
 

 

PLANO, DIRETRIZES E PROPOSTAS DE GOVERNO – MANDATO 2021 a 2024 

MAJORITÁRIA DEMOCRACIA CRISTÃ 27 – ELEIÇÕES MUNCIPAIS 2020 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – LITORAL NORTE – SÃO PAULO 

 

“SOMOS SÃO SEBASTIÃO NO CORAÇÃO, BRASIL NO PEITO E DEUS ACIMA DE 

TUDO E DE TODOS.” 

“PRA ENDIREITAR SÃO SEBASTIÃO RUMO AO SÉCULO 22.” 

 Olá! Sou o Eng. Claude Abreu, presidente do partido DEMOCRACIA CRISTÃ 27 do Diretório Municipal de São 

Sebastião-SP. FACEBOOK Claude Bernard de Abreu, e-mail: cban_70@hotmail.com. Nestas eições municipais 

2020, estamos nos apresentando com a Chapa Majoritária tendo como Candidatos a Prefeito, eu Eng. Claude 

Abreu e a Vice-Prefeita Profa. Ana Flávia, também a Chapa Proporcional de Vereadores e Vereadoras, para 

que o eleitor sebastianense faça a análise e tenha elementos objetivos para dar o crivo através do voto direto 

promovendo mais musculatura a democracia brasileira; focando na força dos debates por uma agenda 

positiva e de propostas para São Sebastião, traçando um novo norte de prosperidade, ordem, progresso, 

austeridade e controle do dinheiro público, observando como principal protagonista “o contribuinte”; e, você 

é a pessoa que nos ajudará a sermos implacáveis no combate a corrupção e dos desvios de recursos públicos. 

Fazendo de nossa cidade um exemplo de gestão púbica e de resultados eficazes para distribuir nossa riqueza, 

visando gerar emprego e renda, empreendedorismo, educação de base de ponta e com alta tecnologia, 

comércio forte e com incentivo fiscal, implantar um programa de internet livre e de alto desempenho no 

alcance e contínua, com rápida conecção e potencialidade de bites, promover a força das vocações do 

município com bons investimentos de ponta no turismo, segurança com alta tecnologia e inteligência 

preventiva e investigativa no combate ao crime com um policiamento e patrulhamento efetivo e austero, 

saúde preventiva e com boa tecnologia de atendimento visando eliminar filas e promover esforço 

concentrado e deliberativo nas prioridades da população do município, trazendo mais conforto e qualidade 

de vida aos moradores de São Sebastião, sendo extensivo nessa organização aos 4 municípios do litoral norte 

(atendimentos: AME, CROSS, UPA, Hospitais, etc.); na educação, desenvolver e implantar o modelo de escola 

civil-militar e empenhar e buscar recursos para implantar a escola naval, discutir junto a sociedade a criação e 

implantação da “Universidade Caiçara (cursos: Engenharia Naval, Pesca, Biologia Marinha, Medicina, 

Veterinária, etc.)” com cursos direcionados a vocação local do litoral norte, uma educação voltada a alta 

tecnologia e com acesso real a internet buscando o fortalecimento da cultura e da tradição e arte local (criar 

o Centro de Tradições Caiçaras) e assim promover a força do artesanato, da cultura, do valor da identidade 

do nosso povo e daqueles que aqui escolheram essa cidade pra morar, pra viver; firmando também projetos 

de relevância social, de lazer e esporte para exaltar e levantar os talentos locais, conectar a experiência de 

nossos idosos com o vigor de nossa juventude, integrando-os ao acesso da tecnologia digital; promover e 

implantar acessibilidade urbana adequada aos idosos, promovendo o carinho e o respeito a eles, 

reconhecendo os relevantes serviços prestados pelo exercício dos trabalhos empreendidos a este País, ao 

Estado e Município. Também, o mesmo carinho, respeito e investimentos de recursos aos nossos portadores 

de necessidades especiais “deficientes físicos” (cadeirantes, cegos, surdos, etc.); ter compromisso com um 

meio ambiente sustentável e de investimentos na compensação do crédito do carbono, visando promover e 

firmar os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e das 169 metas do pacto global realizado entre as 

196 nações do planeta, tendo o Brasil como um dos protagonistas para desenvolver, implantar e buscar 

investimentos e parcerias com todos os meios viáveis e factíveis para promover à sustentabilidade no 

município visando a infraestrutura e obras de acessibilidade diversificada na construção da mobilidade 

urbana com um sistema integrado de transporte novo e moderno, confortável e conectado a internet; revisar 

todo o plano de coleta, transbordo e transporte do lixo (resíduos sólidos e líquidos) observando o caráter 

seletiva e de transformação do lixo em material reciclável para prover aproveitamentos e destinações em 



 

obras de construção de habitação popular, desenvolvendo uma 

política habitacional e fundiária digna e sustentável as pessoas de baixa renda, visando uma composição de 

plano diretor dentro do conceito das cidades inteligentes (smart city), universalizar na prática o saneamento 

