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APRESENTAÇÃO 

 

  A TECNOLOGIA E A INOVAÇÃO serão as ferramentas 

estratégicas para a concretização das ações de nosso governo. 

 As políticas públicas deverão estar alinhadas à matriz de 

desenvolvimento preconizada pela Organização das Nações Unidas 

- ONU, contida na AGENDA 2030. Esta AGENDA é um plano de ação 

universal para as pessoas, para o planeta, para a prosperidade e a 

paz. Ela contém 17 objetivos que buscam concretizar os direitos 

humanos considerando-os integrados e indivisíveis nas suas três 

dimensões: A econômica, a social e a ambiental. 

 Será uma jornada coletiva e desafiadora que envolverá a 

comunidade, governos municipal, estadual e federal, o legislativo e a 

iniciativa privada. 

 São inúmeras as temáticas municipais contempladas na 

elaboração desse Programa de Governo. 

     Pensar estrategicamente essas temáticas municipais, de forma 

integrada e possível de serem realizadas, significa propiciar a todos, 

com igualdade, uma qualidade de vida mais adequada, a longo 

prazo. Será compromisso do nosso governo manter, numa linha 

crescente, o nível de atendimento na Educação, Saúde, Esporte, 

Cultura e no Desenvolvimento Social, sem deixar o incremento ao 

Turismo, fundamental ao desenvolvimento da economia local.  

 Garantir a inclusão social das pessoas que vivem à margem do 

desenvolvimento, promover a modernização sem perder elementos 

tradicionais de nossa cultura e de nossa característica ecológica, 

demandará investimentos tanto em tecnologia quanto em 

profissionais qualificados, capazes de enfrentar conjuntamente 

esses desafios garantindo uma gestão pública eficaz e humana. 
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 Os recursos públicos disponíveis são finitos as demandas sempre 

crescentes, exigirão um constante controle e será feita com 

transparência, respeito e justiça. 

 Serão quatro anos de trabalho intenso e responsável, buscando 

um desenvolvimento com planejamento. harmonia e paz. 

 A sociedade civil, responsável pela leitura apropriada das 

demandas da comunidade tornará mais amplo o planejamento das 

ações executivas, colaborando não só para a correta aplicação dos 

recursos, como também compartilhando as responsabilidades e as 

soluções mais eficazes para as problemáticas sociais. 

 

DEUS ABENÇOE NOSSA JORNADA!! 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                  Mateus Veneziani da Silva 

 

Sergio Arnaldo Brás 
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PROGRESSO, LIDERANÇA E 

RESPONSABILIDADE 
PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS 

 

“A dificuldade reside não tanto em ter novas ideias, mas escapar das antigas” 
John Keynes  

 

A velocidade das mudanças e das transformações vividas pelos municípios 

brasileiros em curto espaço de tempo, requerem uma análise sobre as melhores 

e mais eficientes práticas de gestão pública, capazes de compartilhar problemas 

e oportunidades mantendo-nos integrados à região metropolitana do Vale, Litoral 

e Serra, sem abdicar de nossas características. 

Esse processo de mudança deve considerar a inovação dos métodos de 

gerenciamento do município transformando-nos em referência de qualidade de 

vida e um importante centro urbano. 

Para que as decisões governamentais respondam adequadamente, 

propomos estratégias e princípios que construirão a Caraguatatuba do Futuro: 

• Investir na modernização tecnológica implantando o SUI – Sistema 

Unificado de Informações, através do GED – Gestão eletrônica de 

Documentos, utilizando da assinatura eletrônica. (Sem papel) 

 

• Implantar gestão de alto desempenho. Fortalecer a integração entre as 

áreas da educação, saúde, desenvolvimento social, cultura, esporte, meio 

ambiente, com foco na melhoria dos serviços públicos e a otimização do 

uso da estrutura física disponível. 

 

• Revisar os instrumentos legais da administração pública (leis, decretos e 

portarias, modernizando e adequando-os às novas exigências de uma 

administração de alto desempenho). 

 

• Assegurar acesso às políticas públicas respeitando as características 

particulares do ser humano, suas opções e diferenças de raça, de gênero, 

de geração, de opção religiosa, de orientação sexual e de condições físicas 

mentais, sensoriais e intelectuais. 

 

• Contribuir para a formação de um ambiente de negócios oportunizando a 

instalação de novas empresas e comércio visando ao crescimento 

econômico sustentável. 
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• Dotar a cidade de infraestrutura para o desenvolvimento da potencialidade 

turística, principal atividade geradora de emprego e renda e 

desenvolvimento econômico. 

 

• Investir na formação de mão-de-obra especializada para atender as 

diferentes demandas, trabalhando em parceria com universidades, escolas 

profissionalizantes, entidades sociais e secretarias municipais. 

 

• Investir e ou ampliar o sistema de drenagem, como ação fundamental do 

saneamento ambiental, promovendo soluções que minimizem os impactos 

das enchentes e alagamentos nos bairros da cidade. 

 

• Fortalecer e modernizar o sistema de saúde promovendo o aumento da 

capacidade na cobertura e na qualidade dos serviços prestados. 

 

• Estabelecer canal direto de contato com a comunidade, representada pelas 

associações de bairro, dando a eles a oportunidade de manifestar-se 

acerca das demandas do bairro que elas representam. 

 

• Apoiar os trabalhos dos conselhos municipais, para que cumpram seu 

objetivo de controle social. 

 

• Garantir o direito à habitação como direito à cidade, integrando-se às 

demais políticas urbanas sociais e ambientais. 

 

• Priorizar a Educação como ferramenta para diminuir as desigualdades 

sociais. 

 

• Investir no empreendedorismo e educação para o trabalho, criando 

oportunidades de geração de renda emprego e produção de riqueza. 

 

• Ampliar as políticas se acessibilidade urbana, arquitetônica nos transportes 

e nas informações. 

 

• Investir no funcionário público oferecendo-lhe ambiente adequado de 

trabalho, programas de saúde e bem-estar, atualização profissional (Escola 

de Governo) continua e aperfeiçoamento dos benefícios já obtidos ao longo 

de sua carreira. 
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CONSTRUINDO O FUTURO 
EDUCAÇÃO. 

 

 

Políticas públicas de Educação requerem mais que a garantia de vagas nas 

escolas para os diferentes ciclos. Trata-se de estabelecer, como prioridade, a 

formação de jovens cidadãos conscientes de seus papéis sociais o que trará 

como consequência a mudança no comportamento da sociedade com impacto 

a curto, médio e longo prazos. 

Promover Educação de qualidade requer a construção de um processo 

pedagógico-modelo, que estabeleça um padrão de excelência na educação 

infantil e no ensino fundamental, aplicando esforços inclusive na formação 

continuada de professores e na rede de apoio à educação; uma realidade a ser 

aplicada nos 4 anos desta gestão. 

Cabe ainda ressaltar a importância da família e da comunidade na 

formação desses jovens, fator essencial para o sucesso das ações educacionais. 

Nesse sentido, pretende-se apoio por meio de políticas públicas desenvolvidas 

pela Rede de Proteção Social, da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Estas ações devem construir uma Caraguá que pensa no futuro, com ações 

no presente: mais humana, integradora e sustentável, em estreita correlação 

com as funções sociais, culturais e econômicas. 

