
1 

 

   

 

 

PROPOSTAS DE GOVERNO 

CORONEL STANELIS 
 

 

 

 

 

COLIGAÇÃO CARAGUÁ COM 

TUDO NOVO 

 
 



2 

 

   

PROPOSTAS DE GOVERNO   
 CORONEL STANELIS 

 

COLIGAÇÃO CARAGUÁ COM TUDO NOVO 
 
O presente Plano de Governo apresenta as propostas  do candidato Coronel 

Stanelis para a gestão de 2021 a 2024. 

Esse documento, ponto de partida, foi elaborado por várias mãos a partir das 

contribuições de representantes de todas as áreas aqui contempladas.  Foram 

realizados diagnósticos técnicos e reuniões temáticas. Sugestões também foram 

colhidas em ambiente virtual e foram feitas visitas a vários bairros do município 

de Caraguatatuba, de Costa Norte a Costa Sul. 

A partir desse processo participativo e reforçando nosso compromisso com a 

democracia definimos como eixos estratégicos: 

• SAÚDE – Aqui o compromisso é com a prevenção e o acolhimento. 

• EDUCAÇÃO – Aqui o compromisso é com o presente de nossas crianças, 

futuro de nossa cidade. 

• DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Aqui o compromisso é com a inclusão, 

com o resgate da cidadania, com o fortalecimento do ser humano como 

um todo e no cuidado e atenção com as pessoas mais vulneráveis.  

• INFRAESTRUTURA URBANA – Aqui o compromisso é com a ampliação 

da urbanização do nosso município para todos. 
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• DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E ECONÔMICO – Aqui o 

compromisso é com a recuperação da economia pós pandemia e geração 

de emprego e renda. 

• MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Aqui o compromisso é com a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados para a população e das 

políticas públicas desenvolvidas. 

• GESTÃO TRANSPARENTE E DEMOCRÁTICA – Aqui o compromisso é 

com o respeito ao erário público e o fortalecimento do processo 

democrátivo. 

• SEGURANÇA PÚBLICA – Aqui o compromisso é com a proteção dos 

nossos munícipes e do nosso patrimônio público. 

• ESPORTES E LAZER – Aqui o compromisso é com a qualidade de vida. 

• CULTURA – Aqui o compromisso é com nossas raízes, através do 

reconhecimento e valorização da diversidade do nosso patrimônio 

histórico e cultural. 

• MEIO AMBIENTE – Aqui o compromisso é com a recuperação e a 

preservação de nossas riquezas naturais. 

E por fim, agradecemos a participação de cada um que compartilhou conosco 

o sonho de uma cidade mais justa, inclusiva, transparente, diversa e 

democrática. A mudança não se faz apenas com uma pessoa, mas com a 

união de forças de todos que acreditam em uma cidade melhor para nós, 

para nossos pais, para nossos filhos, para nossos netos, para nossos amigos.  

Que Deus abençoe nossa cidade e nos mostre os melhores caminhos.   
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OBJETIVOS E AÇÕES PROPOSTAS PARA OS 
EIXOS ESTRATÉGICOS 

 
1. SAÚDE  

 

• Realizar campanhas nas escolas municipais envolvendo as 

famílias para orientar  sobre alimentação saudável, vacinação 

e prevenção de doenças; 

• Fortalecer o Programa de Agentes Comunitários de Saúde,  o 

Programa Estratégia de Saúde da Família e o Programa de 

Saúde Bucal; 

• Melhorar a infraestrutura e fortalecer as ações dos CAPS para 

ampliar o atendimento às pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas,  em situações de 

crise ou nos processos de reabilitação psicossocial; 

• Implantar  Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF  que 

conta com equipe multidisciplinar em parceria com o Governo 

Federal para complementar as ações do Programa Estratégia 

Saúde da Família desenvolvendo ações de atendimento e 

inclusão das pessoas com deficiência e populações 

específicas; 
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• Implantar programas de atenção e acompanhamento a 

pacientes oncológicos que possam ser tratados dentro do 

próprio município;  

