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I. Introdução: 

 

Com base nas diversas necessidades de Caraguatatuba e no perfil da Cidade, o Partido 

Republicanos apresenta o Candidato Dennis Guerra, como futuro Prefeito de 

Caraguatatuba. O mesmo, nascido e criado no Vale do Paraíba, desde os 5 (cinco) anos 

residente em Caraguatatuba, conhece as demandas provenientes da Cidade, pois 

compõem o histórico desse território. 

Nesse sentido, o Programa que apresentaremos evidencia as principais propostas do 

candidato para administração do Município no período de 2021 a 2024, referente ao 

apoio ao cidadão caraguatatubense, bem como ao Turismo e com foco na inovação e 

clareza das ações em todas as Secretarias. 

A  efetivação de políticas públicas para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa 

e democrática, o foco do programa vem atender o preconizado na Carta Magna de 1988- 

Constituição Federal, visando sempre o bem-estar do cidadão, no que tange a saúde, 

assistência social e previdência social, atendimento integrado e customizado levando as 

famílias mais vulneráveis de Caraguatatuba a efetivação dos serviços cujo impacto será 

de fato significativo.  

É importante enfatizar o Desenvolvimento Inovador nas áreas do Turismo, Cultura, 

Tecnologia e Informação, Urbanismo, Habitação, Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, 

Obras e Serviços Públicos. 

Potencializar ações nas áreas da Educação, Esporte, Lazer e Recreação, com foco 

intersecretarial, intersetorial e integrador, com vistas inclusive ao atendimento à pessoa 

com deficiência e aos idosos, investimentos sempre no desenvolvimento pleno das 

potencialidades do Município e seus cidadãos desde a primeira infância. 

Nesse sentido, o Projeto de Governo aqui apresentado tem papel fundamental para 

garantia da efetivação de políticas públicas, em parceria com os Governos Estadual e 

Federal, além da rede privada, colaboradores e sociedade, de forma que após esse 

mandato todos os progressos continuem a evoluir e não sejam esquecidos a cada troca 

de gestão como estamos vendo acontecer. 
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II. OBJETIVO: 

Nosso plano de governo se destaca pela gana de mudarmos os rumos da política na 

Cidade, que por muito tempo ficou sob administração dos mesmos propositores ou seus 

herdeiros. Vale ressaltar que todo o trabalho de qualidade já feito não será apagado ou 

esquecido, mas iremos renovar a administração, oportunizando o crescimento que uma 

sociedade contemporânea exige, mantendo os princípios éticos, a valorização da 

família, da cultura de paz e do progresso. 

De maneira simples e de fácil compreensão, apresentamos nossas propostas, destacando 

que a política cabe a todos os cidadãos e que dessa vez, Caraguatatuba será representada 

por alguém do povo, que visa o bem-estar de todos os bairros e de cada família dentro 

de suas especificidades, com foco na igualdade e equidade de direitos. 

Vamos tornar Caraguatatuba exemplo a ser seguido pelos demais Municípios, 

colocando nossa Cidade nos rankings de satisfação turística e qualidade de vida. 
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III. DESENVOLVIMENTO\ METAS: 

 

 

1. Reestruturação das Secretarias e Redução de Gastos 

 

1.1 A Proposta inicial será de avaliarmos e otimizarmos todos os cargos de 

assessoramento em comissão, nos desfazendo dos cargos que não 

apresentem necessidade de continuidade, economizando valores 

significativos para a implementação de outros programas e obras. 