 

PARA OBTER RESULTADOS: 

 

•  Priorizar o ensino em tempo integral, implantando-o em pelo menos 100% 

das unidades escolares com atividades complementares, extracurriculares, 

ao longo do dia, proporcionando opções educativas, esportivas e culturais; 

 

•  Capacitar, instrumentalizar e motivar os professores e coordenadores, 

utilizando novas tecnologias para prática mais efetiva no processo de 

aprendizagem; 
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• Investir na formação especifica de Professor Alfabetizador, ampliar a oferta 

de aperfeiçoamento contínuo para os profissionais do serviço de apoio 

escolar; 

 

• Reformar, ampliar e readequar, as Unidades Escolares, dotando-as de 

laboratórios temáticos, bem como de espaços para realizações e 

atividades; 

 

•  Desenvolver e aplicar programas educacionais específicos, promovendo 

conhecimento além dos conteúdos curriculares, como:  

o Educação intergeracional; 

o Educação para o empreendedorismo; 

o Educação profissional integrada a educação de jovens e adultos; 

o Educação musical; 

o Educação para segundo idioma. 

o Outros programas oriundos da manifestação de interessas dos alunos. 

 

• Municipalizar o ensino fundamental de 6º ao 9º ano desde que haja 

abertura do Estado; 

 

• Assegurar um estagiário de pedagogia em cada classe, na série inicial; 

 

• Ampliar o atendimento de 0 a 3 anos (CEI) em 80% até 2024; 

 

• Disponibilizar computadores portáteis para os alunos e professores até 

2024, assegurando aos equipamentos a manutenção continua; 

 

• Implantar sistema de monitoramento de segurança, com central de 

acompanhamento nas Unidades Escolares; 

 

• Rever atuação do Apoio Pedagógico; 

 

• Rever alimentação escolar dos alunos do Estado; 

 

• Redução do número de alunos em sala de aula (de acordo com diretrizes 

nacionais e municipais). 
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PROJETOS EDUCACIONAIS: 

 

  Os projetos e ou programas educacionais deverão ser deverão ser 

sistematicamente avaliados visando melhorar sua abrangência e seus 

resultados: 

• Sala Verde: espaço onde se efetivam as políticas educacionais voltadas 

para meio ambiente, atendendo tanto alunos como professores e a 

comunidade para cursos e pesquisas sobre o tema; 

 

• Banda Marcial: Parceria com a FUNDACC onde os alunos que se destacam 

nas fanfarras são levados a aprimorar seus conhecimentos; 

 

• Oficina de Artes; projeto integrado de costura e artesanato que atende às 

escolas produzindo cortinas, capas, brinquedos, etc. Atende ainda os pais 

que acompanham seus filhos nos atendimentos no CRIES do Tinga com 

cursos rápidos; 

 

• FLIC – Feira Literária de Caraguatatuba: realizada desde 2011, busca a 

promoção do gosto pela literatura entre os alunos e a comunidade. A cada 

ano é escolhido um autor e é trabalhado desde o CEI culminando na 

semana da Flic onde são apresentados os trabalhos realizados; 

 

• Escola Aberta: abertura das escolas à comunidade nos finais de semana 

oferecendo cursos e parcerias com associações de bairros; 

 

• Educação para Além da Escola: entende-se aquela que promove o 

conhecimento além dos conteúdos curriculares propiciando educação de 

qualidade e significativa. (Robótica, Empreendedorismo, etc); 

 

• Saúde nas Escolas: (PSE – Programa de Saúde nas Escolas: saúde bucal,   

ocular, auditiva e preventiva do escolar): programa em parceria com 

Governo Federal atendendo alunos em todas as dimensões físicas para um 

maior aproveitamento escolar; 

 

• Libras: Implantar o ensino de libras para alunos do ensino fundamental I e 

II dotando cada unidade escolar de um interprete de libras; 

 

• Retomar: ”Escola de pais Cidadãos”; 
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• Musicalização: capacitação de professores para o ensino musical; 

 

• De bem com a vida: Oferecer educação emocional positiva para crianças e 

adolescentes, ensinando bom humor, tolerância; 

 

• Circo Escola: Parceria com a FUNDACC tem como objetivo associar 

educação a arte, estimulando a coordenação motora, atividades em grupo, 

superação de desafiara, criatividade e ludicidade; 

 

• Professor alfabetizador: Ampliar visando atender os anos iniciais (do 1º ao 

3º ano); 

 

• Fanfarras: Dar continuidade e uniformizar os integrantes das três fanfarras. 

 

 Novos projetos ou propostas deverão ser analisadas, observando-se 

indicadores, tais como demanda, efetiva necessidade de sua implantação e 

eficácia de seus resultados. 
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SAÚDE E BEM ESTAR 

CIDADE SAUDÁVEL 

 

  

“Assegurar uma vida saudável de qualidade e promover o bem-estar para todos 

em todas as idades” 

 

 Os investimentos em infraestrutura destinados a atender à saúde e os 

programas preventivos nas áreas que produzem saúde e bem-estar são 

estratégicos para que a população vida com em qualidade, interaja nas suas 

comunidades e efetive os meios de controle social através de sua participação 

cidadã. 

 

 

• Ampliar e fortalecer parcerias com o Ministério da Saúde e Secretaria do 

Estado da Saúde; visando intensificar programas como o ESF; Programa 

Brasil Sorridente; Programa de Atendimento Domiciliar; Farmácia Popular; 

SAMU; Saúde Mental; Saúde do Idoso; Saúde da Mulher; Saúde do 

Escolar; Saúde do Homem; primeiríssima infância; população LGBT;(IST, 

AIDS); 

• Incrementar os programas destinados a atender as pessoas que compõem 

um núcleo familiar, observando-se as necessidades especificas de cada 

faixa etária:  

 

• Ampliar os serviços de estratégias de Saúde da Família, com a ampliação 

da cobertura da rede básica de serviços, com a capacitação continua das 

equipes 

 

• Incrementar as ações do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial), (CAPS ad), 

garantindo equipe multiprofissional para seu efetivo funcionamento; 

implantar o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, bem como buscar 

retaguarda com adequação e credenciamento junto a SES para leitos em 

Hospital Geral; incentivar e viabilizar o trabalho conjunto destas unidades 

especializadas com estratégia Saúde da Família; 

• Ampliar atendimento especializado às doenças infectocontagiosas, 

investindo na melhoria da qualidade do atendimento pela UAMI – Unidade 

de Moléstias Infecto Contagiosas, além de incentivar e viabilizar o trabalho 

conjunto desta unidade especializada com estratégia de Saúde da Família; 
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• Fortalecer o pleno funcionamento do sistema de atenção em saúde bucal 

para adultos e crianças, incluindo a referência para exames de alta 

complexidade, assegurando a oferta de próteses e outros procedimentos, 

como a ortodontia e ortopedia funcional; 

• Implantar o “Projeto de Bem com a Vida” para promover orientação e 

prática de atividades físicas no âmbito das UBS (s) como caminhada, 

recuperação de cardíacos, acompanhamento de hipertensos, combate ao 

sedentarismo e à obesidade utilizando as “Academias de Saúde”; 

 

• Implementar a Vigilância Nutricional e segurança alimentar nos grupos 

prioritários: criança, idoso, e atenção as patologias associadas (Oncologia, 

Nefrologia, AIDS etc).  

• Implantar a Casa da Gestante que ficará vinculada à Maternidade de alto 

risco. Programas de atendimentos como UCINCO (unidade de cuidados 

intermediários convencional) e a UCINCA (Unidade de cuidado 

intermediário Canguru) sendo ambos para estabelecer o cuidado 

progressivo em neonatologia; 

 

• Implementar a Maternidade de Risco e UTI Neo Natal em parceria com SES 

sendo este um serviço de caráter regional; 

 

• Ampliar os serviços oferecidos pelo CEAMI – Centro de Atendimento 

Materno e Infantil e o banco de leite humano. 

