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Programa de Governo  

 

O Plano de Governo 2021- 2024 evoca inovação na gestão pública com 

o objetivo de mudanças. Os últimos governos pautaram a gestão submetida 

aos interesses econômicos bem distantes dos anseios da população.  

É preciso mudar.  

Estamos falando de uma cidade inserida no Litoral Norte, constituída de 

remanescentes de Mata Atlântica e se destaca pela presença das escarpas 

íngremes da Serra do Mar, muito próximas à linha da costa. Cabe destacar que 

a presença de praias e costões rochosos proporcionou à região um potencial 

para o desenvolvimento de atividades turísticas.  

Mas o que se constata é que a região vem sendo pressionada por 

inúmeros investimentos governamentais, tais como, obras industriais, 

portuárias e logísticas, o que resulta em impactos significativos em sua 

dinâmica territorial, comprometendo a vegetação e a geração de desastres 

naturais. 

Nessa esteira, a especulação imobiliária entra em cena com ação 

vertiginosa contribuindo para o crescimento rápido e desordenado de 

Caraguatatuba resultando no aumento da exclusão socioespacial da 

população. Além disso, a cidade convive fortemente com a violência, o 

aumento do desemprego, a exclusão social e a precariedade dos serviços 

urbanos.  

Pensar uma cidade segura, boa de se viver exige uma gestão que 

integre setores sociais, ambientais, educacionais, econômicos e a participação 

da população.  Isso envolve o comprometimento e o acompanhamento de 

estratégias para que a população se envolva e se comprometa. 

Nesse sentido, assumimos que o processo tem que atingir os 

caraguatatubenses a partir da descentralização espacial, da participação e da 
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transversalidade e de espaços de interlocução entre organizações 

governamentais e não governamentais, enfim, na sociedade como um todo, 

com a finalidade de dialogar sobre os indicadores da cidade.  

Assim, unir governo e a sociedade civil favorece que essas instâncias, 

juntas, conheçam o cenário ambiental, social, cultural, institucional, econômico 

e assim, de posse de informações, possam acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento dos indicadores e propor novos caminhos para garantir 

processos de continuidade da participação na construção de uma cidade justa 

e sustentável.  

Não é por acaso que aqui chegamos. Construímos uma história nessa 

cidade de diálogos com todos, e, diante do diagnóstico das necessidades e 

anseios da população, nos deparamos com um enorme descaso e a ausência 

dessas pautas nas ações dos governos anteriores e a fratura que se instalou 

entres os governos anteriores e a sociedade local. 

Diante do momento que estamos atravessando, orientamos nossas 

propostas, em ações de curto, médio e longo prazo, aliados ao um programa 

que atenda às crises sociais presentes no município oriundas da COVID 19, 

considerando um aumento da vulnerabilidade da população 

Nesse sentido, esse Plano de Governo carrega diretrizes bastante 

ousadas para uma visão de uma cidade a ser recuperada com vistas a 

estabelecer um contínuo caminho de se buscar soluções comuns para o 

desafios presentes e a construção de um cenário futuro seguro. 

 

O Plano que ora apresentamos organiza as ações em seis grandes eixos: 

 

● Caraguatatuba Inclusiva, com gestão participativa e transparente; 

● Caraguatatuba Segura, serviços urbanos com segurança; 

● Caraguatatuba Sustentável, com desenvolvimento de ações alinhados a 

dimensão econômica, ambiental, social e turística; 

● Caraguatatuba de inovação, desenvolvimento tecnológico e do 

conhecimento;   
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● Caraguatatuba Saudável, com direito à Saúde, prevenção, alimentação 

saudável, bem como atividades físicas e lazer : 

● Caraguatatuba Educadora, com um projeto de educação educação 

emancipadora e inclusiva dentro de um modelo democrático e 

colaborativo, abrangendo o direito à diversidade. 

                                                        

 

  

 

José Mello 

 

 

Maíra Martins 
Prefeito 

 

 

Vice-Prefeita 
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1 Caraguatatuba Inclusiva 

 

Além de incluir todas as ferramentas de planejamento participativo – 

conferências, conselhos, audiências públicas incluir políticas voltadas para às 

minorias – nosso desafio é reduzir as desigualdades socioeconômicas, sociais 

e espaciais,  com políticas públicas que visem garantir equidade nos acessos 

aos serviços públicos de qualidade e a democratização da cultura, do lazer, do 

esporte e da cidade como um todo. Invertendo as prioridades traçadas pelas 

gestões anteriores, que culminaram no abandono da população que mais 

necessita das políticas de Estado. 

Nesse sentido, os programas a serem implementados visam facilitar o 

direito do cidadão a serviços essenciais. Durante muitas décadas a cidade 

concentrou seus principais serviços no centro da cidade, excluindo a periferia e 

sem o acesso do cidadão ao Direito à Cidade.  

Nossa proposta consiste em escolher nos bairros os locais de maior 

movimento e de fácil acesso e, a partir daí implantar serviços que nos dias 

atuais o munícipe precisa se deslocar até o centro da cidade para usufruí-los. 

Esse projeto recebeu o nome de Centros de Bairro.  

Para diminuir os custos de obras essas instalações serão feitas em 

containers devidamente equipados para atender a população. Entre os serviços 

a serem oferecidos teremos:  

● Bicicletários; 

● Biblioteca itinerante; 

● Atendimento de Serviço Social para atender diretamente ao povo.  

● Serviços da Prefeitura; 

● Agência bancária, o que depende de parcerias a serem ofertadas; 

● Mercado Social, um mini mercado que visa atender as demandas da 

Assistência Social onde os munícipes ao invés de pegar uma cesta 

básica fechada poderão escolher os itens da cesta que necessitam, 

bem como itens de higiene e limpeza; 
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● Acesso gratuito à Internet, cursos gratuitos de Alfabetização Digital  

e de Uso seguro da internet, capacitação em ferramentas 

profissionais para o mercado de trabalho; 

● Posto para campanhas de Vacinação de nossas crianças e idosos, 

Vacinação Animal e Castração Móvel;  

● Pontos para apresentações culturais e esportivas.  
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1.1. Planejamento Participativo 

1.1.1. Consolidar o Planejamento Participativo de forma a fortalecer o 

Plano Plurianual Participativo (PPA) e Orçamento Participativo 

(OP); 

1.1.2. Sistema de Participação Digital; 

1.1.3. Rever a eleição do presidente dos conselhos municipais de forma 

a garantir a participação de todos os integrantes; 

1.1.4. Revitalizar os Conselhos Municipais (Consultivo e Deliberativo); 

1.1.5. Realizar Audiências Públicas; 

1.1.6. Instalar processos de transparência de informações à população; 

1.1.7. Políticas públicas de inclusão  (serviços socioassistenciais, 

atendimento a população de risco social e de  pobreza extrema); 

1.1.8. Promover qualificação profissional e proteção social para a 

parcela da população vulnerável; 
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1.2. Políticas de inclusão e proteção às mulheres 

1.2.1. Promover e ampliar o trabalho das mulheres e a garantia de 

direitos; 

1.2.2. Realizar campanhas de sensibilização e informação sobre 

os direitos das trabalhadoras, de prevenção do assédio sexual e 

moral; 

1.2.3. Reduzir os índices de violência contra as mulheres; 

1.2.4. Garantir o atendimento integral às mulheres em situação de 

violência; 

1.2.5. Instituir redes de atendimento às mulheres em situação de 

violência; 

1.2.6. Promover a atenção à saúde das mulheres em situação de 

violência doméstica e sexual; 