• Implantar programas de acompanhamento de pacientes 

portadores de doenças do aparelho circulatório e respiratório 

que passaram por tratamentos e procedimentos cirúrgicos  

dentro e fora do município; 

• Implantar ações para ampliar o acesso integral à saúde para a 

população LGBT por meio do estabelecimento de protocolos de 

atendimento específicos e qualificação da rede de saúde do 

munícipio;  

• Informatizar e integrar todos os órgãos de saúde do município 

visando diminuir o tempo de atendimento para consultas e 

espera na entrega dos resultados dos exames; 

• Realizar estudos para implantar a receita eletrônica e consulta 

online de medicamentos disponíveis na rede; 

• Ampliar a distribuição de remédios em domicílios para 

pacientes portadores de doenças crônicas;  

• Aprimorar o sistema de agendamento de consultas e exames 

pela internet;  
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• Implantar ações que diminuam o tempo de espera para 

realização de consultas especializadas e exames de alta 

complexidade; 

• Aderir ao sistema de prontuário único digital em parceria com o 

Governo Federal; 

• Manter programa constante de testagem para Covid-19; 

• Melhorar o transporte de pacientes que fazem tratamento fora 

do município; 

• Desenvolver estudos visando reorganizar o fluxo de 

atendimento e o redimensionamento dos atendimentos nas 

unidades de saúde do município; 

• Ampliar e descentralizar o atendimento de fisioterapia nas 

Unidades de Saúde do município; 

• Implantar atendimento oftalmológico móvel; 

• Implantar atendimento odontológico móvel para atendimento 

das comunidades mais distantes; 

• Implantar programas de valorização, capacitação e atualização 

para os profissionais da saúde; 

• Reformar e equipar as unidades de saúde do município por 

demanda;  
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• Realizar estudos para analisar a possibilidade de ampliar o 

horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, 

de acordo com demanda para diminuição das filas de espera; 

• Adequar a estrutura física das unidades de saúde do município 

para atender as normas de segurança do Corpo de Bombeiros 

e Vigilância Sanitária; 

• Fortalecer as ações de odontologia preventiva  nas escolas;  

• Ampliar campanhas de saúde bucal visando a promoção, 

prevenção e recuperação da saúde bucal da população;  

• Ampliar atendimentos via telemedicina de ponta a ponta com 

usos de aplicativos para pré atendimento; 

• Ampliar os atendimentos do Centro Integrado de Atenção à 

Pessoa com Deficiência e ao Idoso – CIAPI; 

• Melhorar a infraestrutura física das Unidades Básicas de Saúde 

com foco na acessibilidade e atendimento prioritário das 

pessoas com deficiência e idosos; 

• Desenvolver projetos e fortalecer as ações da Atenção 

Odontológica  com melhoria da infraestrutura do Centro de 

Especialidades dontológicas, atendimento prioritário e 
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capacitação dos profissionais que atuam no  atendimento das 

pessoas com deficiência; 

• Ampliar ações e implantar Centros Especializados em 

Reabilitação Física, Intelectual, Auditiva, Visual, Ostomia, etc... 

• Fortalecer as parcerias com Estabelecimentos de Saúde 

habilitados como serviço de reabilitação;   

• Implantar programas de capacitação e atualização para os 

profissionais da saúde que trabalham na Atenção Hospitalar e 

de Urgência e Emergência para melhoria do atendimento das 

pessoas com deficiência e idosos; 

• Realizar  estudos para verificar a possibilidade de implantação 

de um hospital municipal; 

• Melhorar a infraestrutura física e os equipamentos do Centro 

de Controle de Zoonoses; 

• Fortalecer e ampliar as ações de combate as endemias como 

dengue, zica e chikungunya; 

• Implantar em parcerias com os Governos Estadual e Federal,  

Organizações Sociais e Cuidadores a  Política Municipal de 

Proteção aos Animais Domésticos contemplando ações como 

saúde animal, cadastramento, chipagem; abrigo, acolhimento, 
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campanhas de adoção, controle da população de animais de 

rua e conscientização dos donos.  
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2. EDUCAÇÃO  
 

