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PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES PARA O 

MUNICÍPIO DA PRAIA GRANDE - GESTÃO 2021-2024 

 

Um ano com eleições municipais é sempre um momento privilegiado para 

o debate sobre formas de governo que possam melhorar a vida de todas 

as pessoas. Nosso sempre presidente Luís Inácio Lula da Silva nos chama a 

atenção para o fato de que “o futuro do Brasil não depende apenas do 

impeachment de Bolsonaro, mas da construção de uma agenda que 

permita ao país crescer com inclusão social, distribuindo riqueza e 

combatendo a desigualdade”. “É preciso colocar o povo no centro do 

debate da reconstrução do Brasil”, disse Lula. 

Enquanto o PT foi governo do Brasil, as lutas do combate às desigualdades 

foram intensas: o emprego formal aumentou significativamente e o 

salário mínimo cresceu de R$ 200 em 2003 para R$ 880 em 2015. Mais 

que isso, as formas de crédito para a população foram ampliadas. Criamos 

os programas Minha Casa, Minha Vida e Luz Para Todos, que garantiram 

moradia digna a milhares de brasileiros e iluminaram as casas de tantos 

outros que viveram uma vida inteira no escuro.  

Agrupamos vários programas sociais e criamos o Bolsa Família, programa 

fundamental para aumentar a renda da população mais pobre e para 

romper com o ciclo da pobreza geracional, melhorando os resultados dos 

programas de educação.  

A educação foi prioridade absoluta e os recursos para esta pasta, que 

eram de R$ 18,1 bilhões em 2003, chegaram a R$ 54,2 bi em 2010. Além 

de criarmos o ProUni, que levou 55 milhões de pessoas às universidades 

particulares, ampliamos o número de universidades federais, que 

alcançaram 2,55 milhões de estudantes matriculados no ano de 2015 e 
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formamos mais mestres e doutores em 14 anos que em toda a história do 

Brasil.  

Os governos do PT transformaram o Brasil, saqueado desde a colonização, 

e em 14 anos promoveram desenvolvimento e crescimento econômico, 

inclusão social, presença ativa do Estado e ampliação da participação 

popular, sem contar o respeito internacional, com o reconhecimento da 

importância das políticas sociais e econômicas dos presidentes Lula e 

Dilma Rousseff.  

O município da Praia Grande merece essa mesma transformação na 

gestão pública. Os 325 mil habitantes da cidade vivem, prioritariamente, 

na região que sai da Serra do Mar e chega até a Avenida Presidente 

Kennedy, área popularmente conhecida como Zona 2 e Zona 3. É 

exatamente nessa região que o poder público municipal se faz menos 

presente e praticamente não atua: a coleta de lixo é precária, algumas 

ruas não são asfaltadas, faltam ciclovias, inexistem espaços culturais. Os 

grandes ginásios de esporte estão todos na Avenida Presidente Kennedy, 

o transporte público é muito precário e os empregos formais são uma 

raridade; a maioria são vagas de trabalho é informal, reforçando a falta de 

políticas voltadas para a população moradora dessas regiões.   

Os empreendimentos que geram emprego para a população trabalhadora 

da Praia Grande, especialmente quem vive nas regiões afastadas da orla, 

encontram muitas dificuldades burocráticas para sua formalização como 

micro e pequenas empresas, o que diminui o potencial desses 

investimentos e da sua capacidade empregadora.  

A maioria dos serviços públicos - escolas, assistência social, cultura, saúde 

- funciona em prédios locados, caso do único teatro de Praia Grande, o 

Palácio das Artes (PDA), que está em funcionamento em prédio alugado 
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dentro de bairro nobre, o Canto do Forte. Desta forma, os serviços 

públicos ficam à mercê de vontades privadas para sua continuidade pós-

governo, uma situação precária e desnecessária frente à riqueza 

municipal. 

Homens e mulheres em situação de vulnerabilidade sofrem com essa 

gestão, que prioriza a orla e os investimentos imobiliários e de 

infraestrutura para a classe média. As mulheres são as mais penalizadas 

com toda essa situação de descaso com os serviços públicos na periferia, 

pois ainda são elas, na maioria das vezes, que levam as crianças e os 

idosos à escola e ao médico; são elas que mais criam microempresas e, 

por isso, sofrem com o excesso de burocracia; são elas que ficam 

confinadas nos bairros devido às péssimas condições do transporte 

urbano e ao alto índice de violência. O governo municipal precisa 

urgentemente cuidar dessa população que tanto precisa e, sobretudo, 

tem direito ao serviço público de qualidade. 