1.2.7. Inclusão de recursos nos Planos Plurianuais, Leis de 

Diretrizes Orçamentárias para implementação de políticas 

públicas para as mulheres; 

1.2.8. Criar a Coordenadoria da Mulher; 

1.2.9. Promover o debate sobre gênero, raça, etnia e orientação 

sexual no processo educacional formal e informal; 

1.2.10. Prover cursos de capacitação e treinamento que aproveitem 

as habilidades e talentos das mulheres de Caraguatatuba que 

pretendem começar seu próprio negócio. Além da capacitação o 

programa buscaria linhas de crédito e facilidades para alavancar o 

empreendimento; 

1.2.11. Realizar conferências de políticas para as mulheres 

1.2.12. Construir planos de igualdade de gênero; 

1.2.13. Instituir a Casa Abrigo de âmbito regional; 

1.2.14. Realizar Conferência Municipal da Proteção às Mulheres. 
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1.3. Políticas de proteção ao Idoso 

1.3.1. Políticas de inclusão e proteção aos idosos; 

1.3.2. Construção de Núcleos de Convivência de Idosos (NCIs); 

1.3.3. Implementar programas para a prática de exercícios físicos, 

atividades culturais e de lazer para o cidadão idoso; 

1.3.4. Fazer valer os direitos do Idoso, conforme o Estatuto do 

Idoso, promulgado pelo Presidente Lula; 

1.3.5. Implantar ou fortalecer um Programa Saúde do Idoso, 

visando à promoção do envelhecimento ativo e saudável; 

1.3.6. Centralizar em um único documento de identificação todos 

os munícipes, incluindo os idosos. Através desse documento o 

atendimento e prestação de serviços serão agilizados e 

simplificados; 

1.3.7. Implantar um programa equivalente ao Farmácia Popular, 

desmontado pelos governos neoliberais, que visa atender a 

população idosa carente quanto a remédios populares; 

1.3.8. Prover condições de segurança e mobilidade para que os 

idosos não sejam excluídos e alijados da convivência social. 

1.3.9. Prover espaços de lazer, e acesso à produção cultural e 

práticas esportivas para os idosos; 
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1.4. Políticas de Inclusão de Negras e Negros 

1.4.1. Políticas públicas que busquem igualdade de tratamento,  

1.4.2. Promover em nosso Município, festivais nacionais 

cinematográficos e das variadas vertentes da cultura negra;  

1.4.3. Adoção de medidas, programas e políticas de ação 

afirmativa; 

1.4.4. Implantar atendimento de saúde às patologias típicas da 

população negra; 

1.4.5. Apoio aos espaços que contribuam para promoção social e 

cultural da população negra; 

1.4.6. Inclusão da temática racial nos currículos dos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, por meio da Lei nº 10.639/03; 

1.4.7. Apoio a programas de diversidade étnica nas empresas, 

públicas e privadas; 

1.4.8. Investimentos na valorização do patrimônio cultural afro-

brasileiro; 

1.4.9. Campanhas publicitárias visando garantir o respeito à 

cultura negra; 

1.4.10. Garantir o direito ao livre exercício dos cultos religiosos de 

matrizes africanas; 

1.4.11. Fortalecer as ações de proteção e vigilância em saúde para 

o enfrentamento das principais vulnerabilidades e riscos do 

processo saúde-doença à pessoa negra: 

1.4.12. Fomentar e garantir a valorização das artes oriundas de 

matrizes africanas e afro-brasileira por meio de oficinas, workshops 

e seminários, de forma a reforçar seu caráter afro-diaspórico;  

1.4.13. Fortalecer as discussões voltadas para a cultura 

quilombola; 
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1.4.14. Criar um Fórum Permanente como referência sobre 

questões raciais e, por meio desse promover fóruns regionais; 

1.4.15. Incentivar um programa de proteção ao jovem vítima da 

violência policial, nos centros de Promoção de Igualdade Racial;  

1.4.16. Permanência das cotas para concursos públicos e editais 

Municipais. 
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1.5. Políticas para pessoas com deficiência 
 

1.5.1. Garantir o reconhecimento de que todo jovem com 

deficiência física e/ou intelectual tem direito a igualdade de 

oportunidades como as demais pessoas e não sofrerá nenhuma 

espécie de discriminação;  

1.5.2. Fortalecer o protagonismo juvenil da pessoa com 

deficiência, vindo a firmar as suas habilidades e competências dos 

jovens com deficiência; 

1.5.3. Garantir a elaboração do projeto pedagógico que 

institucionalize o atendimento educacional especializado, assim 

como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender as 

características dos estudantes com deficiência e garantir seu pleno 

acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a 

conquista e o exercício de sua autonomia; 

1.5.4. Buscar meios para romper com as barreiras urbanísticas, 

as arquitetônicas, nas comunicações, as tecnológicas e atitudinais; 

1.5.5. Aprimorar a acessibilidade da estrutura esportiva do 

Município para jovens com deficiência;  

1.5.6. Promover seminários, encontros, dentre outros, para 

debater a temática da pessoa com deficiência no Município;  

1.5.7. Realizar encontros no município visando um debate para 

estabelecer estratégias para o rompimento do preconceito às 

pessoas com deficiência física e intelectual;  

1.5.8. Estabelecer campanhas tendo como objetivo a 

disseminação do conhecimento da deficiência;  

1.5.9. Implantar medidas de defesa dos direitos, da prevenção e 

do combate à violência contra os jovens com deficiência.  

1.5.10. Aprimorar a acessibilidade da estrutura esportiva do 

Município para jovens com deficiência;  
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1.5.11. Promover seminários, encontros, dentre outros, para 

debater a temática da deficiência intelectual e física no Município; 

1.5.12. Realizar encontros regionais e municipais entre instituições 

juvenis de jovens com e sem deficiência para elaboração de 

programas no combate ao preconceito às pessoas com deficiência 

física e intelectual;  

1.5.13. Estabelecer campanhas tendo como objetivo a 

disseminação do conhecimento da deficiência intelectual; 
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1.6. Políticas para a comunidade LGBT 

1.6.1. Criar o Conselho Municipal LGBT; 

1.6.2. Realizar seminários e audiências públicas para discutir as 

principais demandas da população LGBT; 

1.6.3. Promover atendimento jurídico, social e psicológico para LGBTs 

vítimas de violência;  

1.6.4. Estabelecer um programa de ações entre secretarias para o 

combate a LGBTfobia e promoção da cidadania LGBT;  

1.6.5. Promover a educação para a diversidade sexual;  

1.6.6. Oferecer atendimento psicológico a estudantes vítimas de 

discriminação, com a finalidade de prevenir a evasão escolar; 

1.6.7. Desenvolver ações de saúde afirmativas (pessoas negras, 

mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência), em articulação com as 

demais políticas intersetoriais;  
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1.7. Políticas para a Juventude 

1.7.1. Implementar espaços físico para a integração de jovens, 

para reuniões, capacitações, exposições culturais, entre outros. 

