criação, revitalização e o uso 

de espaços públicos seguros e atrativos, onde a população possa interagir e se manifestar 

culturalmente. 

Fortalecer programas de habitação popular, que atendam a diversidade de situações 

urbanas e familiares, e que respondam, em especial, às necessidades dos mais pobres, 

com padrões urbanísticos, arquitetônicos e ambientais adequados. 

Ter um mecanismo de transparência ativa, com a criação de estratégias digitais que 

permitam a divulgação de indicadores sociais e econômicos, contribuindo para que os cidadãos 

acompanhem a evolução das políticas públicas e o cumprimento de metas dos planos diretores. 
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7. OBRAS – PLANEJAMENTO SEM DESPERDÍCIO DO DINHEIRO PÚBLICO 

 

Uma gestão municipal inicia utilizando o orçamento e as prioridades definidas 

pela gestão anterior, pelo menos em seu primeiro ano. 

Pensemos que um bom gestor tem obrigação de planejar o melhor para a cidade, 

independente de quem assumir o comando. 

Todo planejamento deve ser adequado, mas dinâmico, abrangente, objetivo e 

participativo, sendo fundamental que se pesquise e conheça as necessidades do 

município, se tornando imprescindível que se ouça e analise as questões de sua 

população. 

Um dos pontos principais que temos como foco é inicialmente uma Auditoria 

Especializada em todos os contratos, para que possamos conhecer a real situação da 

gestão que estaremos assumindo. Falando de um modo simplório – “ Ninguém adquire 

um imóvel sem antes saber se há rachaduras, se a estrutura está ou não comprometida, 

etc.” 

Existe uma programação definida: documentação dos terrenos, impactos 

ambientais, projetos completos, orçamentos reais, licitações, contratações, prazos para 

a conclusão e datas de início das obras. 

Importante resaltar que algumas obras devido à sua complexidade exigirão uma 

consultoria especializada. Ex: drenagem de uma área precisa de estudos das bacias 

hidrográficas. 

É preciso que se faça um planejamento econômico da obra considerando seu 

funcionamento após sua conclusão. Não desejamos ter “elefantes brancos”. Portanto, 

planejamento é essencial, pois de que adianta uma escola, um hospital, um teatro, 

praças, etc., sem verba para funcionamento e manutenção. Construir e não prever sua 

administração futura também é um erro. 

Além disso, se faz necessário em tempo real, acompanhamento das obras pelos 

técnicos responsáveis, pela população e pelos demais Poderes, com ampla e imparcial 

divulgação. 
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Nosso compromisso é evitar um fato recorrente que acontece em nosso 

município: obras inacabadas. É necessária uma investigação e possível punição.  

Temos que privilegiar e respeitar a População! 

 

8. SEGURANÇA PÚBLICA  

 

É preciso ter conhecimento sobre as reais necessidades da área de segurança, 

para fortalecer as ações de segurança realizadas em parceria com as demais instituições 

de segurança do município. 

Devemos portanto nos comprometer em desenvolver políticas de segurança 

preventiva nos bairros e centros comerciais e inclusive com programas de apoio ao 

dependente químico, ampliando as inciativas já existentes; atuar com rigor no 

cumprimento do ECA. 

O problema de segurança pública não deve ser tratado apenas como ação de 

polícia, é antes de tudo, uma questão de segurança social. Uma política integrada, 

envolvendo educação, saúde, esportes e cultura, deverá ser estabelecida com foco na 

valorização da vida e prevenção da violência. 

É necessário objetivar juntamente com a contribuição de especialistas de 

organizações da sociedade civil e das universidades, prevendo metas e indicadores de 

avaliação. 

A segurança pública também envolve a questão da humanização do trânsito e 

seus agentes na zona urbana, sendo necessário implementar soluções diversas de 

engenharia de tráfego e operação de trânsito, a fim de promover prioritariamente a 

segurança e fluidez.  

Ações diretas como implantação de semáforos, faixas para pedestres em locais 

de necessidade e de grande circulação; realização de palestras, atividades lúdicas e 

campanhas visando à mudança comportamental e redução de acidentes irão fortalecer 

e promover uma maior segurança a toda população. 