Praia Grande tem um orçamento anual de R$ 1,7 bilhão e, mesmo o 

município vivendo principalmente de comércio e serviços, o governo 

municipal não propôs nenhuma bolsa auxílio para a população que ficou 

sem trabalho nessa pandemia. A administração da nossa cidade preferiu 

seguir o exemplo do governo federal.  Ou seja, nesse momento delicado, 

abandonou a população à própria sorte com sua política negacionista, 

violenta e discriminatória. Por isso, agora, é mais urgente ainda que a 

classe trabalhadora se una para garantir direitos básicos como vida, 

trabalho e cidadania.  

Nas eleições de 2020, continuaremos nossa luta pela inclusão social e pela 

democratização da gestão pública, chamando trabalhadoras e 

trabalhadores de todas as categorias - operários, comerciários, 
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professores, bancários, funcionários públicos, profissionais liberais, 

estudantes - para que, juntos, façamos da Praia Grande um município com 

melhores condições de vida para todas e todos e com espaços de 

participação política democráticos, com inclusão e respeito às diferenças. 

Para realizar um governo de inclusão, o modo petista de governar aponta 

a necessidade de inversão das atuais prioridades em benefício da 

população excluída das escolas, das artes, da cultura, do esporte, das 

praias, das cachoeiras, das moradias dignas, do transporte de qualidade, 

do mundo digital, ao mesmo tempo em que constrói ferramentas para o 

controle popular dos serviços públicos.  

Tudo isso, num esforço conjunto de todas as áreas do governo para o 

exercício da educação cidadã que informe e forme cidadãos para tomar 

decisões visando melhorias do município como um todo, respeitando as 

diferenças e trazendo para a cena política homens e mulheres de todas as 

orientações sexuais e religiosas, garantido a representatividade da 

população negra, feminina, LGBTI+ e indígena. 

Assim, os conselhos gestores serão ferramenta prioritária para a inclusão 

na gestão pública. A Educação será a linha mestra de governo no 

município, criando uma cultura da paz e não discriminatória. E nós 

firmamos aqui o COMPROMISSO da implantação das propostas que se 

seguem, em nossos quatro primeiros anos de governo. 
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IDENTIFICAÇÃO  

Município: Praia Grande/SP 

Porte populacional: 325 mil habitantes 

População estimada (IBGE 2020): 330 mil pessoas 

Área da unidade territorial: 149,31km² 

Densidade demográfica: 1740,66 hab./km² 

Gentílico: Praia-grandense 

Fonte: IBGE/2017 
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1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A assistência social no município de Praia Grande, infelizmente, não 

responde positivamente ao primeiro princípio básico brasileiro da 

Assistência Social. O artigo constitucional 203 diz, com relação ao seu 

caráter “protetivo”: “(...) será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, tendo por 

principais objetivos: a proteção de todas as esferas; o amparo; a 

promoção ao mercado de trabalho, visando à autonomia do indivíduo; a 

habilitação e reabilitação, bem como inclusão das pessoas portadoras de 

deficiência; e a garantia ao Benefício de Prestação Continuada às pessoas 

portadoras de deficiência e aos idosos impossibilitados de proverem sua 

renda”. 

A situação de calamidade que viveram várias famílias na pandemia da 

Covid-19 demonstra o abandono, do ponto de vista da “proteção social”, 

que vivem os praia-grandenses. 

Sob esse aspecto, o PT propõe para a Praia Grande um projeto que prevê:  

 

 Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social; 

 Promover ações integradas de atendimento à população em 

situação de rua; 

 Elaborar estudos objetivando a implantação do programa 

Renda Básica de Cidadania; 

 Desenvolver projetos integrados visando segurança alimentar 

e diminuição da pobreza; 

 Programa de ressocialização intersecretarial focado na 

população em vulnerabilidade social. 
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES 

 

O programa de governo do PT tem uma grande preocupação com as 

mulheres da nossa cidade, por isso, nossa proposta de políticas públicas 

traz uma série de projetos para contemplar as questões acerca de 

violência, saúde, meninas e adolescentes, geração de emprego e renda 

(combate à pobreza), educação, trabalho, infraestrutura urbana e 

habitação, incorporação da perspectiva de gênero por toda política 

pública (transversalidade) e acesso ao poder político e emponderamento.  