Propomos três Territórios dos Jovens, sendo um na zona sul, no 

centro e outro na zona norte; 

1.7.2. Desenvolver, com prioridade, programa de enfrentamento à 

violência da juventude negra e periférica; 

1.7.3. Garantir espaços de comunicação nos setores públicos 

para a veiculação das produções culturais da juventude negra; 

1.7.4. Implantar e garantir condições de funcionamento de 

centros culturais em instituições ou espaços ociosos para o 

fortalecimento da cultura de origem africana; 

1.7.5. Garantir a participação da juventude na elaboração de 

políticas educacionais em todos os níveis; 

1.7.6. Fomentar uma linha de crédito especial para o 

empreendedorismo juvenil, com aporte específico para economia 

criativa e financiamento de Startup; 

1.7.7. Dialogar e manter relatórios atualizados, com projetos, 

estatísticas e mapeamento de ações, problemáticas e soluções no 

que tange a temática de juventude; 

1.7.8. Promover a inclusão dos jovens nos espaços públicos de 

decisão com direito a voz e voto; 

1.7.9. Propiciar equipamentos comunitários que permitam a 

prática desportiva, cultural e de lazer e garantir a participação de 

jovens estudantes e trabalhadores; 

1.7.10. Políticas de inclusão do jovem no mercado de trabalho; 

1.7.11. Revitalizar o Conselho Municipal da Juventude; 

1.7.12. Criar Coordenadoria da Juventude. 

1.7.13. Implementar o Conselho Municipal da Juventude; 

1.7.14. Estabelecer políticas de combate ao preconceito;  
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1.7.15. Estabelecer políticas afirmativas para os jovens; 
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1.1. Políticas de proteção à Criança 

1.1.1. Estabelecer políticas de proteção a criança, entendo-as 

como sujeitos de direitos, orientadas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA); 

1.1.2. Combater o trabalho infantil com políticas de amparo, renda 

e segurança alimentar para os responsáveis por crianças em idade 

escolar; 

1.1.3. Promover campanhas de combate à violência contra 

crianças e adolescentes, em particular a violência sexual; 

1.1.4. Fortalecer as estruturas de abrigo, CRAS e CREAS para 

um melhor atendimento às crianças; 

1.1.5. Implantar o sistema integral de ensino, garantindo aos 

alunos da rede pública um ambiente de aprendizagem, alimentação 

e cuidados médicos e odontológicos adequados; 

1.1.6. Fortalecer as redes de proteção integral à criança com 

integração das secretarias de educação, de saúde, de 

desenvolvimento social, esportes e fundação cultural; 

1.1.7. Universalizar o direito de crianças  de 0 a 3 anos à creche 

integral; 

1.1.8. Garantir os direito de crianças e adolescentes à educação 

sexual adequada e de acordo com os estudos científicos vigentes e 

à políticas de combate às drogas com mesmo critério científico; 

1.1.9. Políticas de incentivo à amamentação materna, para 

garantir às mãos e crianças de até um ano o direito à amamentar 

seu filho ser amamentado. 

1.1.10. Implantar políticas de garantia de direitos à segurança 

alimentar à primeira infância e a todas as crianças e adolescentes 

em idade escolar; 
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1.1.11. Fortalecer as políticas de denúncia, enfrentamento e 

acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, 

abandono e maus tratos. 
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1.2. Políticas de acessibilidade a serviços básicos 

1.2.1. Implantar Centros de Bairros, locais a serem escolhidos para 

abrigar diversos serviços públicos; 

1.2.2. Promover a construção, através de cooperativas, dos containers 

apropriados para receberem os diversos serviços dos Centros de 

Bairros;  

1.2.3. Implantar Posto avançado da Assistência Social nos Centros de 

Bairros; 

1.2.4. Implantar serviços de biblioteca nos Centros de Bairros; 

1.2.5. Implantar bicicletários seguros nos Centros de Bairros; 

1.2.6. Implantar nos Centros de Bairros laboratórios de Informática para 

acesso e cursos de Acessibilidade Digital para a população; 

1.2.7. Atenção a pessoas que vivem em situação de rua; 

1.2.8. Implantação de programas de acesso digital gratuito em áreas 

públicas; 
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2. Caraguatatuba Segura e Resiliente 

 

A segurança é uma responsabilidade do Governo Estadual, nossa 

proposta é que se busque no âmbito do município– produzir políticas de 

prevenção à violência (vídeo -monitoramento, integração polícia militar e policia 

civil, ajustamento das atribuições da guarda municipal),  os investimentos em 

iluminação pública e, fundamentalmente, a integração das diversas políticas 

públicas que permitam resgatar cada espaço da cidade para o seu uso e 

exercício pleno da cidadania.  

Não é somente a segurança pública, mas trata-se também da segurança 

do cidadão ao uso da cidade, garantir a segurança no cotidiano das pessoas 

na cidade. Segurança de ir e vir, segurança no transporte, acessibilidade para 

todos, habitação segura, saúde e educação de qualidade. Promover a melhoria 

dos serviços urbanos, dos espaços urbanos, o atendimento de qualidade a 

cada um, o Direito à Cidade.   

Dentro desse propósito será criado o programa Comunidade Solidária, 

que visa criar grupos através de aplicativos móveis para diversas tarefas. 

Participam desse grupo um conselho de representantes da comunidade e a 

Central da Guarda Municipal. Cada comunidade poderá relatar ocorrências 

policiais, atividades suspeitas e situações, tais como som alto, brigas, etc.  

Também a comunidade solidária terá o papel de propor a realização de 

mutirões de vacinação e castração, passar avisos importantes para toda a 

comunidade ou emitir alertas de perigo para as autoridades e munícipes. Outra 

tarefa da Comunidade Solidária é apoiar os munícipes na criação e trabalhos 

nas hortas comunitárias.  

Cada Comunidade Solidária terá na figura do Amigo Policial, uma figura 

importante para ajudar a comunidade em tarefas como orientar saída de 

crianças da escola, ajudar no transito, auxiliar em emergências no bairro e 

despertar na comunidade a confiança nas forças policiais.   
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Outra proposta a ser destacada é a criação do Plano de Gestão de 

Riscos, onde os problemas de buracos nas ruas, inundações, má iluminação, 

roubos e furtos serão mapeados e tratados de forma clara e transparente, com 

prazo de resolução e acompanhamento por parte da população. Deste Plano 

será retirado um Plano de Obras que poderá ser verificado pela população. 
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2.1. Políticas de segurança pública 

2.1.1. Iluminar bairros da cidade, principalmente próximos de 

escolas e postos de saúde dos bairros; 

2.1.2. Monitoramento por câmeras, priorizando os bairros e locais 

mais violentos da cidade; 

2.1.3. Uso inteligente da Guarda Municipal para rondas noturnas 

e atendimento mais rápido possível; 

2.1.4. Integração entre Guarda Municipal e aplicativo ligado direto 

ao cidadão para atendimento o mais rápido e adequado possível;  

2.1.5. Iluminação e monitoramento em todas as ciclovias; 

2.1.6. Criação de um grupo da Guarda Municipal exclusivo para 

monitorar redes sociais e feiras na busca de celulares e bicicletas 

roubados; 

2.1.7. Cadastro de bens roubados e achados, facilitando aos 

donos acharem seus bens; 

2.1.8. Ronda Escolar feito pela Guarda Municipal. 
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2.2. Políticas para o mobilidade e transporte público 

2.2.1. Reestruturar o sistema de transporte coletivo com rotas e 

horários que atendam aos anseios dos usuários ao invés da 

ganância dos empresários; 

2.2.2. Melhorar a gestão do transporte coletivo, promovendo a 

participação popular nas decisões; 

2.2.3. Melhorar gestão do trânsito, aliviando o Centro da cidade; 

2.2.4. Promover a utilização de transporte que contribua para o 

meio ambiente, exigindo nos contratos de serviço coletivo o uso de 

energias limpas; 

2.2.5. Construir pontos de ônibus que garantam segurança e 

conforto dos usuários, além de serviços como wi-fi, acessibilidade e 

carregadores de celulares, proteção contra chuva e bancos 

apropriados; 

2.2.6. Ampliar ciclovias, criando rotas complementares entre os 

bairros, facilitando a locomoção e lazer da população; 