(água e esgoto) e pavimentação bem planejada , controlada e executada corretamente para atender as 

necessidades básicas da população, com o rigor e critério técnico adequados; debruçar-se a implantação de 

geração de energia elétrica sustentáveis (solar, eólica, biomassa, maremotriz, etc.) visando promover a 

economicidade e a potencialidade sustentável do prédios públicos, observando o conceito das cidades 

inteligentes (smart city); a reestruturação e fortalecimento do setor hoteleiro recorrendo a investimentos 

concretos que impulsionem o circuito turístico no município durante os 365 dias do ano, valorizando os que 

aqui já são de tradição e vocação e criando os que são interessantes e que podem potencializar o setor; no 

setor portuário, revisar  pela renovação da frota da balsas de travessias São Sebastião-Ilha Bela, também 

debater junto ao governo do Estado e Federal a municipalização da travessia, visando a exploração municipal. 

Retomar e revisar a área para construção, manutenção e reparo naval, visando também ativar a construção 

on-shore e off-shore com parcerias de empresas multinacionais do setor de óleo e gás; criar a “Poupança 

Educação para o Futuro” para crianças e jovens através de um programa de critério especial que destine 

parte dos recursos advindos dos royalties de petróleo tenham aplicação com a reserva destes recursos e 

sejam investidos para que este jovem possam ter acesso a uma formação superior. Ter compromisso 

contínuo e amplo para erradicar a pobreza e promover a igualdade. Implantar na administração pública 

tecnologias informatizadas e efetivas para coibir a corrupção e valorizar o quadro efetivo dos profissionais da 

administração pública, aplicar um plano de cargos, carreiras e salários sob a valoração da competência e 

meritocracia observando resultados efetivos de produtividade e eficácia dando o devido retorno ao 

contribuinte a todas as necessidades básicas da população “pagador dos tributos, impostos”. Contribuir com 

São Sebastião com o conhecimento, sabedoria, sonhos e propostas que são possíveis de se realizar. 

Queremos devolver a riqueza desse município ao povo! Fazer a retomada e resgate desse município com o 

vigor e a vitalidade que aqui tem. Devolver e distribuir a riqueza do município, que tem em recursos naturais 

e econômico-financeiros para a população no atendimento básico e principal da população.  

Nesse caminho, temos plano, diretrizes e propostas: 

 garantir o respeito e o cumprimento das leis constitucionais, da democracia, da prática e o exercício 
de uma justiça igualitária de fato. 

 respeito e compromisso com a independência e isonomia entre os poderes. 

 fazer com que as ações públicas sejam austeras e firmes, primando por uma gestão pública e servil 
de fato e não somente do discurso. Somos pelo exercício de um poder público com a prestação do 
serviço com lisura e transparência ao povo. O povo deve e será respeitado como um patrão ao 
direito que lhe pertence; os recursos pagos em tributos aos servidores públicos imperativamente 
devem retornar e serem desembolsados para as melhorias da estrutura básica da população (saúde, 
segurança, educação, infraestrutura, emprego e renda, turismo, meio ambiente, sustentabilidade, 
etc.). 

 compromisso com os valores da soberania nacional, da ordem e progresso, do respeito a pátria e aos 
símbolos e bandeiras que definam a liberdade de expressão e união da população, de um povo. 

 compromisso com a defesa das garantias inalienáveis das riquezas do nosso território, não 
permitiremos jamais que o povo seja escravizado ou perseguido por qualquer tirania ditadora e de 
desrespeito a nossa constituição e liberdade. 

 compromisso e respeito com os valores da fé cristã (o estado é laico, mas seu povo na maioria é 
cristã), da ética, da cultura, do conservadorismo, da estrutura tradicional da família, dos valores do 
respeito a família, ao idoso, a criança em todas as necessidades básicas para o sabor da vida em sua 
plenitude. Jamais permitir qualquer tentativa da implantação de regimes políticos totalitários que 
tentem escravizar uma nação, um povo. 

 empreender políticas sociais com programas que fomentem recursos sustentáveis e aplicáveis 
visando promover a igualdade de oportunidades para as demandas da inclusão social e com a 
assistência às necessidades básicas da população. 

 direcionar esforços para o fortalecimento, incentivo e retomada da construção civil, recorrendo aos 
investimentos e as parcerias que implantem a capacitação e treinamentos alinhados as novas 
perspectivas das inovações tecnológicas e de transformação que o país e o mundo enfrentam. 



 

 direcionar esforços para o fortalecimento do 
empreendedorismo e incentivo ao desenvolvimento das micros, pequenas e médias empresas, 
promovendo a desburocratização fiscal e a real distribuição de recursos com prazos e carências 
sustentáveis para gerar emprego e renda. 