Os objetivos desta proposta são, essencialmente, a redução da 

desigualdade de gênero entre homens e mulheres nos âmbitos político, 

social e econômico. Nossas propostas organizadas por eixo são:  

 

2.1  Políticas de enfrentamento da violência contra a mulher 

 Mais segurança no transporte público com a contratação de 

mulheres motoristas; criação de uma linha gratuita para 

denúncias de assédio sexual dentro dos veículos e pontos de 

parada; e autorização para a parada do ônibus em lugar em 

que a mulher se sinta em segurança, mesmo que não seja na 

parada definida pelo sistema municipal de transporte, após as 

22 horas; 

 Melhorias na iluminação pública para tornar as ruas e 

avenidas mais seguras para as mulheres pedestres; 

 Criação da Secretaria de Políticas para Mulheres, com o 

propósito de desenvolver programas de prevenção, 

conscientização e capacitação dos funcionários públicos da 
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Saúde e Assistência Social para compor uma rede de 

atendimento e acolhimento de vítimas de violência;  

 Elaboração de um programa municipal para a reinserção das 

vítimas de violência no mercado de trabalho; 

 Estudo orçamentário para viabilizar um benefício municipal 

para mulheres mães em situação de vulnerabilidade; 

 Campanhas gerais de conscientização sobre as diferentes 

formas de violência contra mulheres e orientações para 

denunciar os casos. 

 

2.2  Saúde  

 Criação do programa Saúde da Mulher integrado ao Programa 

Saúde da Família; 

 Campanhas especiais voltadas à saúde de mulheres lésbicas, 

bissexuais e transexuais; 

 Campanhas de conscientização e prevenção de doenças com 

maior prevalência em mulheres, como câncer de mama, 

anemia durante a gravidez e outras; 

 Promoção da lei do parto humanizado e disponibilidade de 

doulas e obstetrizes no SUS. 

 

2.3  Meninas e adolescentes  

 Fortalecimento da Assistência Social no município para 

identificação e acolhimento de meninas vítimas de violência, 

abusos, trabalho infantil ou em situação de prostituição; 

 Campanhas sobre gravidez na adolescência e educação sexual 

nas escolas e nas USAFAS. 



11 
 

 

2.4  Geração de emprego e renda e combate à pobreza 

 Criação do Cadastro da Trabalhadora, um banco de empregos 

municipal exclusivo para mulheres; 

 Cursos de capacitação e reinserção profissional focados em 

mulheres mães; 

 Criação da Feira de Economia Solidária das Mulheres de Praia 

Grande, como forma de incentivo e promoção ao 

empreendedorismo feminino na cidade. 

 

2.5  Educação  

 Promoção de uma escola inclusiva, voltada para a redução da 

desigualdade de gênero; 

 Creches noturnas para mães que estudam e/ou trabalham à 

noite;  

 Garantia do cumprimento da legislação que obriga o 

município a disponibilizar um professor por criança com 

transtorno do espectro autista. 

 

2.6  Trabalho 

 Campanhas de conscientização sobre assédio no ambiente de 

trabalho; 

 Paridade de gênero dentro dos cargos comissionados da 

administração pública; 

 Ouvidoria do município treinada para receber denúncias de 

abuso de poder e assédio no ambiente de trabalho; 
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 Prêmio “Destaque em Inclusão Praia Grande” voltado a 

empresas que promovam a igualdade de gênero e 

implementem práticas de inclusão de mulheres em seu 

quadro de prestadores de serviços. 

 

2.7  Infraestrutura urbana e habitação 

 Equipamentos públicos adaptados para mulheres mães, como 

trocadores e rampas para carrinhos; 

 Contratação de guarda feminina e criação de disque denúncia 

municipal para tornar a praia e demais ambientes públicos 

mais seguros para as mulheres. 

 

2.8  Incorporação da perspectiva de gênero por toda política pública  

 Incorporação da perspectiva de gênero por diferentes 

secretarias e coordenadorias através de diagnósticos e 

formulações de política de forma conjunta e transversal; 

 Capacitação e formação do funcionalismo público para 

incorporação desta pauta; 

 Realização do 1º Plano Municipal de Políticas Públicas para 

Mulheres do município de Praia Grande para estabelecer as 

diretrizes e metas para esta área. 

 

2.9  Acesso ao poder político e empoderamento 

 Promoção de cursos de formação política para mulheres; 

 Articulação e promoção de novos projetos e atividades em 

espaços públicos em parceria com a sociedade civil que já 
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promove ações na cidade, como o coletivo Promotoras Legais 

Populares; 

 Implantação do programa Embaixadoras da Cidade, voltado 

para a promoção das políticas desenvolvidas para mulheres 

no município. 
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

A saúde no município precisa de humanização e, para isso, o programa de 

Governo do PT de Praia Grande propõe a defesa e o fortalecimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS), implantando: 

 Ampliação do Programa Saúde da Família; 

 Convocação dos profissionais concursados; 