  

 

 



 
 

 
 
Comitê de Campanha – Rua Santos Dumont, 389 – Centro – Caraguatatuba/SP 

Fone: (12) 99621-1082 (WhatsApp) 
E-mail: rscaraguatatuba2020@gmail.com 

 

 

9. CULTURA – SABER E TRADIÇÕES 

 

Desenvolver políticas culturais que respeitem e valorizem a diversidade cultural 

e a defesa do patrimônio natural, construído e imaterial, que promovam a preservação 

da memória e a transmissão das heranças naturais, culturais e artísticas. 

A valorização da cultura local permite ao cidadão o reconhecimento de sua 

herança histórica e, ao município, a geração de riquezas.  

O apoio da gestão pública pode transformar habilidades locais em fator de 

inclusão e de destaque para o município, produzindo atividades econômicas 

relacionadas. 

A construção de uma identidade local, que compreenda a diversidade de 

manifestações culturais, é parte importante no desenvolvimento de uma cidade 

sustentável. O fomento às expressões culturais é política pública necessária para o 

avanço do município e a participação dos moradores. Para isso, algumas estratégias 

essenciais precisam ser adotadas, tais como: trabalhar para a formulação de referências 

conceituais e metodológicas para as políticas públicas de cada ação ou equipamento; 

promover a gestão participativa envolvendo a comunidade, profissionais da área 

cultural e gestores públicos; garantir o amplo acesso aos espaços culturais existentes e 

manter programação diversificada; fomentar a criação e a produção cultural nas 

comunidades; e estabelecer acesso gratuito ou a preços simbólicos nos equipamentos 

e espaços culturais públicos. Em síntese, é fundamental que os gestores locais apostem 

na promoção da cultura da sustentabilidade como área de integração entre os diversos 

setores da administração municipal. 

A cultura é direito humano fundamental, pois ela preserva a memória, transmite 

conhecimento, aumenta repertório e estimula a criação. 
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10. TURISMO SUSTENTÁVEL – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/ GERAÇÃO DE 

EMPREGOS E RENDA 

 

O Turismo é o setor que mais cresce no mundo, proporcionando uma retomada do 

crescimento e impulsionando a economia (Geração de Renda) e, promove divisas podendo 

aumentar a demanda por mão de obra, melhorando a qualidade de vida com crescimento 

sustentável. 

O turismo é um segmento abrangente, que reúne mais de 60 atividades 

econômicas. Apesar de ser fundamentalmente realizado pela iniciativa privada, é uma 

indústria fortemente impactada pelas políticas públicas, uma vez que depende de 

infraestrutura, segurança, serviços de saúde e condições macro e microeconômicas 

favoráveis para o seu bom desempenho. 

O desequilíbrio dessas condições estruturais pode levar à degradação da 

atividade, reduzindo empregos e limitando a entrada de divisas. 

É necessário que a gestão municipal faça parceria ao setor privado na busca do 

fortalecimento das políticas públicas. 

O setor deve ter representação e orçamento condizentes com a sua importância 

econômica, buscando aumentar a competitividade e, ao mesmo tempo, garantir a 

sustentabilidade econômica social, ambiental e cultural da atividade turística. 

Para tanto, algumas premissas são necessárias: 

Atrair empresas não-poluentes como aquelas vinculadas à tecnologia ou 

empresas de turismo seja de lazer ou de negócios que não causem danos ambientais, 

oferecendo as garantias e vantagens previstas na legislação municipal;  

Atrair instalação de universidades ou cursos de formação profissional, visando a 

transformar a realidade econômica de nossa cidade;  

Fortalecer os programas de trabalho voltados aos jovens, oportunizando 

primeiro emprego e estágios profissionalizantes;  

Fortalecer e ou criar novas parcerias com as instituições de ensino para que 

ofereçam cursos adequados à vocações reais de nosso município, ampliando as 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho;  
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Estabelecer e ou fortalecer parcerias com entidades de classe como Associação 