 

• Retomar o programe de Saúde do escolar, como a ação preventiva de 

saúde ocular e auditiva, com fornecimento de aparelhos de audição e de 

óculos. 

  

• Potencializar e criar protocolo para diagnóstico, intervenção precoce e 

acompanhamento das alterações no desenvolvimento infantil em conjunto 

com a Educação. 

 

• Manter e incrementar os programas de pré-natal e do bebê de risco com o 

objetivo de reduzir a mortalidade neonatal precoce e incentivar o 

funcionamento dos Comitês de Mortalidade Materna e Infantil; 

 

• Estimular as iniciativas que promovam a manutenção e a recuperação da 

capacidade funcional da pessoa idosa, com incentivo às estratégias de 
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promoção da saúde e envelhecimento ativo e das práticas de atividade 

física e de programas de prevenção de doenças crônicas; 

• Potencializar a assistência ambulatorial interdisciplinar ao idoso em 

condições de fragilidade, visando sua reabilitação funcional; 

 

• Manter e incrementar o programa Melhor em Casa – Indicado para pessoas 

que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair do espaço 

de sua casa para uma unidade de saúde. A atenção domiciliar visa, 

proporcionar ao paciente um cuidado mais próximo da família evitando 

hospitalizações desnecessárias diminuindo o risco e infecções, tal 

atendimento e realizado por equipes multidisciplinares; 

 

• Ampliar o atendimento odontológico nas UBS aos clientes especiais 

(CEO/UPA Centro);  

 

• Implantação de serviço de urgência e emergência 24 horas, através de sala 

de estabilização na Unidade Básica do Massaguaçu;  

 

• Implantar programa de Qualidade da Assistência Ambulatorial e da 

Assistência Hospitalar do SUS, dando prioridade à adequação da área 

física, à garantia do acesso do cidadão, à humanização do atendimento, ao 

diagnóstico à distância (telemedicina), à integralidade de ação (exames, 

equipamentos e pessoal treinado) e a equipe de saúde multiprofissional 

(TO, Fisio, Psico, etc) entre outros; 

 

• UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS – UCP, habilitação de leitos 

na casa de Saúde Estela Maris destinados a pacientes clinico estável que 

necessitam de reabilitação e/ou adaptação a sequelas decorrentes de 

processo clinico cirúrgico ou traumatológico; 

 

• Ampliação e fortalecimento das ações da Zoonose, e política de proteção 

aos animais com ações para adoção, abrigo, controle populacional de 

animais domésticos, cuidados em saúde, maus tratos, ações educacionais 

para o cuidar; retomar vacina antirrábica (havendo necessidade, pois a 

raiva está controlada no município) e manter as ações de vacinação das 

campanhas de rotina. 

 

• Disponibilizar uma unidade móvel de castração, estabelecer parcerias e 

apoio as ONGs, criar um centro veterinário público que adotará critérios 

para atender os animais pertencentes a população de baixa renda; 
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• Reestruturar a Vigilância Sanitária realizando ações preventivas e 

curativas; 

 

• Fortalecer as ações de vigilância em saúde, estrutura as equipes, e rever o 

plano de cargo e carreira para o funcionário da saúde; 

 

• Firmar contrato com a AACD, visando à ampliação do acesso e reestruturar 

oficinas para manutenção dos paralelos; 

 

• Ampliar centro de reabilitação para CER – Atendimento Oficial da 

Deficiência intelectual e visual (atendendo critérios).  

 

• Ampliar as técnicas em reabilitação e novas tecnologias. 

 

• Consolidar uma política municipal de medicamentos, com vista a garantir o 

acesso da população aos medicamentos essenciais e assegurar o seu uso 

racional. Promover a revisão / atualização do REMUNE – Relação 

Municipal de Medicamentos Essenciais, indispensável ao fortalecimento da 

política de medicamentos. 

 

• Fomentar a criação de uma REDE de Educação permanente em saúde, 

com o propósito de acolher humanizar, capacitar, atualizar e valorizar os 

profissionais de saúde, estabelecendo um processo cíclico de 

aprendizagem / boas práticas. 

 

• Investir na de rede de Tecnologia de Informação especifica para a área, 

inclusive com a viabilização do projeto de telesaúde do Ministério da Saúde; 

 

• Investir na rede de tecnologia da informação, de modo a garantir uma base 

de dados consistente, onde estarão registrados e unificados os diversos 

serviços prestados, constituindo-se em ferramenta de planejamento para 

uma saúde pública mais eficiente, fortalecer o e-sus; 
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PROFISSIONALIZAÇÃO  

HUMANIZAÇÃO E CONTROLE 

 
  

O Serviço público deve empenhar-se na constante melhoria dos resultados 

das atividades de seus servidores, e na implantação de sistemas modernos e 

informatizados de gestão para que a população receba serviços de qualidade. 

 

Principais ações: 

• Utilizar a tecnologia em todas as atividades administrativas, e oferecer essa 

ferramenta aos usuários dos serviços públicos objetivando dar celeridade 

e transparência das ações governamentais; 

 

• Construir um novo paço municipal, com estrutura física moderna, acessível, 

dotado de equipamentos adequados. Deverá ser uma obra de impacto para 

uma Caraguá mais moderna e eficiente; 

 

• Reestruturar administrativamente as secretárias municipais com vistas a 

modernização de modo a redefinir seus departamentos com suas 

atribuições especificas melhorando as condições de trabalho e a celeridade 

de procedimentos; 

 

• Implantar Gestão Eletrônica de Documentos, a digitalização de todos os 

processos seus tramites e arquivamento, bem como seu descarte, 

agilizando e diminuindo os custos operacionais; 

 

• Fortalecer o portal da transparência e a ouvidoria do município como 

órgãos de ligação entre o cidadão e o poder público, base para uma 

administração democrática e instrumento importante de acompanhamento 

e controle social. 

 

• Integrar o serviço da Escola de Gestão e da Medicina do Trabalho, de forma 

a traçar o perfil dos servidores ingressantes, realizando uma correta 

alocação dos mesmos de acordo com suas habilidades; 

 



 

15 
“JUNTOS POR CARAGUÁ” 

2021 -2024 
 

      

• Aperfeiçoar o sistema previdenciário buscando preservar direito dos 

servidores, fortalecendo o Caraguá Prev; 

 

• Valorizar nossos mais de quatro mil funcionários, servidores efetivos e mais 

de seiscentos aposentados com ações responsáveis e justas: 

 

o Valorizar do funcionário e de sua carreira; 

o Cuidar de sua saúde e bem-estar com programas de saúde preventivo; 

o Implantar gestão inovadora com a participação do funcionário de 

carreira nas diretorias; 

o Capacitar continuamente, através da Escola de Gestão; 

o Investir na tecnologia da informação, oferecendo aplicativos que 

possibilitem a interação com demais servidores e o munícipe que 

necessitem de informação e resolução de suas demandas; 

o Oferecer ao funcionário condição de trabalho adequado, desde o 

espaço físico, equipamento e suporte organizacional. 
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ESPORTES E LAZER: VALORIZAÇÃO DA VIDA 

 
 O esporte e atividade necessária a saúde e bem-estar e deve estar alinhado 

às propostas da Saúde Educação e Inclusão Social.  