 Unidades de Saúde equipadas com as novas tecnologias da 

informação; 

 Ampliação do atendimento odontológico e psicológico nas 

USAFAS; 

 Programa de prevenção e acompanhamento ginecológico, com 

foco na conscientização da saúde da mulher; 

 Implantação da internação domiciliar; 

 Revisão dos fluxos de atendimento entre os vários serviços de 

saúde; 

 Criação do programa de psicologia comunitária; 

 Regionalização do atendimento do SAMU, assim como a garantia 

da qualidade e eficiência do atendimento; 

 Campanhas e programas de conscientização da população sobre 

uso de drogas e dependência química, assim como tratamento 

para dependentes químicos com base na política de redução de 

danos; 

 Articulação, em âmbito regional, de atendimentos de saúde 

especializada na saúde secundária e terciária; 

 Ampliação e qualificação do atendimento nos CAPS, CERs e SIPTEA. 
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4. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO  

 

Desde sua fundação, o Partido dos Trabalhadores tem como um de seus 

pressupostos o desenvolvimento da educação pública de qualidade, inclusiva e 

para todos. Não por coincidência, um dos seus idealizadores foi Paulo Freire, 

patrono da educação brasileira e um dos principais pedagogos do mundo. 

Essa proposta de transformação da educação foi colocada em prática em todos 

os governos petistas nos municípios, nos Estados e nas presidências de Lula e 

Dilma. 

Em algumas semanas, teremos a oportunidade de ir às urnas e escolher que 

estas mesmas experiências sejam promovidas e aplicadas em o nosso 

município. 

Nas eleições de 2020, o PT de Praia Grande lança o Professor Maurício como 

candidato a prefeito e traz com ele uma chapa de candidatos a vereadores e 

vereadoras ligados à educação, confirmando o compromisso do partido em 

promover transformação social a partir da educação, do conhecimento e do 

saber. 

Nossa proposta é alinhar o governo municipal aos educadores, funcionários e 

comunidades escolares em uma sinergia que priorize as escolas como centros 

de transformação social, e não mais com o caráter cosmético constantemente 

invocado pela administração atual. Temos plenas condições e interesse de 

construir uma educação para todos, que seja de fato referência de qualidade. . 

Nossas propostas de políticas para a educação estão organizadas em cinco 

grupos e contemplam toda a comunidade escolar.  

 

4.1 Por uma escola municipal mais acessível e de qualidade 

 Construção de Centros Educacionais Unificados (C.E.U.) e uso destes 
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espaços para as demandas comunitárias de educação, cultura, 

esporte e lazer; 

 Expansão da rede com a meta de matricular 100% das crianças e 

adolescentes de Praia Grande na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental das escolas municipais em 8 anos.  

 Priorizar a ampliação das vagas da rede municipal de ensino na Zona 

3; 

 Aumento do período de aulas e atividades nas escolas municipais, 

das atuais 4 horas diárias para ao menos 5 horas diárias; 

 Fim dos intervalos dirigidos e permissão aos alunos para acessar o 

espaço escolar após o horário de aulas, sob regulação estabelecida 

pelos conselhos de escola; 

 Abertura das escolas nos fins de semana para reforço escolar, aulas 

de cursinhos populares, reuniões comunitárias e atividades 

educacionais complementares ao currículo escolar; 

 Efetivação da política de inclusão nas escolas com pedagogos e 

psicólogos especializados em inclusão em todas as escolas, 

programa de incentivo à continuidade da formação dos docentes e 

diminuição do número de alunos em cada sala de aula. 

 

4.2 Por carreiras respeitáveis para professores, equipe gestora, funcionários e 

demais educadores  

 Incorporação dos atendentes de educação na carreira de 

educadores, reestruturando e incrementando as possibilidades 

profissionais; 

 Realização de concursos públicos para a direção de todas as escolas, 

substituindo o sistema atual de apadrinhamento político dos atuais 
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gestores escolares do município de Praia Grande; 

 Melhora na carreira dos docentes do município, com aumento 

salarial, evolução funcional racional e relacionada ao desempenho 

em sala de aula;  

 Gestão das enfermidades dos docentes e funcionários das escolas 

com a finalidade de estabelecer uma relação mais humana e 

assistencial com os servidores públicos e acabar com o caráter 

punitivo, praticado pelo atual governo municipal. 