Comercial, Associação de Hotéis e Pousadas; Associação de Bares, Restaurante e 

Quiosques, SEBRAE e outros para elaborar propostas e projetos que contemplem a 

contratração de mão-de-obra local, qualificada pelas oportunidades de cursos 

profissionalizantes oferecidos pelas instituições;  

Qualificar o Turismo com a consolidação dos equipamentos, que além de 

fortalecer a imagem turística também podem oferecer importantes espaços para o 

lazer, a cultura e esportes que se integrarão ao patrimônio das praias e rede hoteleira, 

estimulando novos empregos;  

Fortalecer a cidade como o centro de compras e serviços do Litoral Norte, 

favorecendo a integração dessas atividades comerciais com as diversas modalidades de 

turismo;  

Promover espaços para a abertura da cidade para o mar, tanto com a promoção 

de eventos náuticos como pela criação de novos espaços para as embarcações;  

Estimular a qualificação e as oportunidades de inovação das micro e pequenas 

empresas para melhoria da competitividade empresarial;  

Estimular, utilizando as instituições como importantes parceiras (SENAC, SEBRAE 

e Universidades), a formação de empreendedores e de força de trabalho qualificada, 

voltada para inovação; 

Promover a revisão contínua da legislação de incentivo fiscal para estimular a 

instalação de empreendimentos geradores de empregos;  

Incrementar as ações do Banco do Povo de modo a fortalecer a oferta de capital 

e de investimento às microempresas; 

Dar voz ao Conselho Municipal de Turismo para oferecer alternativas e propostas 

ao incremento de novas ações para o uso de nossas potencialidades turísticas;  

Incentivar a exploração das atividades turísticas de lazer no Parque Ambiental do 

Juqueriquerê e no Parque da Serra do Mar e Parque Ambiental da Martim de Sá 

(comissão especial para elaborar plano com esta finalidade);  

Promover o turismo acessível e adaptado em parceria com Sepedi; 
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Promover a cidade através de eventos turísticos culturais, esportivos e de 

negócios atraindo capital humano de qualidade e investimentos financeiros capazes de 

alavancar nosso comércio;  

Elaborar Plano de Turismo Anual que contemple um calendário de eventos 

tradicionais e de novos eventos, incluindo o Ecoturismo nos parques e nas propriedades 

rurais. 

 

 

11. BEM ESTAR ANIMAL 

 

“Todo Animal transmite um amor puro, gratuito, sem interesse, esta energia 

afeta diretamente a nós, tanto na saúde física como ao nosso espírito, por isso nunca, 

jamais maltrate um animal, ele tem todos os sentimentos que nós humanos temos, pois 

o ESPIRITO que GERA a VIDA juntamente carregado com o material genético na sua 

criação, fecundará a sua existência, então ele fará parte deste mundo que foi criado e é 

governado pôr DEUS.” 

 

Ações importantes devem ser tomadas com relação ao cuidado com os animais, 

como : 

- Reforma e ampliação do prédio do Centro de Controle de Zoonoses, seus 

servidores e animais; 

- Fazer com que todos os animais sejam microchipados, a missão de cadastrar de 

forma profissional todos os animais domésticos, para consulta em caso de roubo, perda, 

ou seja ele tem que ter registro no municipio, de acordo com a Lei Municipal 1298/06; 

- Promover campanhas educativas para adoção responsável; 

- Providenciar parcerias com clínicas veterinárias para subsidiar no tratamento 

de animais recolhidos por maus tratos, que tenham sofrido qualquer tipo de violência e 

traumas fisicos, atendendo as necessidades dos protetores e ONGs de proteção a 

animais. 

- Realizar cadastro único de lares temporários para receber animais em caso de 

necessidade de acolhimento para auxiliar no tratamento e saúde do animal. 
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12. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  

 

O servidor público, qualquer que seja sua formação ou função desempenhada, é 

um importante agente na construção social. 

Ao contrário das pessoas que desempenham cargos políticos, cargos de 

confiança ou que são servidores temporários, o servidor público permanece 

desempenhando sua função, anos e anos a fundo, tornando-se profundo conhecedor da 

gerência de prestação de serviços ao cidadão. 