• Melhorar as condições físicas de acessibilidade para tornar as 

escolas totalmente inclusivas em parceria com o Governo 

Federal; 

• Fortalecer as ações da Educação Especial com foco na 

inclusão, com ampla atualização e capacitação dos 

profissionais envolvidos 

• Desenvolver propostas pedagógicas para assegurar as 

condições de entrada, permanência e participação de todos os 

estudantes com deficiência no ensino regular com amplo 

acesso ao atendimento educacional especializado, a fim de 

garantir um sistema educacional inclusivo em todos os níveis;  

• Modernizar os equipamentos das salas de recursos 

multifuncionais; 

• Ampliar o número de escolas em tempo integral; 

• Implantar Programa Transporte Escolar Acessível em parceria 

com o Governo Federal; 

• Fortalecer as ações  de fiscalização das condições de 

acessibilidade dos veículos que fazem o transporte de alunos 

com deficiência;  
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• Realizar parcerias com Instituições de Ensino Superior com a 

finalidade de apoiar, ampliar e incentivar a inserção das 

pessoas portadoras de deficiência; 

• Implantar programas de combate ao bullyng e violência nas 

escolas; 

• Fortalecer e ampliar o Programa de Formação Continuada de 

Professores em Educação Especial (Renafor), 

• Implantar programas de integração escola-comunidade abrindo 

os espaços escolares para realização de atividades de esporte, 

lazer e cultura; 

• Incentivar e apoiar a constituição e manutenção dos grêmios 

estudantis e associações de pais das escolas municipais; 

• Ampliar ações de enfrentamento do atraso escolar para 

adequação entre a idade dos alunos em relação à série/etapa 

em que estudam; 

• Implantar ações visando a elevação do desempenho dos 

alunos nas avaliações nacionais; 

• Ampliar o uso de tecnologias de informação e comunição (TIC) 

no processo de ensino-aprendizagem; 

• Iniciar estudos para implantar plano de carreira para os 

profissionais da educação não docentes; 
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• Implantar ações para manter uma relação adequada entre o 

número de alunos por turma e por professor a fim de garantir 

um processo de ensino-aprendizagem efetivo; 

• Iniciar ações par a revisão e atualização do currículo escolar 

com ênfase em inclusão, cidadania, alimentação saudável, 

educação ambiental, proteção aos animais, 

empreendedorismo, línguas e turismo; 

• Implantar ações de educação integral com ênfase em esportes, 

cultura, música, dança, etc, mediante integração com outras 

secretarias e parcerias com Organizações Sociais, Igrejas, 

Governo Estadual e União; 

• Implantar projeto piloto de escola sustentável; 

• Melhorar as condições de trabalho docente e a estrutura física 

das escolas; 

• Implantar programas constantes de formação inicial e 

continuada para todos os profissionais da educação; 

• Ampliar número de vagas em creches; 

• Iniciar estudos para ampliar o horário de funcionamento das 

creches para mães que trabalham no período noturno;  

• Implantar ações de monitoramento eletrônico das escolas e 

creches municipais; 
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• Ampliar as ações de segurança escolar em parceria com a 

Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar; 

• Realizar estudos para implantação de Escola Cívico-Militar em 

parceria com o Governo Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

   

3. DESENVOLVIMENTO  SOCIAL 
 

• Implantar e ampliar programas de prevenção à situações de 

vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários; 

• Fortalecer a Política Municipal de Assistência Social em 

consonância com as ações preconizadas pelo Sistema Único 

de Assistência Social com melhoria da infra estrutura dos 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, CREAS – 

Centro de Referência Especializado em Assistência Social 

visando prestação de serviços a indivíduos e famílias que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal 

ou social, por violação de direitos ou contingência; 

• Implantar ações integradas, com organização dos serviços em 

rede entre todas as secretarias municipais para garantir o 

acesso com qualidade dos serviços municipais, ofertando 

cuidado integral e assistência multiprofissional sob a lógica 

interdisciplinar centrada nas necessidades das pessoas em 

situação de risco e vulnerabilidade social; 
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• Ampliação e fortalecimento do atendimento às pessoas com 

deficiência priorizando a reabilitação, a inclusão social e a 

reinserção no mercado de trabalho;  