• Desenvolver e incentivar o esporte nas áreas de: Alto Rendimento; 

Educacional; Paraolímpicos e Adaptados, Recreação, Lazer, e promoção 

da saúde de forma inteligente e profissional, possibilitando a participação 

de todos. 

 

• Reformular o organograma administrativo da secretária de esportes. 

 

• A continuidade na oferta da pratica esportiva prevê a manutenção dos 

espaços, profissionais qualificados, oferta de modalidades para diferentes 

faixas etárias além de disponibilizar os equipamentos necessários à pratica 

desportiva.; 

 

• As ações da Secretária de Esporte e Lazer deverão oferecer atividades 

ligadas ao esporte social, ao esporte de evento e ao esporte de competição, 

devendo apresentar planilha de execução esportiva renovada anualmente; 

 

• O Acompanhamento médico, nutricional e social dos alunos deverá ser 

realizado em parceria com as secretárias de cada área, construindo um 

cadastro único de atendimento; 

 

• As parcerias com entidades ligadas ao esporte, com outras esferas do 

governo e com universidades deverão ser buscadas e incrementadas 

naquilo que cada um tiver a oferecer; 

 

• Sediar a realização de eventos em parcerias com órgãos municipais e 

estaduais, ou ligas, associações, federações, etc., deverá ser pratica de 

gestão e divulgação de nosso município; 

 

• Estimular o esporte náutico, apoiar propostas inovadoras buscando atrair 

novos praticantes; 

 

• Oferecer e estimular a pratica rotineira e atividades físicas à população, 

utilizando os espaços e equipamentos públicos disponíveis, como praças, 

academias ao ar livre, áreas de praia etc.; 
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• Vincular o gerenciamento do futebol amador adulto a uma liga 

administrativa de forma a potencializar suas atividades; 

 

• Substituir o atual FIDA pelo PRODESC – Programa de desenvolvimento do 

esporte de Caraguatatuba, que deverá manter os mecanismos da lei nº 

782/99. 

 

• Criação e regulamentação da lei de incentivo ao esporte de Caraguatatuba 

– LIEC. Essa lei destina-se ao incentivo fiscal para empresas, comercio e 

industrias que patrocinarem projetos ou atletas do município, possibilitando 

um solto qualitativo nas ações esportivas. E criará um selo de 

reconhecimento “Empresa Amiga do Esporte”. 

 

• Incentivar as associações esportivas e a organização das modalidades 

para atuarem no CBC – Comitê Brasileiro de Clubes. Oferecer capacitação 

para as associações esportivas se integrarem ao CBC; 

 

• Criação da Escola Integral de Atletas de Caraguatatuba - EIACs, destinado 

a alunos do ensino fundamental visando a pratica e desenvolvimento de 

modalidades olímpicas e modalidades não olímpicas, além de esportes que 

possuam esquipes profissionais ou encontram-se em fase de montagem 

de equipe. Essa escola formará equipes para disputa de campeonatos 

nacionais destinados as escolas, como o JEESP – Jogos Escolares do 

Estado de São Paulo, JEJ – Jogos escolares da Juventude, JEM – Jogos 

escolares Municipais. 

 

• Criação e distribuição do Kit esportivo escolar, uniforme de treino da 

modalidade em que o aluno atua. 

 

• Criação e implantação do núcleo de esporte de alto rendimento no espaço 

do XV de novembro – Centro de treinamento para atletas; 

 

• Criação da comissão de esportes universitários – CEU 

 

• Reformar e ampliar o parque de aventura, instalando uma unidade na 

região norte; 

 

• Sediar os Jogos Abertos do Interior – “BABY BARIONI”, EM 2023 E 2024; 

 

• Instalação de pista sintética profissional de atletismo; 
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• Criação no Núcleo de Estudos e Ciência do Esporte em parceria com a 

Universidade Cruzeiro do Sul/ Modulo, com ênfase no desenvolvimento de 

modalidades náuticas e de praia, resgatando as provas de travessia em 

mar aberto, com a travessia Ilhabela/Caraguá. 

 

• Promover capacitação técnica aos profissionais do esporte através de 

fóruns congressos e clinicas especificas. 

 

• Reforma e ampliação do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves, 

construindo acesso exclusivo para pedestre e área para atendimento e 

informações. 

 

• Criação do Centro de Ginástica Rítmica e Artística; 

 

• Criação do Centro Municipal de Artes Marciais.; 

 

• Construção de 4 novos campos de futebol amador: um na região norte, um 

na região central e dois na região sul. 

 

• Cobrir as piscinas aquecidas a fim de não ocorrer interrupção das 

atividades; 

 

• Cobrir a quadra de tênis do centro esportivo; 

 

• Construir ou definir local para abrigar o almoxarifado central da Secretária 

de Esporte visando o maior controle do material disponível 

 

• Ampliar a oferta das atividades esportivas entre a população Idosa, parceria 

com CEPED; 
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TURISMO / DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO QUALIFICAÇÃO 

PARA A VIDA E PARA O TRABALHO 

 
  

 Todo investimento a ser feito no nosso município exigirá mão-de-obra com 

qualificação profissional a altura dos empreendimentos que buscaremos ou que 

aqui se instalarão. Esse processo, provocará uma significativa mudança no perfil 

socioeconômico.  

 

ESTRATÉGIAS CONTÍNUAS: 

• Promover o desenvolvimento econômico sustentável inclusivo, emprego 

pleno e trabalho descente para todos 

 

• 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 o 

primeiro emprego e estágios profissionalizantes; 

 

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

que ofereçam cursos adequados a vocações reais de nosso município, 

ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho; 

 

• Estabelecer e ou fortalecer parcerias com entidades de classes como:  

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

Restaurantes e Quiosques, SEBRAE, e outros para elaborar propostas e 

projetos que contemplem a contratação de mão-de-obra local, qualificada 

pelas oportunidades de cursos profissionalizantes.  
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• 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, 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 continua 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 investimentos às microempresas; 

 

• Utilizar o PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, como meio de 

interlocução de empresários e os munícipes e interessados na orientação 

para o trabalho. 

  

TURISMO: 

 O turismo voltado para o desenvolvimento e geração de emprego deverá 

contemplar todos os seus segmentos: ecológico, esportivo, cultural, negócios/ 

eventos e balneário. 

 Para todos esses segmentos a Secretária de Turismo formalizará ações 

planejadas e estratégicas, oferecerá apoio, acompanhamento, divulgação e 

compilação de resultados organizando uma base de dados que será utilizada 

para o fortalecimento das atividades, atraindo capital humano de qualidade e 

investimentos financeiros capazes de alavancar nosso comércio. 

• Elaborar projeto voltado ao desenvolvimento do turismo náutico e suas 

complementaridades como: construção de marinas, atracadouros e píers 

possibilitando a implementação do transporte náutico, esse projeto deverá 

ser ofertado através de PPPs 

 

• 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; 
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• O Conselho Municipal de Turismo deverá oferecer alternativas e 

propostas ao incremento de novas ações para o uso de nossas 

potencialidades turísticas; 

 

• Incentivar a exploração de atividades turísticas de lazer no Parque 

Ambiental do Juqueriquerê, Parque da Serra do Mar e Parque Ambiental 

da Martim de Sá (comissão especial elaborar plano com esta finalidade); 

 

• Promover o turismo acessível e adaptado em parceria com a SEPEDI; 

 

• Retomar o projeto urbanístico do Complexo Turístico do Morro do 

Camaroeiro; 

 

• Implementar a rota de cicloturismo, com bicicletários nos pontos turístico 

relevantes; 

 

• Implementar Ações para Desenvolver o Turismo Náutico oportunizando a 

implantação de marinas através de PPPs 

 

• Construção do Portal de Entrada da cidade com receptivo e câmeras de 

monitoramento. 