1.2 Os cargos comissionados serão enxugados e redistribuídos; 

1.3 Os cargos de todas as secretarias, serão ocupados por técnicos com 

conhecimento do território e experiência na área de atuação; 

 

 

 

2. Obras, Infra-Estrutura, Parcerias, Turismo e Projetos 

 

2.1 Parcerias com Grandes Empresas, Escolas , ONGs, Universidades, OSs, 

para economia de recursos; melhorando a parte turística da Cidade; 

2.2 Revitalização da Entrada da Cidade, com a proposta de Cidade Litorânea 

que abraça o turismo e não esquece as suas tradições; 

2.3 Secretaria de Turismo junto ao Portal com equipes de Guias Especializados 

(para tal ofereceremos capacitação da comunidade local, para se tornarem 

guias a partir dos 16 anos); 

2.4 Revitalização das praças, como pequenos polos turísticos e de atendimento 

às comunidades locais, impulsionando o turismo em suas várias formas 

inclusive em finais de semana e feriados; 

2.5 Ações de promoção ao turismo esportivo, gastronômico, ambiental de 

aventura e ações de conscientização ambiental, visando que o patrimônio 

natural seja conhecido, admirado e sempre preservado; 

2.6 Revitalização, otimização de ruas históricas, dos espaços públicos e culturais 

como a Rua Altino Arantes, Avenida e Orla das 17 (dezessete) praias do 

Município; 
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2.7 Pistas de Skate: revisão dos projetos e implementação de Pistas para 

iniciantes e profissionais; 

2.8 Coral Artificial na Praia Massaguaçu: propiciará o turismo do Surf com o 

potencial de ondas gerados pelo projeto, assim deixaria de ser uma praia de 

tombo e as ondas não iriam interferir no serviço de desassoreamento 

embaixo do deck e ciclovia.  

2.9 Caraguá 2 Travessão Praça com arborização evitando descarte irregular de 

lixo  ao lado da quadra; 

2.10  Reestruturação da Ciclovia na Rio Santos, que vai do início do Silva Indaiá 

até a divisa de São Sebastião; 

2.11  Atender progressivamente a Lei L.B.I 13.146/15 e Decretos Federais. 

Dando foco às necessidades das Pessoas com Deficiências, Idosos e ou com 

Mobilidade Reduzida da nossa região; 

 

 

 

3. Arquitetura, Urbanismo, Reestruturação Turística e Melhorias, Trabalho e 

Saneamento  

3.1 Abertura de mais quatro Subprefeituras, na tentativa de sanar problemas dos 

bairros e descentralizar serviços que são encontrados somente no centro, 

facilitando o acesso para os cidadãos que moram mais distantes; 

3.2 Composição de dois Descomplica Caraguá, em formato próximo ao do 

Poupatempo; 

3.3 Câmara Itinerante - Sessões do Legislativo nos Bairros; 

3.4 Exclusão do valor cobrado pela SIP- Serviço de Iluminação Pública e 

através de uma PPP- Parceria Pública Privada com a EDP – Energias do 

Brasil, de forma que as empresas privadas que usam os postes da EDP 

realizem o pagamento dessa manutenção, junto com a Prefeitura. Na mesma 

parceria está prevista a troca dos cabos por cor e inserção de Wi-fi; 

3.5 Construção de 500 casas populares, por ano de mandato, para oferta de vida 

digna às famílias que residem em moradias que apresentam risco eminente 

de desabamentos; 
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3.6 Finalização dos prédios inacabados pela atual gestão, otimizando e 

ampliando serviços, bem como oportunidades de emprego ; 

3.7 Adaptação da Cidade com base no modelo arquitetônico Universal de todos 

os equipamentos públicos e ruas, na perspectiva da inclusão e equidade de 

acesso; 

3.8 Saneamento Básico – Combate as Enchentes / Ocupações Urbanas 

Drenagem e Piscinões; 

3.9 Regularização Fundiária facilitada de imóveis e demarcação de ruas e 

avenidas que não estão regularizadas; 

3.10  Incentivo ao Turismo e a Gastronomia - Colônias de Férias, Espaços de 

Lazer, Praças Temáticas; 

3.11  Busca de parceiros para construção de um ou mais RESORTs, bem como 

um AQUÁRIO na perspectiva de gerar Turismo o ano inteiro, ofertando 

incentivo fiscal não só para quem chega para compor o comércio, mas para 

os comércios locais poderem ampliar suas instalações e expandir seus 

negócios; 