• Implantação de Oficinas Ortopédicas em parcerias com 

organizações sociais de apoio à reabilitação física de pessoas 

com deficiência;  

• Manter atualizado o cadastro municipal para cadastramento de 

pessoas com deficiência visando iniciar estudos para 

implantação do cartão inclusão; 

• Ampliar a oferta e diminuir o tempo de espera para recebimento 

de próteses e órteses; 

• Fortalecer e integrar as ações e estruturas das Secretarias de 

Assistência Social, Saúde e Educação para ampliar o 

atendimento às pessoas com deficiência e idosos; 

• Ampliar a  Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) com a 

implantação do Centro de Referência em Transtornos do 

Espectro Autista - CRTEA visando o atendimento integrado e 

articulado com as ações de inclusão social, educação e saúde 

das pessoas portadoras de TEA com ênfase no diagnóstico 
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precoce, apoio psicossocial às famílias considerando seus 

contextos de vida; 

• Promover ainda, nos CRTEA  ações nos campos de 

puericultura, desenvolvimento neuropsicomotor, intervenção 

precoce, atenção psicossocial, reabilitação e atenção às 

situações de crise com base no Projeto Terapêutico Singular; 

• Criação de operações conjuntas para atendimento, 

encaminhamento,  fiscalização e cadastro de moradores de rua 

nos programas da prefeitura; 

• Ampliar o acesso da população em situação de rua aos 

serviços de saúde através do Programa Consultório de Rua 

com apoio dos Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF a 

serem implantados; 

• Melhorar a infraestrutura física do Caps e fortalecer as ações 

do Programa “De Volta para Casa”  visando a inclusão social  e 

a reabilitação psicossocial para pessoas com transtornos 

mentais egressas de internação de longa permanência; 

• Ampliar as ações de assistência ao idoso em vulnerabilidade 

social com oferta de alimentação saúdavel e balanceada, 

moradia digna e  cuidados com a saúde;  
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• Fortalecer e apoiar as parcerias com as organizações sociais 

que atendem os idosos em situação de vulnerabilidade social;  

• Implantar novos Centros de Convivência do Idoso e melhorar a 

infraestrutura dos centros existentes com a ampliação da oferta 

de atividades sócio culturais e esportivas; 

• Estudar e implantar estratégias visando a extensão dos 

benefícios ofertados aos idosos e pessoas com deficiência para 

os acompanhantes; 

• Realizar ações de fiscalização constante do transporte público 

por meio de garantir transporte acessível e de qualidade para 

idosos e pessoas com deficiência; 

• Melhorar a acessibilidade com adequação da estrutura dos 

pontos de ônibus;  

• Implantar centros de reabilitação especializada para os 

deficientes para atendimento descentralizado dentro do 

município; 

• Melhoria na infraestrutura dos prédios públicos municipais 

focando a mobilidade e acessibilidade dos idosos e das 

pessoas com deficiência; 

• Fortalecer e apoiar as ações do Conselho Tutelar visando 

assistência à Criança e ao Adolescente; 
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• Criar Centros de Juventude e programas de inserção dos 

jovens no mercado de trabalho; 

• Criar a Rede Municipal de  Apoio e Proteção à Mulher em 

parceria com os órgãos especializos como Delegacia 

Especializada de Atendimento ás Mulheres – DEAM, Juizado 

ou vara especial de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícias Militar 

e Civil e organizações sociais que prestam atendimento à 

mulheres vítimas de violência, em risco social e 

vulnerabilidade;  

• Fortalecer  e ampliar as ações do Centro de Referência da 

Mulher com foco no acolhimento e triagem; apoio psicossocial; 

oferta de cursos de qualificação visando a promoção de 

autonomia econômica; espaço de cuidado das crianças – 

brinquedoteca; alojamento de passagem e central de 

transportes dentre outras; 

• Fortalecer a parceria com a Polícia Militar e Guarda Civil 

Municipal a ser implantada para ampliar as ações da Patrulha 

da Maria da Penha. 
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4. INFRAESTRUTURA URBANA  
 