 

É CULTURA – FUNDACC 

 Todas as ações previstas na legislação que criou os serviços da FUNDACC, 

bem como seu estatuto comtemplam a realização da cultura de forma plena, sou 

seja, aquela onde cabem atividades de todas as Secretárias Municipais, ações 

nos espaços públicos e nos espaços culturais com fins definidos como o Teatro 

Municipal Mario Covas, o Auditório Maristela de Oliveira, O Museu da Artes – 

MAC, a Biblioteca de Artes, a Arquivo Histórico, a Videoteca Municipal, os 

Centros Culturais e os CIASCs – Centro Integrado de Ações Sociais e Culturais. 

Ir além, trazer a população momentos de magia a participação é investir na 

formação de um capital social, voltado para a saúde e bem-estar de todos, 

tornando nossa cidade sustentável intelectualmente. 

 A fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba compete valorizar e 

preservar o patrimônio cultural dando continuidade à realização das festas 

tradicionais, valorizando nossa identidade cultural e perpetuando importantes 

valores de nossa formação histórica 
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 Atuar em todas as regiões do município, em espaços próprios dotados de 

infraestrutura adequada. A Realização dessa atuação estendida cria ambiente 

cultural estimulante à manifestação de talentos artísticos que enriquecerão o 

cenário cultural de Caraguá e da região. 

 Para que as ações e projetos da FUNDACC possam se concretizar faz-se 

necessário regulamentar os recursos a ela destinados, observando-se o patamar 

previsto na legislação. 

• Casa do Artesão e as Rotas de Artes (cerâmica e fibras) espaços de 

fortalecimento da arte e do artesanato estimulando a economia criativa, 

trazendo para a formalidade artesãos de nosso município; 

 

• As feras de artesanato, espaços culturais e turísticos devem ser 

regularizados e acompanhados através de ações conjuntas das 

Secretarias Municipais e das associações legalmente aprovadas e 

representativas da classe; 

 

• O turismo e a cultura religiosa devem caminhar juntas oferecendo espaços 

urbanizados e seguros para visitas e equipamentos artísticos religiosos 

como a imagem de Santo Antônio, no morro de Santo Antônio; 

 

• Promover as alterações necessárias no organograma da FUNDACC, e no 

seu estatuto, possibilitando modernização de seu quadro funcional; 

 

• Rever o Plano Municipal de Cultura de Caraguá para o período de 2019 a 

2029, lei municipal 2484/19; 

 
o Rever, discutir e aprovar a legislação arquivística, atentando às normas 

técnicas; 

 

• Reforma do edifício sede do Arquivo Municipal que abriga também a 

Biblioteca municipal, a de Artes e a sede administrativa da FUNDACC 

implantando o princípio da acessibilidade. 

 

• Aquisição de mobiliário específico para atender às especificações técnicas 

do Arquivo Público Municipal; 

 

• Teatro Mario Covas – Desenvolver e aplicar projeto educacional – cultural 

para receber grupos escolares e da própria comunidade estabelecendo um 

vínculo que valorize o espaço cultural que é de todos; 

 

• Revitalização da imagem escultórica do Morro de Santo Antônio; 
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• Construir um Centro Integrado de Cultura onde será implantada a Escola 

Municipal de Bailado, O Conservatório de música, visando a 

profissionalização; 

 

• Construir Centro Cultural no Olaria;[ 

 

• Reforma dos espaços culturais físicos da FUNDACC nos bairros: Perequê 

Mirim, Travessão, Poiares, Morro do Algodão, Ponte Seca, Getuba e 

Massaguaçu, centralizando as ações culturais descentralizadas; 

possibilitando a oferta de oficinas, cursos e encontro com a comunidade; 

 

• Formalizar o Corpo de Baile de Caraguatatuba como corpo estável da 

FUNDACC; atrelado a escola de bailado a ser criado 

 

• Retomar projetos com a Secretaria da Cultura, tal como Litoral Encena; 

 

• Reforma e modernização de todos os equipamentos culturais para 

ampliação do acesso e acessibilidade, assim atendendo a lei de mobilidade 

e inclusão; 

 

• Consolidar a implantação do Sistema Municipal de Cultura de Caraguá: 

 

• Criar um plano museológico para o MAC. 

 

 

 

  



 

24 
“JUNTOS POR CARAGUÁ” 

2021 -2024 
 

      

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E CIDADANIA 
 

 

 

 

 Caraguatatuba deverá reinventar o serviço social, de modo a transformas a 

Secretaria de Desenvolvimento Social em um agente ativo no desenvolvimento 

e instancia promotora de ações sociais, focando a gestão em objetivos claros e 

metas definidas. 

 A lógica clientelista e assistencialista, não pode se perpetuar; precisa ser 

substituída pela visão de um Governo Provedor, que desenvolva políticas de 

proteção integral capazes de emancipar seus assistidos. 

 Protagonismo, emancipação e autonomia devem ornar-se palavras de 

ordem quando o assunto é desenvolvimento social e cidadania. 

 Medidas como: 

• Consolidar o Sistema Único de Assistência Social - (SUAS), de forma a 

elevar projetos à condição de política pública, garantindo o direito dos 

indivíduos e famílias de baixa renda; 

 

• Promover ampla revisão de diretrizes, metas e resultados nos programas 

tipificados pelo SUAS; 

 

• Redefinir fluxo de atendimento, integrar sistema de vigilância social, 

saúde e desenvolver políticas integradas com Esporte, Educação, Seped, 

Saúde, serão essenciais, visto que o público alvo tem, teve ou terá algum 

atendimento nessas secretárias ao longo da vida. 

 

• Mapear as regiões de maior risco social, e suas vulnerabilidades 

socioeconômicas, identificando os atendimentos e os equipamentos 

focados nas necessidades detectadas. 
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PRINCIPAIS AÇÕES NA ÁREA SOCIAL: 

REESTRUTURAÇÃO FÍSICA (EQUIPAMENTOS) 

 

• Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Casa Branca 

(Equipamento de proteção básica, responsável pela prevenção de mazelas 

sociais)  

 

• Casa Abrigo/Acolhida à Mulher Vítima de Violência doméstica (este 

equipamento permite a pernoite da vítima e seus filhos até 

encaminhamento seguro) 

 

• Implantação de Comunidade Terapêutica - Região Sul – Barranco (O 

retorno deste projeto possibilitará a retomada dos atendimentos de adictos 

e dependentes químicos, evitando custos de deslocamento de familiares, 

facilitando a retomada da convivência social e potencializando resultados 

no tratamento. 

 

• Centro integrado de atendimento social e cultural (CIASC Pegorelli): A 

integração entre Esporte, Educação, Cultura e Social é um mecanismo 

altamente eficaz e que comprovadamente gera resultados a curto, médio e 

longo prazo a saúde, segurança, protagonismo e desenvolvimento humano 

de jovens e adultos. 

 

• Núcleos de Geração de Renda: (Construção Civil, Padaria e demais cursos 

profissionalizantes) – A geração de emprego e renda é um dos pilares para 

garantir o desenvolvimento social de quem precisa ingressar ou se 

recolocar no mercado de trabalho.  

 

• Centro Dia Especializado em Acolhimento de pessoas em situação de rua, 

no Jardim Jaqueira. O atendimento, acolhida e o tratamento multidisciplinar 

de eventuais patologias suportadas pelas pessoas em situação de rua 

(dependência química, depressão, alcoolismo, etc.)  