3.12  Construção de 2 (dois) Parques Ecológico,s com vistas ao Turismo e 

Geração de renda/ Zona Sul (João Cleofas) e Zona Norte( Parque Imperial), 

a proposta de trilhas de aventura para chamaris de esportistas aventureiros; 

3.13  Construção do Mercado Municipal – Semelhante ao CEASA-SP; 

3.14  Reforma e modernização do Terminal Rodoviário,  

3.15  Reestruturar e fazer do MIRANTE DO CAMAROEIRO um ponto forte, 

aproveitando todo o potencial da estrutura, oportunizando a munícipes e 

turistas um local de encontros e confraternizações, mas acima de tudo 

geração de renda; 

3.16  Usina de Reciclagem, de forma que possamos virar referência na coleta 

seletiva, educando a Cidade como um todo, para com a importância da 

sustentabilidade, com coleta seletiva inclusive nos Quiosques, com geração 

de renda aos catadores de reciclagem e formadores com preparo para 

conscientizar os usuários; 

3.17  Porto Novo - Praça de alimentação, Comércio e Artesanato local, 

impulsionando projetos já existentes como o Movimenta Caraguá; 

3.18 Colônias de Férias do Porto Novo: incentivo para expandir e dinamizar o 

potencial dos 6000 leitos, oportunizando eventos quinzenais com artistas locais;  
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3.19  Atendimento às normas Técnicas de Modelo Universal para mobilidade urbana 

aos Deficientes, idosos e mobilidade reduzida na Cidade;  

3.20  Recapeamento e revitalização das ruas de Caraguatatuba; 

3.21  Transporte Público: Melhoria no atendimento ao munícipe e aos turistas, bem 

como estruturação para os pontos de parada de ônibus em todos os bairros, já 

que em muitos bairros não há o mínimo de comodidade aos passageiros, busca 

de parcerias para a implantação de programas que favoreçam o deslocamento 

econômico, como a proposta já existente em municípios e grandes cidades, nos 

moldes do Bilhete Único 

3.22  Projeto Zeladores de Praças, com foco em empregar pessoas acima dos 50 anos  

que estejam fora do mercado de trabalho; 

 

 

 

4. Proposta de Educação Integral, Integrada e Integradora  

 

4.1 Melhoria da Educação Básica, com formação continuada aos profissionais 

da educação, valorizando a mão de obra concursada; 

4.2 Programa de formação progressiva (2ª Graduação, Pós-Graduação, Mestrado 

e Doutorado); 

4.3 PME – Atualização e Consolidação do Plano Municipal de Educação; 

4.4 Atender o plano de carreira dos profissionais e suas evoluções funcionais em 

atraso; 

4.5 Concurso para cargos públicos conforme previsto na Constituição Federal de 

1988; 

4.6 Melhoria nos índices de aprendizagem IDEB, como proposta para uma 

Cidade Educadora; 

4.7 Atendimento progressivo da demanda da Educação Integral e em Tempo 

Integral; 

4.8 Atendimento progressivo da demanda da Educação Infantil; 

4.9 Ações de enfrentamento às vulnerabilidades da infância; 
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4.10  Programa de atendimento à acessibilidade e Educação Inclusiva, para todos 

os estudantes da Rede Pública Municipal; 

4.11  Programa de formação musical e esportiva/ Jogos de tabuleiro; 

4.12  Projeto Academia de Letras - Sala de leitura com incentivo as 

manifestações artísticas e ao teatro; 

4.13  Parcerias intersecretariais para uso dos prédios e quadras públicas de 

maneira a revitalizar e ampliar o uso dos espaços públicos;  

4.14  Escuta social - estudantes principalmente no pós-pandemia; 

4.15  Imprensa Jovem, formação crítica, formação de políticas públicas – 

estudantis; 

4.16  Informática Educativa e Robótica; 

4.17  Hortas educativas, Compostagem e Plantio Sustentável; 

4.18  Aulas em conjunto com atividades práticas - construção de ideias, para que 

haja intervenção em suas comunidades; 

4.19  Oportunidade nas Subprefeituras, para os jovens com conhecimento do 

mundo de trabalho- não apenas como empregado, mas como empregador;  

4.20  Construção do Centro Municipal de Capacitação para o Trabalho - CMCT 

(voltado para jovens a partir dos 16 anos e pessoas com Deficiência (PcD), 

Idosos e com Mobilidade Reduzida). 