• Expandir, melhorar e recuperar as condições das ciclovias do 

município;  

• Desenvolver estudos para criação e implantação de 

bicicletários no município; 

• Promover maior Integração entre as secretarias afins para 

planejamento das ações de Mobilidade Urbana e Habitação 

visando diminuir o tempo de deslocamento entre o local de 

moradia e o trabalho das pessoas; 

• Melhorar as condições de acessibilidade das vias e públicas e 

órgãos municipais; 

• Ampliar e dar continuidade ao processo de Regularização 

Fundiária; 

• Ampliar a oferta de moradias em parceria com o Governo 

Federal por meio do Programa Casa Verde Amarela; 

• Retomar e concluir as obras paralisadas no município; 

• Ampliar as ações de drenagem do município;  

• Implantar programas próprios e em parceria com moradores 

para ampliar a pavimentação das ruas do município com 

implantação de guias e sarjetas; 
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• Disponibilizar caçambas em locais do município onde não há 

coleta de lixo regular;  

• Ampliar a rede de iluminação pública do  município por meio de 

parcerias público privadas; 

• Ampliar a oferta de coleta e tratamento de esgoto em parceria 

com a Sabesp; 

• Melhorar e ampliar a cobertura de internet do município; 

• Iniciar estudos para implantar banheiros públicos em praias  e 

outros locais de interesse público;   

• Revisar os itinerários das linhas de ônibus municipais visando 

adequar os horários e atender os bairros mais afastados; 

• Melhorar e modernizar os pontos de ônibus implantando 

sistemas de GPS para que o usuário seja informado sobre os 

horários de chegada e partida nos locais de parada;  

• Realização constante e ampliação de campanhas voltadas à 

conscientização sobre normas de trânsito e segurança; 

• Implantar estudos para melhoria da malha viária do município 

através do Departamento de Trânsito do município; 

• Melhorar a sinalização viária do município com colocação de 

placas de trânsito e de nome de ruas. 
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5. DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E  
ECONÔMICO  
 

• Promover o desenvolvimento econômico da cidade para gerar 

mais empregos e renda a partir de uma política de atração de 

empresas para a região com qualificação dos trabalhadores e 

melhoria da infraestrutura urbana; 

• Incentivar a área de construção civil através da redução das 

despesas com o custeio da máquina pública e aumentando o 

percentual de investimento do orçamento do município; 

• Criar o Centro de Apoio ao Empreendedor para facilitar a 

abertura de novos negócios com diminuição da burocracia e 

fomentar a capacitação dos gestores e funcionários através de 

parcerias com SEBRAE, Associação Comercial, Instituições de 

Ensino e Agências de Desenvolvimento Estaduais e Federais; 

• Criar um espaço nos moldes das incubadoras de empresas, 

para apoiar o desenvolvimento de startups e novos negócios 

em parceria com instituições de ensino, pesquisa e 

Organizações Sociais; 

• Capacitar e qualificar as micro e pequenas empresas para 

participar das licitações governamentais; 
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• Valorização e fortalecimento  dos negócios locais com apoio e 

qualificação de produtores locais, cooperativas de compras, 

cursos de atualização e de capacitação de MEIS – 

microempreendedores individuais . 

• Realizar campanhas de incentivo à formalização e inclusão 

social dos MEIS mostrando as vantagens e benefícios dessa 

ação; 

• Fortalecer o Banco do Povo com ações de qualificação e 

capacitação dos MEIS para melhorar o acesso ao microcrédito; 

• Fortalecer as açõs do PAT – Posto de Atendimento ao 

Trabalhador; 

• Fortalecimento do  Departamento de Agricultura e Pesca da 

Secretaria de Meio Ambiente; 

• Apoiar as colônias, entrepostos e associações de pesca do 

município com qualificação profissional, assistência técnica e 

campanhas e eventos culturais e gastronômicos visando o 

aumento do consumo dos pescados; 

• Melhorar e implantar ranchos por demanda para apoiar os 

pescadores artesanais do município; 

• Criação da Casa do Agricultor para Auxiliar os produtores rurais 

locais através de cooperativas e  firmar parcerias entre a 
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prefeitura e entidades especializadas como a EMBRAPA, 

SEBRAE, etc. para qualificação e  processamento dos produtos 

para agregação de valor como verduras higienizadas, 

orgânicos, produção de doces, geleias, temperos, etc.  