 

• Cozinhas Comunitárias (acopladas ao CRAS e Banco de Alimentos): 

geridas pelo Banco de Alimentos no Centro de Referência em Segurança 

Alimentar e Nutricional – CRESANS.  A estruturação das cozinhas 

comunitárias produtoras de refeições gratuitas gera protagonismo, 

combate à fome, capacita seus participantes e, de maneira reflexa, diminui 

a necessidade de cestas básicas. 
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• Serviço de acolhimento e gestão para famílias cadastradas no programa 

Família Acolhedora: As famílias acolhedoras constituem projeto estratégico 

voltado a humanizar a fila de adoção, propiciar convívio familiar a crianças 

e adolescentes não adotadas. Essas famílias recebem apoio financeiro 

para auxiliarem no custeio das despesas mensais, reduzindo custo com 

casas de acolhida (abrigos) e melhorando exponencialmente a autoestima 

dos menores institucionalizados. 
 

 

 

NOVAS PARCERIAS INSTITUCIONAIS E MESCLANDO 

CAPITAL PÚBICO COM INVESTIMENTO PRIVADO 

 
 

• Fechar termo de Parceria e Fomento com Sistema “S” e entidades do 3º 

Setor tais como “SENAC e SENAI” retomando com os Cursos 

Profissionalizantes. 

 

• Implantar uma incubadora de “novos negócios de cunho social” em parceria 

com SEBRAE e BANCO DO POVO (Aquisição e utilização responsável do 

microcrédito). 

 

• Termo de parceria técnica e fomento junto a Associação Comercial de 

Caraguá, Associação de Mercados e Atacadistas para diminuição do 

desperdício, beneficiamento de sobras de alimentos e destinação solidária 

por meio do Banco de Alimentos. 

 

• Celebrar termo de parceria junto ao CIEE para execução do “Menor 

Aprendiz Municipal” possibilitando a contratação de estagiários vinculados 

aos Serviço Social, com famílias de baixa renda cadastradas no CAD Único 

ou egressas das casas de acolhida aos menores com vínculo familiar 

rompido (abrigos) e Fundações como a Fundação casa. 

 

• Celebrar termo de parceria e fomento perante os 2 condomínios de casas 

populares do Programa Minha Casa Minha Vida (Nova Caraguá I e Res. 

Getuba) prevendo apoio técnico operacional e repasse de verbas para 

gestão condominial, programas de geração de renda, conscientização 

condominial e demais projetos a serem apresentados por seus moradores, 

visando fortalecer e não acabar com as áreas comuns projetadas.   
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NOVOS PROGRAMAS E PROJETOS (ALÉM DOS 

TIPIFICADOS E DE EXECUÇÃO COMPULSÓRIA) 

 

No campo social há de se destacar a manutenção dos programas já em 

execução e que são tipificados no SUAS e Lei Orgânica, tais como os serviços 

prestados pelo CREAS, CRAS e outros. Segue projetos que farão parte do Plano 

de Governo da Área Social: 

 

• “Projeto Cuidando de quem Cuida”:  

o Não é raro profissionais da área da saúde e social (Assistentes sociais, 

terapeutas, psicólogos, Educadores, Enfermeiros, Médicos, tec.) vítimas de 

doenças ocupacionais como síndrome de Burnout, stress, depressão, 

dentre outras. 

o Isto porque, as mazelas sociais e doenças não afetam apenas o 

assistido/paciente.  

o Sendo assim, o projeto buscará  implementar por meio de equipe 

multidisciplinar (médico, psicólogo, professor de educação física e 

Assistente social)  a educação permanente em saúde no âmbito laboral 

(ergonomia, ginastica laboral, técnicas de solução de conflitos, etc.) e 

busca agenciar espaços de reflexão, escuta ativa e terapias voltadas a 

melhorar as condições do trabalho para os profissionais alvo. 

 

• Coletivo Jovem Cidadão - CJC  

o Grupo formado por adolescentes de 15 a 21 anos do município de 

Caraguatatuba. O principal eixo do projeto é desenvolver o protagonismo 

juvenil, a fim de contribuir com a disseminação de informação ao público 

específico sob diversas temáticas, tais como sexualidade responsável, 

primeiro emprego, importância do voto, deveres, obrigações, planejamento 

de carreira, dentro outros. 

 

• Ação Cidadania  

o Desenvolver ações junto às comunidades do município de Caraguatatuba 

a fim de disponibilizar acesso a diversos serviços, bem como estimular a 

participação cidadão na construção e melhoria da qualidade de vida, 

promovendo a emancipação e reinserção social. 

 

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Ampliado- 

SCFVA 
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o Ofertado de forma a complementar o trabalho social com famílias. Possui 

um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos 

e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários por 

meio de oficinas, geração de renda, cursos e outros.  

 

• Programa Pleno Emprego - PPE  

o Oferta de cursos de capacitação e qualificação profissional a população 

jovem e adulta em situação de vulnerabilidade social, visando à 

emancipação e inserção no mercado de trabalho. 

 

• Jovem Aprendiz Municipal 

o Trata-se de um programa que visa combater o Trabalho Infantil e garantir 

acesso ao mercado de trabalho, a jovens de nosso município, com idade 

entre 14 a 21 anos.  O Governo municipal ao executar um projeto desta 

relevância em seus quadros, contribuirá para que a iniciativa privada do 

município de Caraguatatuba passe a cumprir o Decreto-Lei Federal nº 

5.452/43 e Legislação sobre Aprendizagem. 

 

• Projeto Praticando Direitos - Cidadania ao alcance de todos  
o Busca fomentar no seio da comunidade a consciência de que a “cidadania” 

somente poderá ser efetivamente construída a partir do momento em que os 

indivíduos tenham conhecimento de seus direitos e obrigações, enquanto 

componentes da sociedade. Com reuniões quinzenais, tem sido um agente de 

transformação de vidas. 

 

• Família Acolhedora  

o Acolhimento Familiar de crianças e adolescentes por meio de Famílias 

Voluntárias, cadastradas e acompanhadas por equipe especializada, em 

substituição ao acolhimento institucional. 

 

• Combate à Violência doméstica como Estratégia de Saúde da 

Família 

o Busca reconhecer a violência como epidemia de saúde, utilizando da base 

do programa saúde da família (ESF) e interlocução junto ao Poder 

Judiciário, Polícias e Prefeitura no combate a Violência Doméstica. 

 

• Programa de Combate “Tolerância 0” a comercialização e uso 

de Álcool e Droga a Adolescentes e Crianças.  

o Retomadas da fiscalização ostensiva com auxílio do Conselho 

Tutelar/Polícia Militar em eventos públicos, shows e casas noturnas, bem 

como, ronda ostensiva de combate ao uso de álcool e droga em tais locais. 
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• Pró Egresso Municipal 

o Programa de emprego e oportunidade para egressos do sistema prisional, 

aplicando-se a apenados provisoriamente ou definitivo em crimes de menor 

potencial ofensivo ou cometidos sem violência e grave ameaça contra 

pessoa. 

 

BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA 

 
• Mediante adoção de critérios técnicos rígidos (renda, inscrição no CAD 

Único e indicação feita por Assistente Social), o município converterá o 

fornecimento de cestas básicas em cartão alimentação, mediante 

convênios com mercados locais, de preferência pequenas mercearias, 

mercadinhos e empresas nascidas de projetos sociais, buscando desta 

forma fomentar a economia municipal e conferir mais dignidade ao usuário 

do serviço. 