4.21  Criar espaço de voz para os estudantes através de Assembléias Estudantis e 

Grêmios Estudantis, de maneira que possam opinar e apontar caminhos para 

a formação que esperam e o futuro que almejam; 

4.22  Empoderamento da juventude, montando redes com estudantes, em um 

trabalho com foco na saúde mental e combate à gravidez na adolescência; 

4.23  Trabalho conjunto Escola/Saúde - Roda de Conversa das UBSs na Escolas;  

4.24  Análise mais profunda da Educação Integral, prevista no Plano Nacional de 

Educação; 

4.25  Programa Recreio nas Férias para todas as faixas etárias, propiciando que os 

pais trabalhem no período de temporada tendo onde deixar seus filhos; 

4.26  Programa de Uniforme Escolar para todos (contaremos com mães e oficinas 

de costura locais na perspectiva de geração de renda) 

4.27  Programa Criança Feliz (entrega mensal de leite aos alunos da Educação 

Infantil) 
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4.28  Alimentação saudável nas Escolas, com programa de hortas, compostagem 

e Biogás, 

4.29  Creches sustentáveis com Sistema de aquecimento solar; 

4.30  O QUE VAMOS FAZER COM A EDUCAÇÃO PÓS-PANDEMIA?  

Tratar principalmente das questões emocionais devido ao isolamento, com vistas 

à subnutrição dos mais vulneráveis, bem como ao olhar e escuta sensível de 

bebês, crianças e adolescentes; 

4.31  Fortalecimento de Ações entre Educação, Assistência Social e Saúde. 

 

 

 

5. Saúde e Bem Estar Social e Atendimento às Vulnerabilidades 

 

5.1 Investimento em Saúde Pública de Qualidade (Parcerias com Universidades 

e Escolas Técnicas de Saúde), com foco na possibilidade de construção de 

um Hospital Municipal; 

5.2 Atenção especial a todas ESF (Estratégia Saúde da Família) fortalecendo a 

porta de entrada do Sistema Único da Saúde (SUS); 

5.3 Atualização e Cadastramento dos munícipes de acordo com a ESF do seu 

endereço. Para assim, desafogar a porta de entrada das emergências; 

5.4 Solucionar o problema da falta do médico plantonista nos ESF, checando o 

número de médicos concursados do Município, e distribuição nos territórios. 

Com as informações auferidas,  avaliar a necessidade e quantidade possível 

de contratação de profissionais e realizar processo seletivo para contração de 

profissionais como pessoa jurídica; 

5.5 Criação do CAM - Centro de Atendimento ao Médico: todo médico da Rede 

Municipal de Saúde será pessoa jurídica e nesse centro vai entregar sua nota 

fiscal e receber as informações que precisa sobre valores e pagamentos. 

Tratar também dos nossos médicos, com respeito e responsabilidade;  

5.6 Proposta de aquisição de serviços médicos através do contrato de pessoa 

jurídica para cada UTI, plantão de emergência, etc, através desses pacotes 

será economizado o dinheiro público; 

5.7 Tabelar todos os plantões e procedimentos dentro da Rede Hospitalar 

Municipal. Dessa forma, o faturamento hospitalar torna-se mais eficiente de 
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modo que tudo será aceito pelo SUS e diminuindo assim o percentual de 

glosas.  