• Identificar, apoiar e fomentar iniciativas voltadas à Economia 

Solidária; 

• Melhorar a infraestrutura e a segurança das áreas rurais; 

• Criação, desenvolvimento e promoção de novos produtos 

turísticos; 

• Desenvolver projetos para aproveitar o potencial turístico do 

Rio Juqueriquerê;  

• Fortalecer o ecoturismo e o turismo rural do município 

aproveitando as potencialidades da Mata Atlântica; 

• Manter o inventário turístico atualizado  com mapeamento e 

ampliação da  divulgação dos pontos turísticos existentes; 

• Organizar e fortalecer ações de turismo receptivo no município 

em parceria com agências de viagens e órgãos 

governamentais; 

• Realizar parcerias para qualificar e profissionalizar motoristas 

de taxi, motoristas de aplicativos, vendedores ambulantes 

cadastrados e guardadores de carros regularizados para 
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divulgarem as atrações turísticas do município e o calendário 

anual de eventos;  

• Ampliar o atendimento da Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas  - A Lei Complementar 123/2006, uma vez que o 

município deve ser um agente de promoção de uma ambiente 

favorável para fomentar o fortalecimento e competitividade dos 

pequenos negócios. 
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6. MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 
 

• Construção do novo Paço Municipal; 

• Integração e informatização  de todos os setores da Prefeitura 

visando potencializar os resultados das políticas públicas; 

• Implantar uma gestão austera, com respeito ao dinheiro do 

contribuinte, calcada em ações de combate implacável à 

corrupção e ao superfaturamento;  

• Implantar um programa de gestão que tornem os dados 

municipais transparentes com a finalidade de prestar contas 

para o cidadão das políticas desenvolvidas pelo governo) 

• Iniciar estudos para implantar em parceria como as 

associações representantes dos servidores públicos o Plano 

Municipal de Capacitação e Valorização do servidor público 

efetivo; 

• Criar um Centro de Atenção à Saúde do Servidor para 

acompanhamento da saúde dos funcionários públicos 

municipais; 
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• Implantar Programas permanentes de Saúde Ocupacional 

visando a melhoria da qualidade de vida no trabalho dos 

servidores municipais. 

• Instituir comissão permanente de acompanhamento do Plano 

de Carreira e Estatuto do Servidor; 

• Reorganizar o fluxo de atendimento, implantar e ampliar 

projetos voltados à qualidade de vida do servidor no setor de 

medicina e saúde do trabalho; 

• Reorganizar o fluxo de trabalho de modo a evitar o desvio de 

função; 

• Reduzir o número de cargos comissionados;  

• Melhoria e ampliação dos canais de atendimento online ao 

cidadão; 

• Implantar estudos para a racionalização e desburocratização 

dos métodos e fluxos de trabalho da prefeitura; 

• Desenvolvimento de estudos para implantação de 

ecoeficiência visando redução do custo com o funcionamento 

da máquina pública e a proteção do meio ambiente; 

• Enxugamento da máquina pública com redução de despesas 

de custeio tais como água, luz, aluguéis, combustíveis, etc; 

• Renovação da frota de veículos leves e pesados do município. 
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7. GESTÃO TRANSPARENTE E 
DEMOCRÁTICA 
 

• Implantar ações visando a revisão e atualização dos Planos 

Municipais existentes e desenvolvimento dos planos faltantes;   

• Implantar ações de fortalecimento  e apoio dos conselhos 

municipais com a criação da Casa dos Conselhos; 

• Apoiar e fortalecer as ações das Associações de Bairro; 

• Implantar ações de governo itinerante; 

• Desenvolver aplicativos para que o munícipe relate os 

problemas de seu bairro; 