2.2.7. Sinalizar e manter as ciclovias da cidade; 

2.2.8. Iluminar as rotas de ciclovias, com câmeras de 

monitoramento para garantir a segurança dos usuários; 

2.2.9. Promover campanhas de educação no trânsito para 

garantir o respeito a todos os usuários de automóveis, motos, 

bicicletas ou pedestres; 

2.2.10. Construir bicicletários modulares, através de containers, 

que serão instalados em pontos de maior movimento na cidade, 

tais como escolas, hospitais, postos de saúde, etc. O uso de 

bicicletários visa proteger contra roubos de bicicletas, tão comuns 

em nossa cidade; 

2.2.11. Promover a criação de aplicativo que ajude os usuários a 

encontrarem o bicicletário mais próximo; 
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2.2.12. Cadastrar as bicicletas da cidade e criar um emplacamento 

através de QRCode, uma tecnologia que permite ligar uma bicicleta 

a seu legítimo dono; 

2.2.13.  Implantar Bilhete ùnico; 

2.2.14. Realizar estudos de Engenharia de Tráfego; 
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2.3. Políticas de Habitação segura 

2.3.1. Prover habitação segura, integrando políticas de 

mobilidade, infraestrutura, saneamento, equipamentos sociais; 

2.3.2. Planejar intervenções urbanas de interesse social; 

2.3.3. Revitalização da política urbana; 

2.3.4. Reduzir o déficit habitacional; 

2.3.5. Elaborar Plano Municipal de Habitação de Interesse 

Social; 

2.3.6. Criar Fundo Municipal de Habitação; 

2.3.7. Prover Abrigamento Transitório e Bolsa Aluguel; 

2.3.8. Melhorias Habitacionais em Assentamentos Precários; 

2.3.9. Implementar um programa de assessoria e assistência 

técnica (jurídica e urbanística), associado a uma política de 

subsídios que apoie projetos de autogestão , de autoconstrução de 

moradias; 
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2.4. Políticas contra inundações e alagamentos 

Pensar em Resiliência introduz uma nova abordagem na cidade de 

Caraguatatuba a fim de mantê-las em um estado contrário ao da 

vulnerabilidade. Isso significa desenvolver capacidades adaptativas a eventos 

adversos e as ameaças naturais.  

Entendemos aqui que as condições de vulnerabilidade frente à ameaça de 

desastres – tais como, chuvas, deslizamentos, enchentes entre outros – devem 

ser respaldadas pela capacidade de respostas tomadas pelo poder público. 

Para tanto, ao identificar as ameaças e os perigos, é necessário pensar ações 

de adaptação e mitigação. 

Tornar-se resiliente impõe conhecer, com profundidade, a dimensão dos 

riscos, as vulnerabilidades dos sistemas e promover a gestão dos possíveis 

desastres. Incorporar a dimensão da resiliência é um convite para um novo 

olhar para Caraguatatuba, no sentido de se desenhar novas formas de reduzir 

riscos, mitigar e adaptar para resistir às tensões naturais e promover a 

qualidade de vida da população.  

Estamos aqui falando do grave problema de drenagem, de enchentes e 

deslizamentos que cidade vem sofrendo e de forma gradativa. Além disso, o 

nosso Plano de Governo dialoga com a temática Mudanças Climáticas a partir 

da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que contém 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que é um Plano de ação, 

que vem sendo construído desde 2015 pela ONU, para erradicar a pobreza, 

proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem qualidade de vida. 

2.4.1. Elaboração de um Plano de Gestão de Riscos para a 

cidade; 

2.4.2. Levantamento das áreas de risco bairro a bairro; 

2.4.3. Elaboração de um Plano de Contigência para o caso de 

catástrofes ou alagamentos ocorrerem; 
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2.4.4. Uso de tecnologias para monitorar áreas de risco e avisar a 

população antecipadamente; 

2.4.5. Elaborar um Plano de Obras para evitar alagamentos e 

enchentes caso a caso; 

2.4.6. Fortalecer a Defesa Civil; 

2.4.7. Metas conforme os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável – ODS;  

2.4.8. Levantamento das famílias que moram em áreas de risco; 

2.4.9. Incentivar, por parte de nossas instituições de ensino 

técnicas, o desenvolvimento de tecnologias para monitoramento de 

áreas de risco;  

2.4.10. Mapear áreas sujeitas à inundações para fazer o tipo de 

obra de prevenção adequada; 

2.4.11.  Elaborar um Plano de Obras transparente para informar a 

população sobre ações e prazos; 

2.4.12. Montar operação tapa-buracos para atender os bairros, 

principalmente; 

2.4.13. Montar operação de desobstrução de ruas para ações 

emergenciais após enchentes; 

2.4.14. Reforma e ampliação das praças públicas (dos espaços 

públicos). 
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2.5. Políticas para a Segurança Alimentar 

2.5.1. Promoção de Campanhas sobre educação alimentar; 

2.5.2. Programas para ampliar o direito ao acesso a alimentação 

de todos; 

2.5.3. Incentivo à criação de hortas comunitárias através do 

programa Comunidade Solidária, onde a Prefeitura fornece 

insumos e tecnologia, além de garantir a compra de produtos 

excedentes. O pagamento será feito via bônus ou descontos em 

impostos; 

2.5.4. Mercado Social, onde após o atendimento da Assistência 

Social, as famílias poderão usar um bônus de determinado valor 

para compra de alimentos, produtos de higiene e limpeza;; 

2.5.5. Implantação de hortas em todas as escolas da cidade para 

distribuição da produção entre os alunos e como parte da merenda. 

A Prefeitura fornecerá insumos e tecnologias para as hortas; 

2.5.6. Criação de feiras livres com incentivo a produtos orgânicos 

e alternativos, tais como produtos veganos; 

2.5.7. Incentivo a utilização de tecnologias para facilitar negócios 

entre produtores e consumidores de produtos orgânicos;   
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3. Caraguatatuba Educadora 

 

A concepção de Educação como a mediação entre o acúmulo de 

conhecimentos e tecnologias produzidos historicamente pela humanidade, com 

a bagagem cultural e social dos indivíduos com o objetivo de gerar novos 

conhecimentos, inovações, tecnologias, reafirmar e reconstruir conceitos em 

diálogo constante com a sociedade e suas demandas. 

Reconhecer que a educação é um direito humano, que deve ser garantido 

a todas as pessoas e se esforçar radicalmente para que ele seja efetivamente 

exercido é uma condição fundamental para que as sociedades sejam 

igualitárias, seguras, inclusivas e sustentáveis. A face mais expressiva do 

direito à educação escolar igualitária e com qualidade social. 

O Direito à educação, para além do acesso, garantido pela obrigatoriedade 

escolar prevista em legislação, é preciso esforços e políticas públicas para que 

essa igualdade se dê nas condições materiais, culturais e estruturais da vida de 

cada estudante, para que se possa superar o abismo da desigualdade 

socioeconômica brasileira.   

A educação como direito humano alienável é possível quando a formulação 

das políticas públicas educacionais observarem as diversas dimensões do 

problema da educação no Brasil, para que sejam formuladas com o objetivo de 

garantir o direito à educação igualitária e de qualidade social. 

Diminuição da Miséria e da Pobreza: 

A ideia da escolarização obrigatória, em uma visão progressista e 

democrática da sociedade é da garantia de igualdade de desenvolvimento 

entre todos. “Em uma democracia social, a educação deve ser niveladora das 

desigualdades de partida” (SACRISTÁN, 2001, p. 19). A afirmação de 

Sacristàn evidencia que não basta a garantia da escolarização, é necessário 

que esta se dê em condições de qualidade para todos e que a viabilidade de tal 
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igualdade deve-se considerar, além da isonomia na qualidade do aprendizado, 

mas também as condições materiais para permanência e êxito na fase da 

escolarização obrigatória. Essas condições devem ser garantidas,  em um 

Estado Democrático através de políticas compensatórias de ações 

discriminatórias positivas a favor daqueles que mais necessitam. 