 

4.3 Pelo incremento dos serviços oferecidos pelas escolas municipais 

 Oferta de merenda escolar todos os dias e no horário correto do 

almoço. A atual gestão determina que os alunos da rede municipal 

comam antes das 10 horas ou após às 14 horas e serve refeições 

somente três dias por semana; 

 Fim do ciclo intermediário de aulas na rede municipal;  

 Maior autonomia curricular às escolas a partir da consignação de 

critérios mínimos e metas municipais que não entrem em atrito 

com as diversas realidades comunitárias locais; 

 Organização de frota de transporte escolar de apoio aos projetos 

pedagógicos que ofereça mais do que as atuais três viagens; 

 

4.4  Pela incorporação do ensino de Capoeira nas escolas  

 Inclusão do ensino de capoeira como disciplina curricular em 

todas as instituições escolares com base na Lei 10.639; 

• Espaços de discussão entre os alunos dos elementos históricos 

dessa manifestação cultural que a caracteriza enquanto luta pela 

libertação, enquanto símbolo de resistência contra vários tipos de 
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dominação e também enquanto exercício da cidadania, de 

construção da identidade, autoestima e autonomia por parte de 

seus praticantes;  

• Proporcionar aos alunos acesso a dados e informações sobre a 

importância da capoeira como fator de integração social;  

• Promover a análise crítica dos impactos causados tanto pela 

discriminação do praticante da capoeira como pela oportunidade de 

se trabalhar pela educação integral do ser humano;  

• Desenvolver consciência cidadã, disseminando os conhecimentos 

sobre a arte da capoeira;  

• Aumento dos conteúdos relacionados à cultura e história afro-

brasileira, conforme Lei Federal 10.639/2001;  

• Desenvolver habilidades que vão além das capacidades físicas, 

trabalhando de forma lúdica para que os alunos tomem consciência 

do seu corpo e de suas capacidades motoras, facilitando o 

crescimento cognitivo e afetivo. 

 

4.5 Pela democratização da gestão escolar 

 Incorporação efetiva dos pais e os professores nos conselhos 

escolares visando a participação das comunidades na gestão 

escolar; 

 Fornecimento de rede de internet wi-fi para todas as salas de aula 

com lousas digitais e salas de informática, sem restrição.  

 Autonomia para as comunidades escolares na gestão de suas redes 

próprias de internet para possibilitar que as escolas sejam locais de 

democratização do acesso à rede global na Praia Grande. 
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4.6 Pela transparência na gestão da educação 

 Auditoria pública sobre a propriedade dos terrenos onde foram 

construídas as escolas com o objetivo de coletar informações sobre 

as condições de regularização fundiária destes imóveis; 

 Reordenamento do marco legal de gestão das verbas nos centros 

escolares, tendo como norte preceitos da administração pública em 

detrimento do parâmetro empresarial e de mercado imposto hoje 

aos diretores das escolas municipais de Praia Grande. 
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5. POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO 

 

A busca do desenvolvimento urbano e econômico tão necessário para 

Praia Grande deve estar ligada ao conceito de cidade sustentável para que 

o meio ambiente não seja degradado e para que todos e todas se sintam 

incluídos na sociedade. 

O direito ao município sustentável deve ser buscado pela gestão pública 

por meio da efetivação de políticas de planejamento urbano e pela 

coletividade, mediante participação no planejamento do município. 

Desde sua emancipação em 1967, Praia Grande é planejada e 

administrada como se fosse uma grande fazenda com o objetivo de dar 

lucros ao seu proprietário e latifundiário. Não existe qualquer 

preocupação com a qualidade dos serviços prestados à população. O foco 

da administração pública são os turistas porque, no raso entendimento do 

grupo que faz a gestão pública municipal há 28 anos, são os turistas que 

geram riqueza no município.  

O resultado disso é que a população local sofre, historicamente, com a 

falta de políticas públicas com continuidade, pensadas e implantadas 

estrategicamente para o desenvolvimento de todos e todas que moram 

nesse território. 

No caso da habitação não é diferente. Os incentivos são todos destinados 

à construção de moradias verticalizadas para serem vendidas a turistas. 

Enquanto isso, os programas de moradias populares, que beneficiariam os 

moradores de Praia Grande, são infinitamente menores, praticamente 

inexistentes, desde a extinção do programa federal Minha Casa, Minha 

Vida, implantado pelo Governo Lula. É por isso que o povo trabalhador ou 

paga aluguel ou mora em regiões com ocupação desordenada.  
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Por isso, o PT de Praia Grande propõe para a cidade: 

 A efetivação do Programa de Regularização Fundiária; 

 Um programa de reurbanização das comunidades em situação 

de risco; 

 Programas habitacionais populares e sustentáveis. 
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6. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SUSTENTÁVEL 

 

As ações para a criação de emprego de maneira direta e indireta visam 

aumentar o percentual da população com emprego formal. Hoje, estão 

empregadas aproximadamente 58 mil moradores de Praia Grande, o que 

representa 17,8% da população, segundo dados de 2018 do IBGE.  