A estabilidade dos servidores somente se justifica se ela assegura, de um lado, a 

continuidade e a eficiência da Administração e, de outro, a legalidade e impessoalidade 

da gestão da coisa pública. 

Com efeito, a responsabilidade do servidor público é muito maior do que se 

imagina, tornando-se um privilégio por tratar-se de agente transformador do Estado. 

A prestação do serviço público é das mais importantes atividades de um corpo 

social. Nenhum País, Estado ou Município funciona sem seu quadro de servidores 

públicos, responsáveis pelos diversos serviços fornecidos ao cidadão. 

Valorizar o serviço público é, também, reconhecê-lo como um importante agente 

na construção de um país melhor! 

Diante disto, o nosso compromisso se torna maior ainda, pois acreditamos que  

nenhum gestor municipal possa fazer realmente uma gestão de qualidade se sua 

ferramenta maior, o “Servidor Público” não estiver contemplado com um olhar e ações 

que dê reconhecimento, valorização e os reais benefícios. 

O Servidor Público é fundamental para a garantia do Direito de Todos. 

 

 

13. ECONOMOMIA LOCAL, DINÂMICA E SUSTENTÁVEL  

 

Apoiar e criar as condições para uma economia local dinâmica e criativa, que 

garanta o desenvolvimento e a geração de empregos sem prejudicar o ambiente. A 

gestão pública deve considerar a cultura e a economia verde como eixos estratégicos 
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das políticas de desenvolvimento sustentável do município, a fim de transformar a 

diversidade cultural e natural em potenciais criativos da região para a produção de bens 

e serviços que leve à geração de empregos e proteja o meio ambiente. 

A economia criativa e sustentável apoia-se em diversos pilares e demanda 

políticas multissetoriais. Por isso, é necessário que a gestão pública, com participação 

da comunidade, possa planejá-la para impulsionar as potencialidades do município. 

Neste sentido, é fundamental a adoção de estratégicas como: introduzir medidas para 

estimular e apoiar o emprego local, o trabalho decente, a contratação de aprendizes e 

a formação de empresas; cooperar com a responsabilidade social empresarial, criando 

indicadores de sustentabilidade para as empresas; proteger a biodiversidade regional e 

o extrativismo controlado; apoiar a produção de orgânicos e fitoterápicos; incentivar o 

desenvolvimento da biotecnologia; promover o mercado de produções criativas locais; 

implementar o turismo local sustentável, entre outras. 

 

Para que todos entendam o nosso compromisso para uma Gestão de Qualidade 

precisamos TRANSFORMAR CARAGUATATUBA COM EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E 

CULTURA DE PAZ. 

Promover acesso a serviços públicos de qualidade e às oportunidades reais de 

ocupação profissional como forma de reduzir a desigualdade socioeconômica. 

Promover comunidades inclusivas e solidárias. As políticas de inclusão social e de 

promoção da solidariedade são fundamentais para o desenvolvimento de nossas 

sociedades e devem ser adotadas pelas gestões municipais, a fim de que as cidades se 

tornem mais justas e igualitárias. 

A diminuição das diferenças sociais é condição básica para o bem-estar da 

população e possibilita a construção de um espaço urbano sustentável. 

Desenvolver e implementar programas para prevenir e superar a condição de 

pobreza; assegurar acesso equitativo aos serviços públicos, à educação, à saúde, às 

oportunidades de emprego, à formação profissional, às atividades culturais e esportivas, 

à informação e à inclusão digital com acesso à internet; promover a inclusão social e a 

igualdade entre os gêneros, raças e etnias e o respeito à diversidade sexual; aumentar a 
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segurança da comunidade e promover a cultura de paz; e garantir o direito à habitação 

em condições socioambientais de boa qualidade, são alguns dos compromissos 

assumidos por nós, que estamos pleiteando ocupar o Cargo do Executivo Municipal de 

Caraguatatuba e do Partido Rede Sustentabilidade. 
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