Para garantia da igualdade de desenvolvimentos de todos é necessário 

que a Secretaria Municipal de Educação tenha Políticas de Integração com 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e que ambas sejam 

descentralizadas, com o intuito de conhecer, acompanhar e garantir as 

condições materiais, culturais e de acesso mínimas das famílias dos 

estudantes.  

Para além das políticas do Governo Federal já implantadas e 

consolidadas há mais de uma década, que muitas vezes se mostram 

insuficientes devido a peculiaridades locais, mas se mostraram exitosas com a 

gestão responsável dos estados e municípios. Ainda sim é fundamental, 

portanto, que hajam políticas Municipais Integradas para a garantia plena do 

direito à educação igualitária e de qualidade social. 

Professor reflexivo/ Escola que aprende/ Comunidade que 

aprende: 

“Uma democracia não deve apenas funcionar, mas sobretudo trabalhar o seu 

conceito, e para isso exige pessoas emancipadas. Só é possível imaginar a 

verdadeira democracia como uma sociedade de emancipados.(...)” (ADORNO, 

2003, p. 02) 

Para a construção de uma sociedade de emancipados que, segundo 

Adorno é a garantia plena da democracia, a educação deve trabalhar com 

ações de participação social e de educação para a cidadania ativa. Não se 

constrói uma verdadeira democracia com violações de direitos fundamentais 

como alimentação, moradia, educação e saúde. E o papel da educação e da 
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escola nesse sentido é a formação de uma sociedade consciente de seus 

direitos e não disposta a se resignar diante da violação dos mesmos.  

Segundo (PONTUAL, 2019, p. 161) a ideia de exclusão ou 

vulnerabilidade pode finalizar em ações de cunho assistencialistas, que 

enxergam a população passivamente. Já a educação voltada para a concepção 

de território desprovido de direitos, orienta ações para a afirmação de direitos, 

em que os sujeitos são vistos em condições ativas e que as práticas sejam 

desencadeantes de autonomia e emancipação. 

A emancipação pressupõe autoconhecimento e identidade, apenas um 

sujeito emancipado exerce a cidadania plena, ou seja, é capaz de se enxergar 

sujeito produto e produtor de sua própria história, um cidadão que se 

reconhece não como sujeito passivo da transformação e sim como sujeito 

capaz de transformar sua realidade, de se apropriar e produzir cultura, 

inovação, tecnologia e conhecimento. 

Uma educação integral do indivíduo requer um currículo elaborado a 

partir da realidade local, em que os conteúdos têm significado e o 

conhecimento é construído ativamente no processo educativo. 

A discussão a respeito da escolarização obrigatória e seu papel no 

desenvolvimento da sociedade se perdeu em meio a naturalização dessa 

obrigatoriedade. A escola tornou-se algo naturalmente inerente à vida do ser 

humano de tal forma que a importância, inclusive, do porquê de sua 

obrigatoriedade tornou-se invisível e diluída no cotidiano dos atores 

educacionais. “A presença natural e histórica da escolarização faz com que 

careça de conotações problemáticas em muitos casos e para boa parte da 

população, inclusive àqueles que a vivem como profissionais, os professores” 

(SACRISTÀN, 2001, p. 12). A escola torna-se uma obrigação para os 

estudantes e professores, com isso perde-se a relação de troca, de descoberta 

e de aprendizagem. Os professores não carregam de sentido o processo 
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educacional e o aluno não consegue enxergar nesse processo a relevância, a 

utilidade do que lhe é ensinado. 

A escola pública brasileira, tende de adoção de sistemas prontos e 

padronizado, desconsiderando o caráter subjetivo e individual que o processo 

educativo apresenta.. Uma educação fragmentada que desconsidera a 

totalidade dos fenômenos, a reflexão e a crítica, onde os conteúdos são 

reproduzidos e organizados de forma fragmentada, sem transversalidade com 

a realidade ou interdisciplinaridade entre eles. 

Essa escola se apresenta como reprodutora, não reflexiva e totalmente 

desconexa com a realidade do estudante. Tornando-se pouco prazerosa, 

desinteressante e obrigatório no sentido de obrigação. 

É possível, através da construção do Currículo Municipal integrar a 

educação com a cultura, sociedade, economia e meio ambiente local, em que 

os professores e a comunidade são sujeitos ativos na construção do currículo e 

do Projeto Político Pedagógico da escola, considerando a cultura e a história 

caiçara, reforçando assim a identidade e o pertencimento de nossas crianças e 

adolescentes. 
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3.1 Políticas para a Educação 

3.1.1. Elaboração de um Plano de Carreira em conjunto com 

educadores e a comunidade; 

3.1.2. Elaboração participativa e construção de debates e visando 

contínuo aprimoramento e adequação do Projeto Político 

Pedagógico de cada escola municipal, garantindo sua elaboração e 

acompanhamento pela comunidade escolar ; 

3.1.3. Assegurar a Formação Continuada dos servidores da 

educação e a promoção e espaços públicos de formação coletiva 

no ambiente escolar, através da reflexão sobre a prática e da 

constante construção da escola e do currículo, assegurando 

participação de todos os sujeitos envolvidos no processo; 

3.1.4. Através de parcerias com universidades construir maior 

integração das escolas de educação básica com a formação inicial 

dos professores, visando uma formação mais voltada para a 

realidade da escola pública; 

3.1.5. Implantação do Ensino Integral, principiando pelo Ensino 

Fundamental II, nas escolas de bairros com maior vulnerabilidade; 

3.1.6. Aumento da carga horária gradativamente para 7 horas; 

3.1.7. Atender até 2023 70% das matrículas do Ensino 

Fundamental II, ou seja cerca de 4.500 estudantes. 

3.1.8. Implantação de quadra poliesportiva coberta em todas as 

unidades; 

3.1.9. Integração com a secretaria municipal de esportes, para 

oferta de modalidades nas escolas; 

3.1.10. Implantação de quadra poliesportiva coberta em todas as 

unidades; 

3.1.11. Integração com a secretaria municipal de esportes, para 

oferta de modalidades nas escolas; 
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3.1.12. Implementação de práticas de yoga e meditação na rede 

por meio da capacitação de professores em yoga e meditação 

visando o desenvolvimento e habilidades cognitivas, motoras e 

competências emocionais; 

3.1.13. Integração com a Fundacc, para oferta de oficinas culturais 

em todas as escolas municipais (instrumentos musicais, dança, 

teatro...); 

3.1.14. Estruturação de biblioteca em todas as escolas, aberta à 

comunidade, que contenham a bibliografia do currículo escolar, 

assim como com livros de leitura para empréstimos aos estudantes 

e familiares; 

3.1.15. Concurso (interno ou externo) para os cargos de supervisor 

de ensino, diretor de escola e coordenador pedagógico, visando 

maior autonomia a esses profissionais; 

3.1.16. Implementação do currículo próprio da rede municipal de 

ensino de Caraguatatuba iniciando pelas escolas de Ensino 

Fundamental I; 

3.1.17. Todo o currículo pronto a ser implementado a partir do 

ingresso de estudantes no ano de 2023; 