5.8 Informatizar a Saúde no Município, onde a cada passagem no ESF ou na 

rede hospitalar, o histórico do paciente ficará em sua ficha, agilizando ao 

profissional da Saúde o acesso às informações do paciente, possibilitando 

um atendimento mais rápido e eficaz; 

5.9 TFD - Transporte Fora do Município: Nosso foco é aumentar o número de 

especialidades médicas no Município, economizando despesas com carro e 

gasolina, e assim cuidando melhor do paciente e de seu bem-estar, evitando 

horas no deslocamento; 

5.10  Revisão dos contratos da frota de carros para transporte de pacientes e 

enxugar esses valores para trazer excelentes médicos para cuidar dos nossos 

pacientes em casa; 

5.11  Revisão dos programas disponíveis no Estado para que adesão, havendo 

necessidade haverá a implantação de novos programas para atendimento de 

dependentes químicos, alcóolatras, idosos, grávidas e pós-parto;  

5.12  Proposta de farmácia com medicamentos, através de licitações na busca de 

empresas sérias que entreguem os medicamentos no prazo sem altos 

impostos; 

5.13  Direcionar os exames para o AME, buscando do Governo do Estado 

ampliação do número de exames disponibilizados, dessa forma o Município 

é atendido com o mínimo de gastos para a Prefeitura, diminuindo o custo da 

porta de entrada com casos eletivos; 

5.14  Mutirões de cataratas e hérnias, eliminando a fila de espera; 

5.15  Investimento na equipe epidemiológica, vistoriando casas e ruas, de modo a 

evitar epidemia de dengue, chikungunya, etc. Evitando acumular casos que 

podem ser prevenidos e que travam as portas de entrada da nossa rede 

hospitalar, por falta de ações de conscientização e supervisão; 

5.16   Rever as OSS no Município, de maneira a otimizar os serviços por custos 

menores; 
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6. Apoio e Assistência ao Cidadão 

 

6.1  CCI - Centros de Convivência para Idosos (Lazer, Cultura e 

entretenimento); 

6.2  Efetivação do que preconiza o ''SUAS'' (Sistema Único de Assistência 

Social) no que tange ao Município; 

6.3  Utilizar do equipamento existente no Município para articular ações e 

políticas públicas de prevenção, bem como ao combate à violência contra a 

mulher, crianças e adolescentes; 

6.4  Trazer a sociedade privada para contribuir no que diz respeito ao primeiro 

emprego aos jovens e adolescentes Menor Aprendiz e Bolsa Jovem; 

6.5  Promover ações para combate e erradicação ao trabalho infantil e à 

exploração sexual, bem como à gravidez na adolescência; 

6.6 Programas de atendimento à população em situação de rua, que corre risco 

constante; 

6.7  Revisão do CAD Único para inserção nos programas sociais, fazendo busca 

ativa para inclusão das que se encontram fora do sistema em razão da falta 

de informações; 

6.8  Promover junto com Conselho Tutelar que de fato criança e adolescente 

tenham seus direitos e deveres assistidos e efetivados;  

6.9  Promover ações para garantia dos direitos da pessoa idosa;  

6.10  Promover que os equipamentos '' CRAS, CREAS e CT''  tenham de fato a 

quantidade de profissionais pertinentes à quantidade de habitantes por 

território; 

6.11  Programa de Alimentação Mensal para famílias em situação de extrema 

vulnerabilidade; 

6.12  Programa Complementar de Leite – Semelhante ou complementar ao do 

Governo do Estado; 
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6.13  Programa de Assistência à Mulher, com ampliação e melhoria dos serviços 

já oferecidos; 

6.14  Delegacia da Mulher, revendo o projeto inicial e buscando apoio para 

ampliação e melhoria; 

6.15  Casa Abrigo para Mulheres com apoio psicológico para mães e filhos 

vítimas de violência; 

6.16  Programa de casas/clínicas de recuperação; 

 

 

 

7. Segurança Pública e Redução dos Índices de Criminalidade 

 

7.1 Combater as causas da criminalidade, ofertando oportunidade de emprego 

aos munícipes, cursos profissionalizantes e combate à miséria, para  redução 

da criminalidade; 

7.2 Instalação de equipamentos de monitoramento via câmera nas ruas e bairros 

da Cidade, inibindo a ação de bandidos e infratores, possibilitando 

acionamento e atendimento rápido pelas autoridades; 

7.3 Revisão do Concurso da Guarda Municipal: Realizar a contratação 

oportunizando formação de qualidade aos profissionais, acompanhando todo 

o período probatório; 

7.4 Proposta de Serviço de Inteligência e Tratamento de Dados, para combate à 

violência nos bairros mais violentos; 

7.5 Buscar parcerias com o CONSEG, PM e Prefeitura para valorização do 

trabalho da PM na Cidade, com vistas à possibilidade de oferta de formação 

e pagamento de pró-labore e atividade delegada. 