 

• Além dos benefícios já existentes serão implementados novos, ligados a 

áreas sensíveis deste município como comunidades tradicionais 

(pescadores, maricultores, etc.), e faixa populacional abaixo da linha da 

pobreza sempre com objetivo de proteger o cidadão em períodos de 

defeso, insegurança alimentar e risco social. 

 

• Auxílios e benefícios previstos na legislação SUAS e municipal serão 

sempre vinculados a condicionantes que fomentem à adesão escolar dos 

dependentes, participação de capacitação e programas propostos pelo 

serviço social visando a rápida retomada do protagonismo e independência 

na sua subsistência. 

 

CIDADANIA PLENA  

IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

• Ampliar as políticas de acessibilidade: 

o Urbana: Criar rotas acessíveis; 

o Arquitetônicas: Adequação nos prédios e espaços públicos, nas 

construções e reformas de iniciativa privada promovendo o desenho 

universal e normas de acessibilidade; 
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o Transportes: Fornecimento de frota adaptada para serviços de transporte 

a domicilio bem como fiscalização; 

o Informações: Garantir os recursos Libras, Braile, Audiodescrição, 

Legendas e outros. 

 

• Ampliar a Rede de Proteção e Assistência ao Idoso e ao PCD: Centro de 

Convivência e Centro Dia ao Idoso, que compõem a rede 

socioassistencial do município. 

 

• Retomar a construção do CIAPI, na região Sul, finalizando-a e 

implementando o serviço de atendimento.; 

 

• Construção do CIAPI na região norte; 

 

• Retomar, reformar, readequar as estruturas físicas já existentes, 

ofertando atendimento especializados ao idoso e pessoa com deficiência. 

 

• Criação e implantação do centro de treinamento paraolímpico e práticas 

esportivas para PCDs, e fortalecimento do programa de apoio e incentivo 

ao esporte paraolímpico; 

 

• Construção de parques infantis inclusivos; 

 

• Retomar a revitalizar a Academia Inclusiva, Praia Acessível, Espaço 

Aventura, Estação Energia e praças inclusivas além da ampliação das 

academias ao ar livre para a pessoa idosa e com deficiência; 

 

• Finalização das obras dos Centro-Lares de Acolhimento e moradia para 

idosos e PCDs em regime de longa permanência, (Jaraguazinho e Pontal 

Santa Marina) E implementação do serviço de atendimento; 

 

• Potencializar e expandir parcerias junto ao terceiro cetro no atendimento 

ao público idoso e com deficiência; 

 

• Revitalizar as ações esportivas e de lazer especificas às pessoas com 

deficiência, em parceria com a secretaria de Saúde, e Secretaria de 

Esporte e Recreação. 

 

• Retomar o campeonato paulista e nacional de Paratriathlon e Triathlon 

incentivando o desenvolvimento da modalidade e participação dos atletas 

locais. 
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• Retomar o concurso Empresa Inclusiva, o Fórum Inclusivo da Pessoa com 

Deficiência, a Semana Municipal de Prevenção às Deficiências e a Semana 

de valorização ao Idoso (Concurso Miss e Mister Melhor Idade). 

 

• Retomar a realização do Jogos do Idoso (JORI) em parceria com 

Secretárias Municipal e Estadual de Esportes e Fundo Social de 

Solidariedade. 

 

• Implantar o projeto Empreendedorismo Digital para pessoas com 

deficiência, oferecendo capacitação, conectividade, tecnologia e mentoria 

para PCD, com perfil e ou iniciativas empreendedoras, metas da Agenda 

2030 da ONU 

 

• Criação da Oficina ortopédica, Centro de reforma de equipamentos em 

Tecnologia Assistiva (Cadeira de rodas, Órteses e próteses); 

 

• Retomar e ampliar o programa de concessão de Tecnologia Assistiva; 

 

• Promover e destinar receitas para o fundo municipal da PCD; 

 

• Fortalecer o protagonismo dos conselhos municipais do idoso e da pessoa 

com deficiência; 

 

• Desenvolvimento pleno do Programa “Cidade Amigo do Idoso”; 

 

• Potencializar e organizar serviços de credenciamento, avaliação e 

concessão de benefícios e direitos; 

 

• Fomentar programas de voluntariado e retomar o programa “Ondas do 

Bem”.  

 

• Fortalecer as políticas de diagnóstico, cuidado e tratamento do TEA 

(Transtorno do Espectro do Autismo) e introdução de métodos terapêutico 

como: ABA, CSA, IS, TEACCH, TA, ACT, com criação de um centro 

especializado (clinica escola); 

 

• Ampliar as ações do Centro de Reabilitação, atendimento oficial da 

deficiência intelectual e visual, atendendo critérios. 
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MOBILIDADE URBANA 

E SEGURANÇA 
 

 

 A mobilidade urbana deve contemplar a melhoria das condições de 

deslocamento das pessoas no espaço geográfico da cidade, abrangendo a 

gestão do trânsito de veículos e pedestres, seja através do transporte individual 

ou do transporte público de boa qualidade. A sinalização adequada, as 

demarcações de solo, especialmente para as passagens de pedestres, 

fiscalização que obrigue o motorista ao cumprimento do Código de Trânsito, 

resultará em segurança aos usuários e um fluxo de trânsito mais constante e 

seguro. 

 

 

 

• As ciclovias e ciclo faixas são o principal meio de transporte e lazer, por 

isso devem receber melhorias continuas, segundo com as ciclovias até as 

fronteira municipais de São Sebastião e Ubatuba inclusive com instalação 

de bicicletários em locais estratégicos. O cicloturismo é atividade esportiva 

que deverá ser implantada com apoio da iniciativa privada. 

 

• O transporte público é fator de segurança para os usuários. Assim os 

pontos de parada de ônibus deverão ser implantados em locais que 

atendam aos usuários dos serviços, observando-se a iluminação adequada 

e o conforto para embarque e desembarque. 

 

• As empresas prestadoras de serviços serão monitoradas continuamente 

pelo município para atender a demanda de segurança, qualidade dos 

ônibus, acessibilidade e cumprimento das ordens operacionais, 

respeitando sempre os itinerários das linhas e seus horários. 

 

• A tranquilidade social deve ser assegurada pela ação conjunta do poder 

público municipal e Secretaria de Estado de Segurança Pública, mantendo 

as parcerias para reforço policial na sazonalidade própria de município 

turístico. Aumentando inclusive a parceria de “Atividade Delegada” 

reavaliando valores e quantidade do efetivo; 
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• Implantar o videomonitoramento da cidade com instalação de um CCO – 

Centro de Controle Operacional – Integrado com a Policia Militar, 

Bombeiros e Defesa Civil 

 

• A infraestrutura da rede de equipamento de trafego (semáforos, medidores 

de velocidade, painéis de mensagens variáveis e câmeras) deverá ser 

expandida.  

 

• Dar continuidade e manutenção ao projeto “Caraguá Luz”, que visa a 

substituição das lâmpadas da cidade pelas de led.  

 

• Fortalecer a Guarda Municipal, tornando-os atuantes no âmbito das ações 

de segurança e das ações sociais. 

 

• Fortalecer a Defesa Civil nas suas ações educativas e corporativas. 
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UMA CIDADE SUSTENTÁVEL E  

AMBIENTALMENTE CORRETA 

 

 

   

 “Um desenvolvimento sustentável é aquele que consegue atender às 

necessidades da geração atual sem comprometer a existência das gerações 

futuras” 

 

• Assegurar ações de gestão dos recursos hídricos, de arborização urbana, 

de gerenciamento dos recursos sólidos, do saneamento ambiental e da 

construção de espaços ambientais e de lazer, com uma prática sustentável 

e continua; 

 

• Observar o Plano Socioambiental Municipal que norteará a expansão 

físico-territorial e a instalação da infraestrutura de maneira sustentável e 

sadia. 