3.1.18. Currículo será construído em conjunto com os professores 

da rede, especialistas em currículo e pesquisadores das áreas de 

conhecimento que tenham como objeto de pesquisa a cultura, a 

história, o meio-ambiente e a economia local, incluindo a 

participação da comunidade; 

3.1.19. Elaboração do material didático usados nas escolas pelos 

próprios educadores do município; 

3.1.20. Contratação, via concurso público de um profissional de 

psicologia e um do serviço social para atendimento e 

acompanhamento dos estudantes para cada unidade escolar; 

3.1.21. Viabilizar criação de cooperativas de pais de alunos com a 

finalidade de reduzir contratação de terceirizadas e empregar os 
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pais de alunos para serviços de limpeza, alimentação e 

manutenção nas escolas; 

3.1.22. Universalizar o acesso às creches para crianças de 0 a 3 

anos; 

3.1.23. Fortalecer as políticas de inclusão dos alunos com 

deficiências, com garantia de acessibilidade, adequação curricular, 

professor assistente, tecnologias inclusivas, de acordo com as 

necessidades; 

3.1.24. Sala de recursos em todas as escolas e formação inicial e 

continuada dos professores das salas; 

3.1.25. Atendimento com especialistas da área da saúde aos 

alunos com deficiência, com garantia de gratuidade de 

deslocamento para os alunos e seus responsáveis. 
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3.2. Políticas para a Cultura 

3.2.1 Cumprir o Plano Municipal de Cultura; 

3.2.2 Retomar o debate acerca do Plano de Cultura afimde incluir as pautas 

da comunidade LGBTQIA+ retiradas pelo Legislativo Municipal na 

oportunidade de sua aprovação como lei municipal. Lembrar que o plano 

deve ser aprovado de acordo com as audiências públicas e os debates 

feitos pela comunidade, pelos artistas e trabalhadores da cultura. 

3.2.3 Construir junto aos movimentos originários do municipio uma política 

voltada especificamente para os movimentos e eventos caiçaras: 

3.2.4 Desenvolveremos uma política de animação artístico-cultural e 

esportiva nos espaços públicos voltados para o lazer: transformaremos as 

praças públicas, as praias urbanas e os equipamentos esportivos da cidade 

em espaços de permanente integração, convívio e socialização da 

população; 

3.2.5 Integrar as políticas culturais com a Secretaria Municipal de 

Educação, com o intuito de transformar as escolas em centros de 

valorização da cultura brasileira, paulista e caiçara; 

3.2.6 Integrar as políticas culturais com as políticas de turismo, com o intuito 

de fomentar um turísmo cultural, que valorize a cultura, o floclore e as 

expressões artísticas local; 

3.2.6 Construir noas vias públicas, em toda cidade, espaços abertos 

voltados à livre expressão cultural da população; 

3.2.7 Promoção de Festival de Bandas locais, incentivando os artistas 

locais; 

3.2.8 Criar editais remunerados para intervenções artísticas nos locais 

públicos da cidade, incentivando a cultura e gerando renda para os artistas 

locais; 

3.2.9 Criar feiras para os artesão locais, priorizando “aquelas que produzem 

expressões culturais locais; 
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3.2.10 Abrir os espaços da cidades para festividades das diversas 

confissões religiosas. 

 

 Cultura Caiçara.  

  

3.11. A diversidade esportiva será o foco de uma política pública democratizante e 

inclusiva, com mulheres, crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com 

deficiências tendo oportunidade de acesso às diversas práticas esportivas. 

Implantaremos um Programa de Orientação de Atividades Físicas nos calçadões e 

nas avenidas da cidade, nos quais a população realiza as caminhadas: Calçadão  

Eventos esportivos Vamos dialogar com as diversas federações de esporte 

amador, visando contribuir com a captação de novos eventos esportivos locais, 

regionais, nacionais e 52 internacionais, sempre na perspectiva de um trabalho 

sistematizado e que fortaleça a prática esportiva da nossa população, inclusive no 

paradesporto. E) Esportes da escola Fortaleceremos as aulas de educação física 

nas escolas municipais, melhorando a infraestrutura de quadras e outros espaços 

esportivos bem como qualificando o corpo docente para uma ação educativa, 

tendo o esporte como um vetor de fortalecimento da cidadania. Também 

organizaremos os jogos escolares, inclusive nas modalidades paradesportivas. F) 

Participação comunitária Vamos fortalecer os Centros Esportivos Comunitários, 

com apoio aos eventos esportivos realizados nos bairros, estimulando a prática 

não somente de futebol, mas também de voleibol, handebol, basquetebol, 

capoeira, artes marciais e diversos outros esportes, conforme a demanda da 

comunidade. Também ampliaremos as ações de escolinhas esportivas existentes 

nos bairros da cidade, qualificando os técnicos e apoiando-os com materiais 

esportivos adequados à vivência esportiva. G) Esportes Aquáticos O poder público 

municipal terá papel fundamental na articulação e no estímulo à prática esportiva 

aquática, priorizando o potencial que temos nas nossas praias através da prática 

do surf e de outros esportes que podem ser vivenciados ali. Também 

revitalizaremos a prática do remo no rio Potengi, criando um programa de 

escolinha no rio e nas praias para a aprendizagem desses esportes.  
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3.3. Políticas para o Esporte e Lazer 

3.3.1. Assegurar esporte para todos os cidadãos; 

3.3.2. Valorização do esporte para o cidadão/Esporte recreativo; 

3.3.3. Reforma dos espaços públicos destinados ao esporte, tais como 

quadras esportivas, pistas de skate e campos de futebol; 

3.3.4. Divulgação de atividades esportivas; 

3.3.5. Criar centro esportivo nos bairros que ofereça  diversidade de 

modalidades para crianças, adolescentes e adultos; 

3.3.6. Criar bolsa atleta para que os atletas de alto rendimento na 

cidade tenham condições de se dedicar aos treinos; 

3.3.7. Garantia de gratuidade nos deslocamentos à população para 

prática de esportes oferecidos pela prefeitura municipal e para 

participação em eventos e competições esportivas dentro e fora da 

cidade; 

3.3.8. Garantir modalidade esportivas aos idosos assim como 

participação em eventos esportivos dentro e fora da cidade; 

3.3.9. Construir espaços públicos de atendimento aos idosos nos 

bairros para práticas esportivas e atendimento de professores de 

educação física, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, com 

modalidade de Yoga, Pilates e outros atividades físicas funcionais 

voltadas para o público idoso; 
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4. Caraguatatuba Inovadora 

 

A cidade de Caraguatatuba possui diversas universidades e faculdades 

tanto de ensino presencial quanto no ensino à distância, bem como diversas 

escolas técnicas.  Em todas elas existe a formação de mão de obra 

especializada e que deve ser valorizada. Ocorre que muitos de nossos jovens 

formados precisam migrar da cidade para continuar sua vida profissional, 

fazendo com que o investimento na formação desses jovens não seja 

aproveitado na região. 

Nossa proposta é criar canais que incentivem a inovação, criando uma 

infraestrutura adequada, simplificando a vida de empreendedores, 

disponibilizando micro-créditos, agilizando processos burocráticos e 

estabelecendo parcerias e levantando demandas.   

Um dos pontos de partida é a criação de um aplicativo para computadores e 

celulares chamado “Caraguatatuba na palma da mão”. Nesse aplicativo 

serão concentrados os principais serviços da cidade que facilitem a vida do 

cidadão.  