 

 

 

8. Causa Animal  

8.1 AME PETs (Assistência Médica Especializada em PETs); 

8.2 Parceria com terceiros para a causa animal; 

8.3 Ampliação dos programas já existentes; 

8.4 Programas de preservação da vida marinha e combate à poluição; 
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8.5 Escuta dos Coletivos e implementação de sugestões possíveis apontadas. 

8.6 CRA – Centro de Referência Animal 

8.7 Duas Clínicas Veterinárias (Norte e SUL), para atendimento de PETs de 

famílias de baixa renda. 

 

9. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação 

 

9.1 Praças esportivas "Movimenta Caraguá": ampliação do projeto, com mais 

contratações e oportunidades de participação nos diversos bairros da Cidade; 

9.2 XV de Novembro, reconstrução e valorização da cultura esportiva do 

Município, com mão de obra local; 

9.3 Revitalizar e reestruturar a Praia Adaptada, fortalecendo ações para a pessoa 

com deficiência e idosos, e para além disso fomentar o turismo e o esporte 

adaptado, com portas abertas para a inclusão e valorização das 

potencialidades de todos, em busca da garantia de direitos equidade no 

acesso; 

9.4 Parceria com terceiro setor no esporte, para ampliação de Projetos esportivos 

existentes e criação de novos, que fomentem a ampliação das competições 

no município e busque Turistas e atletas de fora; 

9.5 Parceria com a Educação para atendimento a demanda da Educação Integral 

em Tempo Integral; 

9.6  Revisão e ampliação e acompanhamento do FIDA - Fundo de Incentivo ao 

Desporto Amador. O Programa não irá mais parar em Dezembro, terá 

duração de 12 meses; 

9.7 Parcerias com ONGs e Terceiro Setor em geral para atendimento a Cultura, 

Esporte e lazer, de forma que cada setor seja atendido com foco na 

necessidade e ouvindo quem conhece de fato cada área; 

9.8 Bolsa Atleta, projeto de bolsas de estudo em parceria com terceiros, visando 

a formação para o mundo do trabalho nos moldes “High School”.  

9.9 Projeto Articulado com o Bolsa Atleta: proporcionará ao atleta um 

desenvolvimento pessoal. A prefeitura irá buscar  convênio com as 

faculdades da Cidade, que irão dispor de bolsa integral ou parcial ao atleta 

de ponta da Cidade, que seja um competidor rankiado e federado de acordo 
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com todas as normas de sua federação. O atleta terá obrigação de manter 

boas notas no curso para manutenção da referida bolsa de estudos. 

9.10 Centro Integrado de Desenvolvimento Educacional: CIDE Pegorelli e CIDE 

Olaria, serão reabertos com a proposta de Centro de Referência de Artes 

Marciais e de Esportes Olímpicos, bem como Escolinha de Futebol e outros 

esportes, com foco no atendimento de crianças, jovens e demais 

interessados, inclusive do esporte adaptado à demanda de inclusão, mas para 

além disso a profissionalização daqueles que demonstrarem interesse. Os 

espaços irão atender a demanda de alunos das Escolas em Tempo Integral, 

em uma parceria com a Secretaria de Educação; 

9.11  Escolinha de Futebol em praças e quadras públicas, com estudantes de 

Educação Física; 

9.12  Ampliação da oferta de esportes aéreos já existentes na cidade, com foco à 

ampliação turística e Ecoturística; 