• Desenvolver campanhas de incentivo à efetiva participação 

popular com foco na conscientização do munícipe ciente de 

seus direitos e deveres; 

• Implantar ações efetivas visando o orçamento participativo;  

• Adotar parcerias com instituições de responsabilidade social 

visando a melhoria da Governança municipal, transparência e 

Compliance nos moldes das premissas do Governo Aberto;  

• Implantar projetos para incentivar as crianças e adolescentes a 

terem maior participação política como Político de futuro, 

prefeito mirim, vereador mirim, etc; 
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• Manter atualizado o Portal da Transparência Municipal  usando 

uma linguagem clara para melhor entendimento e 

compreensão pelo cidadão; 

• Promover e ampliar o atendimento do Serviço de Ouvidoria 

Municipal  e o Programa e-Sic - Sistema Eletrônico de 

Informações ao Cidadão; 

• Promover estudos de modernização administrativa visando 

analisar a necessidade de criação e extinção de secretarias; 

• Ampliar o uso dos recursos da Tecnologia da Informação e 

Comunicação adotando técnicas modernas de gestão, 

compatíveis com o conceito de Governo Eletrônico buscando 

descentralização, agilidade e rapidez no atendimento ao 

cidadão;  

• Criar unidades descentralizadas de atendimento aos munícipes 

evitando deslocamentos desnecessários. 
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8. SEGURANÇA PÚBLICA  
 

• Desenvolver um Plano Municipal de Segurança Pública 

articulado com o Conselho Municipal de Segurança, com ampla 

participação da sociedade e de todos os outros órgãos que 

compõem o sistema de segurança do município; 

• Fortalecer parcerias e os convênios com as Polícia Civil e 

Militar visando promover a melhoria da segurança pública na 

cidade, principalmente nas regiões mais afetadas pela 

violência e pelo tráfico de drogas; 

• Ampliar as ações da atividade delegada e expandir para a 

Guarda Civil Municipal; 

• Ampliar e integrar o monitoramento eletrônico do município;  

• Desenvolver programas multidisciplinares e multisetoriais 

visando evitar a entrada precoce de crianças e adolescentes no  

mundo das drogas;   

• Desenvolver e apoiar projetos próprios e em parcerias como 

Guarda Mirim, Agente de Trânsito Mirim, Bombeiro Mirim, 

Defesa Civil Mirim, etc; 

• Adotar práticas de Urbanistíca de Segurança; 
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• Atualizar o plano de gerenciamento de áreas de risco de 

escorregamentos do município de Caraguatatuba; 

● Melhorar a estrutura de trabalho da Defesa Civil, investindo em 

equipamentos e veículos necessários às suas atividades;  

● Desenvolver o  Plano Municipal de Contingência – Plancon e o 

PNNR nos moldes da Defesa Civil Estadual; 

● Manter atualizado o cadastro e o mapa das  áreas de risco do 

Município; 

• Dotar a Guarda Municipal com equipamentos de segurança de 

última geração tais como drones, câmeras, equipamentos, 

vestimenta de proteção pessoal, armamento não letal, etc.  
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9. ESPORTES E LAZER  
 

• Implantar em parceria com o Governo Federal o programa 

“Segundo Tempo”, a fim de oferecer aos jovens de 6 a 17 anos, 

no contraturno escolar, práticas esportivas orientadas por 

profissionais qualificados e material didático adequado;  

• Implantar brinquedos infantis em Praças e Parques Públicos 

por demanda; 

• Recuperar e manter em condições de uso e segurança das 

áreas de práticas de lazer e esportivas do município;  

• Construir novas piscinas municipais nos bairros por demanda; 

• Criar programas municipais de incentivo aos esportes 

aquáticos; 

• Ampliar as opções de lazer nos bairros, com novas quadras, 

centros esportivos, campos de futebol, ginásios, parques, 

praças, entre outros atrativos; 

• Implantar novas academias ao ar livre;  

• Instalar brinquedos e equipamentos adaptados para pessoas 

com deficiência em parques, praças e outros locais públicos 

destinados à prática do esporte e lazer; 
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• Reformar e modernizar os equipamentos públicos de esporte e 

lazer do município; 