O desenvolvimento econômico, especialmente a geração de trabalho e 

renda, será tratado de forma transversal com o meio ambiente para 

garantir práticas sustentáveis. 

 

6.1 Emprego, Renda e Meio Ambiente 

O PT de Praia Grande propõe como política de geração de emprego e 

renda de forma sustável: 

 Implantação de fazendas marinhas para criação de peixes, 

maricultura, algas gastronômicas, micro algas e camarão; 

 Venda de créditos de carbono; 

 Construção de dois mercados de peixes; 

 Incentivo e fomento à criação de cooperativas de 

beneficiamento do peixe e do coco; 

 Criação de cooperativas de coleta seletiva do coco; 

 Fomento à indústria de beneficiamento da fibra do coco; 

 Criação de cooperativas de costura, artesanato, arte e cultura; 

 Parceria da Prefeitura com os “ferros-velhos” para transformá-

los em ecopontos; 

 Requalificação profissional dos comerciantes ambulantes e 

padronização dos respectivos comércios; 
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 Estudo de viabilidade para liberação de licenças para o 

trabalho itinerante; 

 Taxa única e simbólica sobre licenças; 

 Seguro defeso para comerciantes itinerantes e pescadores na 

baixa temporada; 

 Auditoria das licitações dos quiosques de 2020; 

 

6.2 Meio Ambiente 

 Aplicação das diretrizes da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações 

Unidas (ONU) para alcançar as propostas dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

 Tornar a Praia Grande um município inclusivo, seguro e 

sustentável; 

 Criação do Programa Municipal de Arborização de Ruas com 

plantio de espécies adequadas e políticas de incentivo para a 

participação popular no cuidado das árvores; 

 Implantação do Programa IPTU Verde, que oferecerá 

benefícios tributários aos proprietários de imóveis residenciais 

ou comercias  que adotarem medidas em prol da preservação 

e recuperação do meio ambiente; 

 Identificação de áreas e logradouros públicos passíveis de 

recepcionar vegetação arbórea; 

 Implantação de sistema de informações de plantio e manejo da 

arborização urbana; 

 Desenvolvimento de programa de educação ambiental; 

 Captação e utilização de águas da chuva nos prédios públicos; 
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 Implantação de aquecimento por painéis fotovoltaicos; 

 Incentivo ao emprego de materiais sustentáveis na construção 

civil; 

 Separação e encaminhamento de resíduos sólidos inorgânicos 

para reciclagem a partir da coleta seletiva de lixo; 

 Plantio de espécies arbóreas nativas; 

 Disposição de áreas verdes de acordo com a extensão total do 

imóvel; 

 Manutenção de áreas permeáveis; 

 Construção de calçadas ecológicas; 

 Arborização no calçamento; 

 Instalação de telhados verdes; 

 Uso de lâmpadas de LED na iluminação pública; 

 Adaptação aos requisitos de acessibilidade e obtenção de 

certificações e selos sustentáveis, como descontos em valores 

de 5% a 20% do valor do IPTU; 

 Fornecimento de certificações ambientais para residências;  

 Ampliação do sistema de coleta seletiva dentro do município;  

 Elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental; 

 Criação de barreira física nas zonas limítrofes entre a área 

urbana e as áreas de proteção ambiental. 
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7. POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA E ESPORTE 

 

A administração pública de Praia Grande vem promovendo, histórica e 

sistematicamente, a cultura de massa e incentivando a produção de arte 

comercial e midiática, sem qualquer valorização da produção cultural e 

artística local, folclórica e de manifestação popular.  

Para realizar um governo de inclusão é necessário que se faça a inversão 

de tais prioridades, em benefício da população excluída das artes, do 

esporte e da cultura. Ao mesmo tempo, é preciso criar ferramentas que 

permitam à sociedade civil fazer o controle dos serviços públicos. 

O PT de Praia Grande também acredita e defende a prática esportiva 

como ferramenta de formação cidadã, de transformação social e como 

atividade alternativa para tirar as crianças e jovens do ambiente de 

vulnerabilidade e risco social. Dentre nossas propostas está o 

fortalecimento das atividades esportivas da cidade, também com a 

realização de cursos, escolas e oficinas como na promoção de eventos 

para as categorias amadoras já estabelecidas e para a identificação de 

talentos nas diferentes modalidades esportivas. 