Entre os serviços que se pretende oferecer podemos incluir: 

● Serviço para comunicar Prefeitura e empresa de saneamento sobre 

falta de água;; 

● Serviço para comunicar Prefeitura e empresa responsável sobre falta 

de energia elétrica; 

● Serviço para comunicar Prefeitura e Guarda Municipal sobre som 

alto, perturbações, badernas e brigas; 

● Serviço para comunicar Prefeitura e Zoonoses sobre focos de 

dengue; 

● Serviço para comunicar Prefeitura que caçambas de lixo estão 

cheias; 
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● Serviço para comunicar aos munícipes sobre operação de Bota-fora, 

onde a Prefeitura passa recolhendo lixo não-reciclável e não 

orgânico; 

● Serviço para comunicar aos munícipes sobre operações de 

Castração Móvel e vacinação de animais; 

● Serviço para comunicar a Prefeitura e Zoonoses sobre animais 

abandonados e em situação de risco; 

● Serviço para comunicar os munícipes sobre vacinação, exames 

médicos gratuitos, saúde bucal e mutirões de Saúde; 

Todas essas ferramentas serão desenvolvidas em parcerias com nossas 

escolas e universidades, fomentando empregos e inovações.  

Nosso propósito é permitir que o cidadão consiga avisar sobre as situações 

do dia a dia e ter a resposta mais rápida possível por parte dos responsáveis.  

Também se pretende fomentar em nosso inovadores o projeto de um 

aplicativo voltado para o turismo. Esse aplicativo viria em vários idiomas e 

serviria para dar aos turistas acesso a promoções e descontos no comércio 

local, descrição dos pontos turísticos, eventos artísticos e culturais, bicicletários 

vagos, serviços de aluguel, acesso à serviços de emergência, entre outros.   

Outra política importante é a criação de uma escola específica para cursos 

envolvendo novas tecnologias. Esses cursos visam despertar o interesse e a 

criatividade de nossa juventude para novas possibilidades. Essa escola terá 

parceria com universidades, sendo oferecidos cursos e oficinas para alunos do 

ensino médio e fundamental dos últimos anos. O intuito é ensinar os nossos 

jovens as principais tecnologias envolvidas na chamada Indústria 4.0 e de 

serviços inteligentes para comércio, turismo e agricultura. Essas tecnologias 

serão principais fontes de empregos para as próximas décadas e podem atrair 

investimentos na cidade.  
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4.1. Políticas de ensino de tecnologias 

4.1.1. Implantação da escola de tecnologia, espaço destinado ao ensino 

de novas tecnologias para alunos da rede pública que tenham 

destaque nos estudos;  

4.1.2. Na escola de tecnologias serão ministrados cursos sobre 

tecnologias utilizadas na Indústria 4.0 e nos serviços inteligentes 

para comércio, turismo e agricultura; 

4.1.3. Na escola de tecnologias serão ministrados treinamentos em 

software, hardware e dispositivos para o trabalho em tecnologias da 

informação e internet; 

4.1.4. Criar concurso para apresentar problemas para a comunidade e 

premiar, além de implantar, as melhores ideias; 
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4.1 Políticas para empreendedores 

4.1.1 Disponibilizar linhas de crédito a juros menores para apoiar 

pequenos empreendimentos; 

4.1.2 Incentivar a criação de cursos de capacitação e apoio a pequenos 

empreendedores que queiram começar um negócio; 

4.1.3 Estabelecer parceria com universidades para aplicação de cursos 

que ensinem aos autônomos a gerir seu próprio negócio;  

4.1.4 Fomentar a criação de aplicações que auxiliem na criação, gestão 

e manutenção de cooperativas. As cooperativas são consideradas 

um ponto importante para resolver problemas da cidade e gerar 

renda ao trabalhador; 

4.1.5 Fomentar uma infraestrutura digital adequada para facilitar o 

acesso do munícipe, bem como prover um ambiente para 

negócios digitais; 

4.1.6 Fomentar o deselvolvimento de soluções para as empresas de 

nossa cidade, facilitando a migração para os ambientes digitais de 

negócios; 
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4.2 Políticas de fomento às novas ideias 

4.2.1 Estabelecer parcerias com universidades e escolas técnicas para 

implantação de espaços destinados à empresas-júnior; 

4.2.2 Criar um espaço de trabalho compartilhado com a infraestrutura 

adequada para ser utilizado por inovadores que precisem apresentar 

ideias e atender potenciais clientes; 

4.2.3 Estabelecer um programa de desenvolvimento de aplicativos para 

atender os principais problemas da cidade. Esse programa será 

realizado em parceria com as universidades da região; 

4.2.4 Criar eventos e feiras para apresentação de tecnologias e inovações que 

a região abriga; 
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4.3 Políticas para criação de cooperativas 

4.3.1 Fomentar a criação de cooperativas e associações de trabalhadores 

autônomos; 

4.3.2 Estabelecer parcerias com universidades na busca de disponibilizar 

tecnologias gratuitas para as cooperativas e associações serem geridas 

de forma integrada e segura; 

4.3.3 Mapeamento das habilidades humanas e recursos locais para facilitar a 

implantação de cooperativas e colocar cada trabalhador dentro da sua 

área de atuação; 

4.3.4 Capacitação de gestão de cooperativas, bem como a formação de 

lideranças gestoras de cooperativas; 

4.3.5 Implementação de cooperativas coordenadas; 
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5 Caraguatatuba Saudável 

 

5.1 Políticas para a Saúde Pública 

5.1.1 Rede de atenção básica 

5.1.2 Melhoria do atendimento da saúde mental  

5.1.3 Reorganizar o atendimento a saúde mental com base na portaria 

336/2019 de fevereiro de dezembro de 2002. 

5.1.4 Mais psicólogos (mais profissionais de Saúde) 

5.1.5 Gestor com formação técnica 

5.1.6 Melhorar o atendimento do Ambulatório de Saúde Mental Infanto 

Juvenil 

5.1.7 Programas de atendimento ao usuário de drogas e álcool 

5.1.8 Mais Redes de Atendimento Psicossocial , conforme portaria 

3.088/2011 

5.1.9 Formação e qualificação dos profissionais da rede em saúde 

mental 

5.1.10 Ampliação e melhoria de atendimento aos hospitais 

5.1.11 Ampliar Programa de Saúde da Família 

5.1.12 Melhorar Vigilância Sanitária 

5.1.13 Estabelecer parcerias com o governo federal e estadual para a 

melhoria do atendimento a saúde 

5.1.14 Implementar práticas de yoga e meditação como terapias 

complementares de acordo com a lei estadual específica; 
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5.2. Políticas para proteção de animais domésticos 

5.2.1. Criação de um santuário para animais em situação de risco; 

5.2.2. Promover campanhas de Castração Móvel gratuita e acessível; 

5.2.3. Fomentar a criação de aplicativo para animais perdidos ou para o 

munícipe avisar sobre animais abandonados; 

5.2.4. Criar um centro de atendimento a animais doentes; 

5.2.5. Reestruturar a Zoonoses 
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6. Caraguatatuba Sustentável 

 

6.1 Políticas para a coleta e reciclagem de lixo 

6.1.1 Construir uma oficina de Reciclagem de Construção Civil; 

6.1.2 Promover políticas de educação ambiental sobre resíduos; 

6.1.3 Fomentar a criação de cooperativas de catadores de lixo, fornecendo 

espaço e maquinário;  

6.1.4 Prover bônus de incentivo aos munícipes que aderirem á coleta seletiva; 

6.1.5 Permitir que munícipes possam acompanhar por aplicativos os horários 

de coleta de lixo; 

6.1.6 Implantar operações de bota-fora para lixos residenciais, avisando aos 

munícipes por aplicativos; 

6.1.7 Implantar caçambas de recolhimento de lixo em pontos específicos da 

cidade; 

6.1.8 Fomentar indústrias através de cooperativas de transformação de lixo 

reciclável em novos produtos; 

6.1.9 Fomentar o uso de biodigestores em escolas para transformação do lixo 

orgânico em adubo. Esse adubo será utilizado nas hortas comunitárias. 