• Criar programas para incentivar a participação de crianças e 

adolescentes em esportes e competições de alto rendimento; 

• Criar programas de incentivo e fomento para que jovens atletas 

profissionais   participem de competições oficiais em níveis 

estaduais, nacionais e internacionais; 

• Criar escolinhas de esportes para várias modalidades como 

Handebol, Vôlei, Basquete, Atletismo, Lutas, Futebol, dança, 

capoeira etc; 

● Desenvolver açõed de apoio ao esporte escolar, de rendimento 

e lazer e ampliar a realização de eventos esportivos como 

olimpíadas estudantis, Jogos do Idoso, jogos regionais, 

paraolimpíadas, etc; 

● Desenvolver ações visando o esporte comunitário como futebol 

de várzea, gincanas, bocha e brincadeiras de rua. 

● Através das Secretarias de Turismo e de Esportes desenvolver 

disputas esportivas que coincidam com os feriados das cidades 

e do Estado. 
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10. CULTURA  
 

• Fortalecer a FUNDACC com a finalidade de melhorar o fomento 

à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 

culturais; 

• Resgatar, valorizar e difundir  a cultura e as tradições caiçaras 

realizando festas típicas promovendo os produtos artesanais e 

culinária característica do município; 

• Desenvolver ações de valorização da identidade negra 

reconhecendo a riqueza de suas manifestações em forma de 

música, culinária, religião, artes marciais, língua;   

• Promover e valorizar  os artistas e artesãos locais; 

• Implementar as ações previstas no Plano Municipal de Cultura; 

• Desenvolver ações afirmativas para resgatar e valorizar as 

expressões da  cultura afro brasileira; 

• Incentivar ações para promoção de Arte Digital, Moda e Design; 

• Resgatar e valorizar a historia da Fazenda dos Ingleses com 

uma possível parceria com a Fazenda Serramar;  

• Implantar ações de recuperação e revitalização do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Arqueológico do município; 
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• Iniciar estudos para implantação do Arquivo Público Municipal; 

• Realizar e fomentar oficinas de produção de jóias de sementes 

de nossa Mata Atlântica; 

• Fortalecer ações de inclusão produtiva com a realização de 

oficinas de tapeçaria e redes de pesca; 

• Ampliar as oficinas culturais para atender todo o município; 

• Incentivar a formação de clubes de leitura; 

• Realizar eventos visando a valorização da diversidade cultural. 
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11. MEIO AMBIENTE 
 

• Desenvolver ações de restauração e preservação da flora e 

fauna aquática com foco na coleta e tratamento de esgoto, 

combate à pesca de arrastão e implantação de arrecifes 

artificiais; 

• Desenvolver ações visando a expansão e regulamentação das 

atividades de ecoturismo no município; 

• Atualizar  o plano de uso e manejo do Parque Estadual da Serra 

do Mar em parceria com o Governo Estadual; 

• Elaborar projetos para a recuperação das áreas degradadas do 

município; 

• Implantar programas de recuperação e preservação dos 

recursos hídricos do município e desassoreamento dos 

córregos e rios dentro das normas ambientais vigentes; 

• Melhorar a infraestrutura do viveiro municipal;  

• Ampliar a arborização do município introduzindo espécies de  

plantas nativas e frutíferas; 
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• Realizar e fortalecer parcerias com órgãos estaduais e federais 

para a fiscalização das áreas de preservação e conservação de 

nossa Mata Atlântica prevenindo invasões e desmatamentos; 

• Ampliar o número de Ecopontos no município; 

• Implantar Coleta Seletiva; 

• Incentivar e apoiar  cooperativas  de catadores e reciclagem. 

 

Ressaltamos que esse trabalho é apenas o começo. Caso alguma 

ação necessária não esteja contemplada nesse documento, não 

significa que não será implementada.  Pois a vida é dinâmica e novas 

necessidades surgem a cada dia.  Contamos com vocês, munícipes 

de nossa Caraguatatuba, para construir essa caminhada rumo à 

mudança e à cidade que queremos. 

 