Também acreditamos que a capoeira, por tudo o que representa na 

história da comunidade afro-brasileira, sua riqueza cultural e 

fundamentação esportiva, pode ser ferramenta fundamental para que as 

classes populares compreendam seu poder de criação, seu modo de vida e 

deve estar integrada em todas as políticas públicas municipais.  

O PT de Praia Grande parte do princípio de que a cultura e o esporte são 

elementos fundamentais na formação cidadã e propõe como políticas 

públicas culturais e esportivas:  
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 Criação de Pontos de Cultura para promover a descentralização 

e a diversificação da produção cultural pelo território da cidade 

- com atividades formativas de Artes Visuais, Teatro, Dança, 

Música, Capoeira, Grafite, Poesia, Culturas Africana e Indígena, 

Produção LGBTQI+, Mulheres e Artes Plásticas -, fomentar a 

educação, a autonomia em a atuação política e gerar emprego 

e renda; 

 Criação de um Conselho de Cultura representativo; 

 Realização do Fórum Municipal de Cultura da Praia Grande; 

 Elaboração de inventário da diversidade cultural de Praia 

Grande; 

 Elaboração de mapeamento do patrimônio cultural material e 

imaterial da cidade; 

 Priorização da atuação cultural autônoma nas Zonas 2 e 3 para 

dar visibilidade às produções marginalizadas; 

 Reavaliação do PDA com o objetivo de redimensionar suas 

funções, democratizar os acessos à cultura e diversificar a 

oferta cultural e artística; 

 Ampliação das aulas nas Zonas 2 e 3, com novos critérios de 

seleção e inclusão cultural; 

 Realização de curadoria para a seleção de obras, 

apresentações e eventos artísticos de forma mais criteriosa; 

 Criação do Festival de Verão adequado à demanda turística da 

cidade; 

 Redimensionamento do uso de espaços públicos como o 

autódromo e a praia para atender as necessidades da 

população além da temporada de verão; 
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 Uso da prática da capoeira como ferramenta de saúde mental 

para professoras e professores; 

 Organização de campeonatos de capoeira e festivais 

municipais com alcance nacional;  

 Criação de programa de incentivo aos atletas e mestres de 

capoeira; 

 Uso da capoeira terapia no tratamento de Transtorno de 

Espectro Autista, depressão, recuperação física e outras 

comorbidades; 

 Aplicação da capoeira como prática laboral dos servidores 

públicos municipais; 

 Abertura de editais para a seleção de capoeiristas para 

apresentação para turistas; 

 Realização da Semana da Capoeira, articulada com Políticas 

Culturais, Esportivas, de Educação, Saúde e Assistência Social; 

 Assinatura de convênios com a Federação Paulista de Capoeira 

para a contratação de técnicos, instrutores, professores, 

contramestres e mestres de capoeira do município para a 

realização de oficinas nas USAFAS; 

 Criação de um circuito de corrida e caminhada de rua; 

 Promoção de passeios ciclísticos;  

 Realização de eventos de corrida de montanha; 

 Realização de Campeonato Municipal de Surfe; 

 Realização dos Jogos Escolares Municipais com disputadas de 

diferentes modalidades; 

 Realização de campeonato esportivo da Terceira Idade; 

 Realização de Campeonato Municipal de Futebol Amador; 
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 Ampliação do programa de Surfe Escola; 

 Aulas de esportes variados no contraturno escolar nas 

unidades do Centro Educacional Unificado. 
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8. POLÍTICAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA 

 

O grande fluxo de turistas e a população que aumenta significativamente 

a cada ano impõem ao município o desafio de planejar e garantir a 

segurança da população.  

Mas ter um trânsito flutuante de pessoas faz com que a rede de vídeo 

monitoramento, a Guarda Municipal e as Polícias Civil e Militar não 

respondam efetivamente às necessidades da população, seja a local ou a 

sazonal. 

O Partido dos Trabalhadores compreende que, para garantir segurança e 

acessibilidade à população, devemos priorizar o trabalho preventivo das 

forças de segurança, apoiar as políticas públicas de segurança, propor um 

plano estratégico de atuação e ações coordenadas com as forças do 

Estado. 