9.13  Revisão da agenda e programação de eventos na Cidade; 

9.14  Fomentar a Cultura em eventos de grande, médio e pequeno porte,  

mesclando atrações renomadas com abertura de eventos com artistas locais, 

abrindo espaços de apresentações de peças teatrais, espetáculos de dança e 

musicais, lincando a projetos sociais, tudo com auxilio do poder publico, 

iniciativa privada e terceiro setor; 

9.15  Polos Culturais bem equipados para incentivo e fomento de formação e 

eventos artísticos; 

9.16  Valorização dos artistas locais, feiras de artesanato e gastronomia; 

9.17  Contratações Artísticas de grande porte para temporadas através da 

participação pública e privada; 

9.18  Agenda Cultural dos teatros será revista e reestruturada, com atendimento 

para além das temporadas, buscando públicos externos, incentivando o 

turismo cultural; 

9.19  Projeto de Praças Culturais e Esportivas em formato intersecretarial; 

9.20  Oficinas de Iniciação Esportiva e Artística em praças e espaços públicos 

e/ou privados; 

9.21  FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba: 

Reestruturação dos Programas e Espaços de aulas e eventos, parcerias entre 

as Secretarias, com foco na organização dos espaços de atendimento de 
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qualidade, para oferta  integrada e integradora. Proposta de Ações de escuta 

das comunidades, em busca de atendimento à diversidade cultural 

encontrada no território; 

9.22  Proposta de Centro de Dança com atendimento a todos os tipos de dança, 

para todas as faixas etárias, com base no interesse das comunidades, 

inclusive no que se remete a inclusão da pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida; 

 

OUTRAS PROPOSTAS: 

• Parceria para visitas monitoradas na Fazenda Serra Mar, visando ampliar as 

empresas da Cidade e fomentar o turismo; 

• Telhados verdes, jardins verticais, captação e aproveitamento de água de 

chuva, pavimentação permeável, praças inundais e conscientização da 

população; 

• Incentivo fiscal para hotéis e rede gastronômica de dentro e fora da cidade; 

• Paisagismo e embelezamento da Cidade; 

• Projetos que evitem o crescimento desordenado das construções irregulares; 

• Capacitação da população nas áreas de Turismo e Lazer, com foco na 

geração de renda; 

• Sustentabilidade – Inserção de equipamentos de Biogás/Biodigestor: O 

sistema biodigestor que possibilita gerar renda, ao mesmo tempo em que 

gera economia com uso de gás de cozinha, isso porque todo lixo orgânico 

jogado dentro do sistema vira gás de cozinha e também fertilizante natural. 

Teremos assim uma redução no valor de gás de cozinha nas escolas, por 

exemplo, e ainda iremos gerar uma renda para o Município com o 

fertilizante; 

• Reestruturação e revitalização de espaços públicos (praças, escolas e prédios 

públicos, pontos de ônibus e toda a orla da cidade) utilizando a mão de obra 

e capacitação do próprio PEAD (PROJETO ESPECIAL AO 

DESEMPREGO); 

• Implantação de  um viveiro municipal para sustentabilidade e manutenção de 

todas as áreas que forem revitalizadas; 
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• Projeto de horta municipal onde a população carente que recebe auxílio de 

Alimentação mensal, também receberá verduras e hortaliças, podendo 

também suprir escolas e creches; 

• Benefício fiscal para construções com soluções ambientais. O Projeto prevê 

formas de reduzir impostos municipais para construções que utilizem 

recursos que promovam a sustentabilidade. 
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IV. CONCLUSÃO 

Nosso Programa de Governo visa o bem-estar dos cidadãos de Caraguatatuba, bem 

como do Turismo. Sigamos em combate à Corrupção, trabalhando em todas as áreas 

com a proposta de Cidade Educadora, propondo inclusão, respeito e equidade, através 

de Orçamento Participativo e Escuta Sensível ao cidadão, lembrando que o programa é 

flexível, podendo haver alterações caso haja necessidade para melhorias e progresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Em nome de Deus, os soldados vão lutar e Deus lhes dará a vitória!” 

(Joana D’Arc) 