Também o gás natural será aproveitado para cozinhar a merenda 

escolar; 

6.1.10 Promover Educação Ambiental como um processo no ensino formal;  
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6.2 Políticas para o Turismo Sustentável 

6.2.1 Transformar Caraguatatuba em uma Cidade Turística Sustentável; 

6.2.2 Revitalizar áreas e equipamentos com potencial turístico; 

6.2.3 Fomentar investimentos privados em Hospedaria; 

6.2.4 Realizar parcerias para formação de profissionais para atuar na área de 

turismo, principalmente em Atendimento, inglês e espanhol; 

6.2.5 Cultura e Lazer 

6.2.6 Promover espaços e ações culturais na cidade 

6.2.7 Implementar as ações do Plano Municipal de Cultura ( aprovado em 

2019), que contempla diretrizes de políticas de cultura para 10 anos pela 

FUNDACC; 

6.2.8 Rever o Plano Diretor de Desenvolvimento do Turismo; 

6.2.9 Implantar Roteiros Turísticos juntamente com outros municípios do 

Litoral Norte, facilitando a divulgação nacional e internacional da região; 

6.2.10 Estimular o Turismo Comunitário; 

6.2.11 Promover ações de educação Ambiental a fim de preservar nossas 

riquezas naturais; 

6.2.12 Criar um Guia Turístico Anual que facilite a divulgação de eventos, crie 

tradições e oriente aos turistas sobre atividades disponíveis; 
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6.3 Políticas para uma cidade sustentável 

6.3.1 Fomentar a implantação de painéis fotovoltaicos nas escolas a fim de 

gerar energia limpa; 

6.3.2 Assumir o compromisso de trabalhar na despoluição dos rios da cidade 

através do incentivo à pesquisa em tecnologias baratas e acessíveis; 

6.3.3 Implantação de biodigestores nas escolas municipais a fim de utilizar lixo 

orgânico para geração de gás a ser utilizado para fazer a merenda; 

6.3.4 Apoio na implantação de projetos de hortas escolares nas escolas 

municipais e estaduais a fim de baratear custos com a merenda e 

distribuir a produção com alunos e servidores; 
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6.4 Políticas para a Arborização da cidade 

6.4.1 Rever o Plano de Arborização; 

6.4.2 Estabelecer convênios com universidades para o diagnóstico arbóreo da 

cidade; 

6.4.3 Arborizar as ruas e praças com árvores frutíferas; 

6.4.4 Implementar Hortas Comunitárias através do programa Comunidade 

Solidária, apoiando com insumos e tecnologias as iniciativas 

comunitárias; 
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7 Plano Emergencial 

 

 Diante das graves consequências que a pandemia de COVID-19 tem 

trazido ao país e principalmente aos municípios entendemos ser necessário um 

plano emergencial para os primeiros seis meses de governo. Com esse plano 

emergencial pretendemos criar uma rede de amparo e proteção social aos 

mais vulneráveis; políticas de emprego e de renda para os trabalhadores, bem 

como medidas de apoio às micro, pequenas e médias e empresas da cidade. 

 Também é objetivo do Plano permitir que a população tenha o 

distanciamento social adequado para juntos vencermos o COVID-19. 
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7.1 Levantamento da situação 

 Nossa primeira ação no Plano Emergencial é saber a real situação das 

famílias que residem em Caraguatatuba. Para isso será necessário levantar 

todas as informações de cada família quanto ao emprego, renda e outras 

dificuldades que todos passam nesse momento de pandemia.  

Isso será feito através de um grande mutirão coordenado pela Prefeitura 

e que contará com a ajuda de instituições de ensino superior da cidade, tanto 

de ensino presencial quanto de ensino remoto, desde que os estudantes 

residem na cidade. Nesse mutirão os estudantes dessas instituições ajudarão 

no cadastro emergencial das famílias da cidade, principalmente aquelas em 

vulnerabilidade social, atuando como bolsistas do programa do Plano 

Emergencial.  O programa será feito conforme todas as medidas de proteção 

necessárias para evitar o contágio por COVID tanto nos bolsistas quanto na 

população. 

Como primeira ação pretendemos auxiliar as pessoas para que 

regularizem seus documentos de forma gratuita e segura. Também serão 

cadastradas todas as famílias a fim de acompanharmos as crianças e jovens 

em período escolar, pessoas desempregadas, em situação de saúde 

debilitada, pessoas com necessidades específicas, etc. 

 A partir desse levantamento feito serão criadas frentes de trabalho para 

serviços essenciais, como: 

● limpeza de mato em ruas e terrenos; 

● uma operação tapa-buraco para as ruas dos bairros;  

● recolhimento de animais abandonados para um abrigo; 

● amparo para pessoas em situação de rua; 

● entrega de cestas de alimentação e remédios; 

● castração e vacinação móvel; 

● vacinação de pessoas no domicílio; 
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Em todas essas ações existirão protocolos de segurança a fim de 

garantir a saúde de todos os envolvidos.  
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7.2. Políticas de proteção social 

Para a população que está em busca de emprego serão oferecidos 

cursos semipresenciais que visam preparar o trabalhador para os empregos 

que surgirão com a retomada da economia local. Durante esse curso será 

oferecida uma bolsa de estudos, bem como apoio para transporte e 

alimentação. 

Serão oferecidas oficinas, cursos e estrutura para pequenos 

empreendedores que podem fornecer produtos a serem adquiridos 

prioritariamente pela Prefeitura. 

Também será criado o Mercado Social, um serviço temporário da 

prefeitura, que visa fornecer diversos produtos para a população que necessita 

dos serviços de Assistência Social. Nesse mercado cada munícipe atendido 

pela Assistência Social receberá um cartão com determinado valor para 

compras e poderá optar pelos produtos que tiver mais necessidade.  Assim, se 

evita que produtos das cestas básicas tradicionais sejam desperdiçados e que 

também os munícipes tenham acesso a produtos de higiene pessoal, limpeza, 

proteínas animais e derivados do leite.  
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7.3. Políticas para manutenção de renda e emprego  

Enquanto ocorre o cadastro de famílias também ocorrerá um cadastro 

de empresas da cidade para obter informações sobre empregados e a situação 

financeira de cada uma.  

A partir desse cadastro serão oferecidos cursos de capacitação, 

preferencialmente de forma remota, para os empregados dessas empresas a 

fim de melhorar a qualidade da mão de obra. Um dos principais focos dos 

cursos será a melhoria do atendimento remoto e presencial diante da 

pandemia. Durante o curso a Prefeitura manterá uma bolsa que cobrirá parte 

do salário do funcionário que participar.  

Também serão oferecidos pequenos empréstimos a juros abaixo do 

mercado tanto para reformas quanto ampliação de negócios, desde que exista 

a garantia de manter empregos.  
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8. Conclusão 

Esse Plano de Governo é fruto da participação do Partido dos 

Trabalhadores nos espaços democráticos de formulação, implantação e 

controle de políticas públicas no município de Caraguatatuba. Inclusive, 

pela luta e reivindicação dos espaços negados à prticipação popular. 

Não pretende-se finalizá-lo neste momento ou em qualquer outro, já que 

ele deve ser um instrumento popular de reivindicações em uma conjuntura 

dinâmica e construída à muitas mãos, mentes e sonhos e sempre passível 

de reelaboração, melhoria e acréscimo. 

 

 

  