As ações iniciais propostas para este setor são: 

 Ampliação da rede de vídeo monitoramento nos bairros; 

 Ampliação das rondas preventivas da Polícia Militar e da 

Guarda Municipal; 

 Criação de um centro regional de formação de guardas 

municipais que funcione por meio de um consórcio de 

desenvolvimento da Baixada Santista; 

 Criação da Guarda Municipal Maria da Penha para proteção 

das mulheres de Praia Grande;  

 Humanização do modelo de trabalho e atuação dos 

profissionais da segurança, focando a prevenção e não para o 

enfrentamento; 
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 Formação efetiva dos profissionais da segurança pública para a 

preservação da vida e prevenção da contravenção; 

 Enfrentamento ao crime organizado com inteligência e 

parceria com o Estado; 

 Formação técnico-profissionalizante para jovens das áreas de 

vulnerabilidade social para evitar a cooptação pelo crime e 

tráfico de drogas; 

 Em parceria com o Corpo de Bombeiros, promover a ampliação 

do contrato dos guarda-vidas temporários para seis meses, 

com remuneração de dois salários mínimos; 

 Ampliação do horário e dias de funcionamento da Delegacia de 

Defesa da Mulher; 

 Implantação da Casa Regional de Acolhida para Mulheres 

Vítimas de Violência, que abrigará mulheres em situação de 

risco dos municípios da região, através do Consórcio de 

Desenvolvimento da Baixada Santista. 
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9. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MOBILIDADE URBANA 

 

O tempo gasto no trajeto entre a casa e o trabalho, entre a casa e a 

escola, a casa e a praia, a casa e o médico, a casa e passeios em geral é 

fator importante para a avaliação da qualidade de vida de um município. 

Na Praia Grande, a dificuldade de deslocamento é um dos itens que 

derrubam o índice de qualidade de vida da população. 

O transporte público de ônibus é o único modal disponível para a 

população. Não há linhas circulares nos bairros.  E, junto com Santos, a 

cidade tem a passagem de ônibus mais cara da Baixada Santista - R$ 4,65. 

Cogita-se que o VLT chegue ao Terminal Tude Bastos, porém as obras nem 

começaram ainda. Além disso, o terminal fica a 22 quilômetros do bairro 

de Solemar, o que significa que os moradores desta região terão muita 

dificuldade para acessar o VLT. 

Já as ciclovias não têm interligação. O município tem em torno de 100 

quilômetros de ciclovias que não se comunicam. Isso significa que para 

sair da orla e acessar a ciclovia da Avenida Marechal Mallet, por exemplo, 

o ciclista trafega cerca de um quilômetro fora de ciclovia, sem segurança, 

disputando espaços nas calçadas ou nas ruas com pedestres, carros, 

motos. 

Diante dessa realidade, o Partido dos Trabalhadores apresenta as 

seguintes propostas visando melhorias de mobilidade urbana em Praia 

Grande: 

 

 Ações integradas com outros municípios da  Baixada Santista 

para assegurar melhores condições de mobilidade e 

acessibilidade aos munícipes; 
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 Ampliação da malha cicloviária em 100 quilômetros para 

garantir a interligação entre as vias já existentes e para facilitar 

o acesso de todos e todas à praia; 

 Implantação gradativa da tarifa zero no transporte público; 

 Renovação da frota do transporte público com prioridade para 

os veículos movidos a gás natural (GNV); 

 Sinalização e ampliação das calçadas e demais componentes do 

sistema de circulação de pedestres para garantir a 

acessibilidade; 

 Implantação de binários nos bairros de maior densidade 

populacional, a começar por Ribeirópolis; 

 Extensão da linha do sistema Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) 

da Baixada Santista até o Terminal Rodoviário Tude Bastos, 

assim como sua integração com o sistema de transporte 

público municipal; 

 Parceria com o Governo do Estado e Consórcio de 

Desenvolvimento da Baixada Santista para implantação do 

Sistema Metropolitano Transporte Hidroviário e sua integração 

com o sistema de transporte. 
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MODO PETISTA DE GOVERNAR 

 

As políticas propostas neste documento visam garantir direitos, promover 

a igualdade entre os cidadãos praia-grandenses e induzir o 

desenvolvimento do município. Para tanto, será necessário reconstruir a 

capacidade institucional e gerencial da Prefeitura, que exige ações em 

diversas dimensões. 

Mais do que realizar grandes obras, iremos inverter as prioridades, 

trabalhando para que a máquina pública seja capaz de dar conta da 

ampliação dos serviços e do número de obras, assim como atender às 

necessidades dos seus munícipes de acordo com a realidade em que estão 

inseridos. 

Sabemos que temos um enorme desafio pela frente, ainda mais complexo 

com a pandemia. Mas estamos preparados para realizar uma boa gestão, 

dialogando com a população para discutir o que é mais importante fazer. 

Todas as ações serão realizadas de acordo com o Modo Petista de 

Governar, fomentando o desenvolvimento local, explorando vocações dos 

munícipes. 

Ainda estaremos focados na articulação com os demais municípios que 

compõem a Macro Região da Baixada Santista para ampliar nossa 

capacidade de prestar serviços e promover o desenvolvimento regional. 
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