 

• Fiscalizar e monitorar as ações territoriais de implantação de equipamentos 

urbanos assegurando o bem-estar físico, emocional e espiritual do ser 

humano e de outros seres vivos, preservando a base natural da vida, 

representada pelo solo, água, plantas e animais; 

 

• Implantar o SIGMA – Sistema Integrado de Gestão e Monitoramento 

Ambiental, em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

  

• Implantar o sistema integral de gestão de resíduos com ênfase nos 

parâmetros de sustentabilidade; 

 

• Incrementar e ampliar o projeto da coleta seletiva, buscando parcerias com 

instituições; 

 

• Implementar o projeto de macrodrenagem nas bacias do Juqueriquerê e 

Massaguaçu; 

 

• Investir e ampliar a capacidade do Viveiro Municipal, fonte de produção e 

distribuição de mudas e de plantas medicinais e centro de educação 

ambiental; 
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• Implantar e incrementar o programa de consumo de alimentos produzidos 

em Caraguá com a aplicação de práticas sustentáveis como Mostra Verde, 

feira de produtos sem agrotóxicos e outros; 

 

• Manter e ampliar programas já implantados que visam ao desenvolvimento 

sustentável rural e da pesca; 

 

• Estimular o crescimento da piscicultura e da maricultura, com organização 

do setor e fechamento de cadeia produtiva e apoio ao pescador, 

especialmente no defeso; 

 

• Criar serviços de inspeção municipal, legislação necessária para o 

incentivo dos pequenos produtores na área rural; 

 

• Promover e fomentar os projetos e programas de apoio às atividades rurais, 

disponibilizando conhecimento técnico visando à melhoria da economia e 

da produção rural e sua diversificação; 

 

• Retomar a unidade de conservação do rio Juqueriquerê; 

 

• Integrar o comitê de bacias hidrográficas do Litoral Norte; 

 

• Elaborar e implantar o zoneamento minerário do município; 

 

• Planejar ações de intervenção visando à estabilização das áreas de 

fragilidade geológica, especialmente aquelas consideradas áreas de risco; 

 

• Priorizar o Plano Municipal de Drenagem com vistas a executar obras que 

impeçam e minimizem as enchentes; 
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Executar as ações previstas  

no Plano Municipal de Saneamento: 

 

 

• Ação complementar para universalização da coleta, tratamento e 

abastecimento de água potável,  

 

• Observar os critérios técnicos para reuso da água 

 

• Ações permanentes de incentivo a ligações de esgoto à rede da Sabesp; 

 

• Ação complementar para universalizar implantações de sistemas de 

tratamento de esgoto domiciliar e ao mesmo tempo realizar campanhas 

visando evitar ligações de esgoto na rede pluvial (operação caça esgoto 

permanente); 

 

• Readequar, para melhor gerenciar, o programa de resíduos sólidos e 

implantar programa municipal de redução, recuperação, reutilização, 

reciclagem e compostagem; 

 

• Elaborar plano de concessão de incentivos fiscais aos proprietários de 

residências e aos empreendedores que implantarem tecnologias e práticas 

conservacionistas; 

 

• Promover parceria com o governo estadual para execução das obras   dos 

enrocamentos na barra do Rio Juqueriquerê (MOLHE); 

 

• Utilizar recursos técnicos para implantar arrecifes artificiais como forma de 

criação de vida marinha, aumento da atividade pesqueira e proteção a 

erosão da orla da praia, especialmente das praias Massaguaçu e 

Tabatinga. 

 

• Retomar a participação efetiva do programa Município Verde Azul em 

Caraguatatuba para que possa novamente obter a cerificação ambiental. 
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URBANISMO 

RESPEITO À CIDADE E AO CIDADÃO 

 
 

 

“Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis.” 

 
• Atualizar e implementar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, 

utilizando instrumentos de gestão pública como monitoramento e 

fiscalização, buscando assegurar a ocupação adequada dos espaços e a 

observância à legislação referente às instalações de infraestrutura;  

 

• Gerenciar os impactos do processo de construção de grandes obras e 

posteriores fases de operação; 

 

• Monitorar as ocupações e desenvolver ações visando a despoluição e 

contaminação dos rios principalmente do rio Juqueriquerê; 

 

• Definir vias de circulação interna e intermunicipal (Plano de Gestão dos 

Transportes), evitando o adensamento populacional, fazendo controle de 

emissão de poluentes pelo transporte e atividades produtivas; 

 

• Recuperação das faixas de ciclovia existentes e ampliar os traçados até a 

divisa de São Sebastião e Ubatuba; 

 

• Dar continuidade a implantação dos Parques Naturais Urbanos e 

Municipais em áreas cujos ecossistemas estão ameaçados de extinção 

ou são raros: Parque /natural do Juqueriquerê, Parque Natural da Martin 

de Sá, abrindo-os a população para convívio social preservação e 

pesquisa, (SECHAB); 

 

• Reforçar os programas de cobertura vegetal da cidade, de reforma de 

praças, na prevenção a ocupações irregulares em áreas de proteção 

permanente – APPs; 

 

• Implantação de pequenos Parques Urbanos voltados às recuperações e 

preservações das vegetações ou biomas envolvidos. Estes parques 

incentivaram simultaneamente as atividades turísticas para visitações 
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controladas. Localidades: Parque Urbano Natural da Martim de Sá. Parque 

Natural e recuperação da Lagoa Azul – Capricórnio e estrada do Rio Claro. 

 

 

• Recuperações das praças existentes e implantações de novas praças 

funcionais e temáticas para melhorar a qualidade de vida dos moradores 

em seus entornos e bairros lindeiros. As praças serão elaboradas e 

implantadas conjuntamente com as Associações de Bairros 

 

• Implantar a Praça da Paz – Parque Linear urbano do Rio Santo Antônio, 

praça específica para valorização e reconhecimento sobre o tema, 

possibilitando diversas atividade e ações, de maneira holística para 

permitir o entendimento e a prática da paz. 

 

•  Valorizar os corpos hídricos urbanos, com a ampliação da rede coletora de 

esgotos, além de medidas estruturais para o controle e redução dos pontos 

de enchentes; 

 

• Ampliar e modernizar o sistema de drenagem urbana, com foco em locais 

que apresentem recorrentes problemas de alagamentos; 

 

• Fortalecer o programa de regularização fundiária e urbanização dos 

assentos precários e informais integrando-o ao Plano Municipal de 

Habitação de interesses social, consolidando uma política de integração 

urbanística social, econômica e cultural dos moradores; 

 

• Dar continuidade ao programa de moradias populares com vista a diminuir 

o déficit populacional, priorizando as famílias residentes em áreas de risco 

e de preservação ambiental; 

 

• Dar continuidade a fiscalização efetiva das áreas invadidas ou ocupadas 

irregularmente em parceria com a Policia Militar, Policia Ambiental e Defesa 

Civil; 

 

• Monitorar a utilização de equipamentos públicos urbanos, mantendo-os em 

boas condições de uso por todos; 

 

•  Rever o Plano Diretor em atendimento à legislação e as alterações 

provocadas pelo desenvolvimento urbano da cidade tornando os espaços 

urbanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

 