 Fortalecer e dinamizar o setor produtivo, valorizar compromissos com o mérito técnico. 

 compromisso com o rigor e determinações de reais políticas firmes para uma educação inovadora, 
de transformação observando a revolução industrial 4.0 e Inteligência Artificial, Robótica; 
defendendo a universalidade e a inclusão na educação, primando por valores de uma escola sem 
partido, recorrendo e promovendo o saber e o conhecimento dentro do conhecimento científico, da 
pesquisa e da experiência humana, vocacionado à racionalidade e evolução da raça humana; 
buscando recursos e parcerias que garantam uma educação de ponta e com um olhar para o regime 
integral do funcionamento das escolas, definindo um ensino digital de ponta (alta tecnologia), com 
equipamentos de ponta, promovendo o conhecimento da inteligência artificial, robótica, 
conectividade digital, internet das coisas, resgate das tradições, da nanotecnologia, biotecnologia, 
automação, cibernética, etc.; das boas práticas desportivas e das artes, do aprofundamento e amplo 
resgate do conhecimento da sua língua, da literatura, das tradições culturais. 

 Investir e incentivar nos talentos revelados, identificar talentos “Superdotados” e impulsioná-los ao 
regime de educação específico e revelá-los nas potencialidades globais da ciência e tecnologia, do 
desporto, das artes, etc. “Criar a escola pública especial para crianças e jovens Superdotados”.  

 compromisso austero, com respeito aos recursos do contribuinte e ao património público; fazer com 
que a gestão da coisa pública seja aplicada sob o rigor necessário para coibir e eliminar atos de 
corrupção e desvios dos recursos públicos. O dinheiro público é da população e são ativos para gerar 
uma economia contínua e crescente que promova a liberdade comercial e a felicidade do povo. 

 compromisso com ações de reformas fiscais e tributárias que edifiquem uma economia competitiva 
e criativa, valorizando o setor produtivo. 

 compromisso com o setor agrícola, visando fortalecimento de recursos, incremento de tecnologia 
público e privada, com parcerias que impulsionem a agricultura do pequeno e médio produtor, 
também alavancar a cultura da agricultura familiar. 

 compromisso em aplicar e impulsionar recursos e capacitação para população visando dar 
sustentabilidade e alavancamento do turismo. 

 buscar recursos públicos e privados, investidores para fomentar o turismo. 

 trabalhar com lideranças técnicas visando captar projetos viáveis e sustentáveis para soluções 
inteligentes de saneamento básico, mobilidade urbana (ciclovias, transportes coletivos a tração 
elétrica, etc.), coleta seletiva do lixo (resíduos sólidos e líquidos), geração de energia através de 
fontes renováveis, equilíbrio e respeito ao meio ambiente, internet livre e de grande potencialidade 
de banda, buscando a total sinergia e integração entre as pessoas; recorrendo às propostas de 
modelos de cidades inteligentes (smart city). 

 implantar a escola naval e a escola civil militar, buscando recursos junto ao ministério da defesa e da 
própria estrutura dos recursos municipal. 

 compromisso ao real suporte para a força da segurança pública, visando implementar tecnologia, 
equipamentos, armamentos e veículos de ponta no combate ao vandalismo e ao crime organizado, 
promovendo treinamentos e capacitação da inteligência contra o crime (uma guarda civil municipal 
valorizada na carreira e no combate ao crime e vandalismo). 

 compromisso com o enxugamento e o desaparelhamento da estrutura pública, primar pela 
meritocracia e valorização técnica dos funcionários e cargos estratégicos. 

 investir nas escolas técnicas. 

 investir e trazer faculdades de medicina, veterinária, odontologia, enfermagem, biologia marinha, 
engenharia naval, pesca, etc.; visando convênios com universidades federais, estaduais, privadas, ITA 
e IME,  visando aportar profissionais na região e também exportar esses profissionais aos rincões do 
país. 

 administrar e gerir os recursos advindos de arrecadação tributária e royalts do pré-sal com rigor para 
determinar reserva quando de ocorrências de emergências e situações de calamidade pública, bem 
como observando a tramitação no congresso nacional da divisão da receita dos royalts pela 
proporcionalidade entre os 5568 municípios da união, promovendo uma queda de royalts para um 
futuro próximo. 

 investir numa saúde inteligente e com alta tecnologia observando uma integração entre os meios 
digitais e o contato físico para os tratamentos de alta complexidade e da saúde básica preventiva. 
Eliminar burocracias e dar agilidade aos tratamentos e consultas. Ex.: prontuários integrados e 
informatizados, histórico digital do paciente, etc. (telemedicina (permite o laudo médico a distância), 
inteligência artificial (aplicativos no controle da saúde), uber da saúde (atendimento médico através 



 

de um aplicativo), internet das coisas (dispositivos da saúde 
conectados a internet). Esse investimento será buscado junto as parcerias públicos e privados com 
objetivo de otimizar os recursos públicos e eliminar filas e congestionamentos nos setores físicos 
públicos da saúde, minimizar o trânsito de viaturas de saúde, minimizar a ocupação dos leitos 
públicos e minimizar os custos da saúde, além de incrementar capacitação e treinamentos aos 
profissionais da saúde. 

 Invertir e buscar investidores para aplicar recursos visando capturar os créditos de carbono (O 
crédito de carbono é a moeda utilizada no mercado de carbono. Nesse mercado, empresas que 
possuem um nível de emissão muito alto e poucas opções para a redução podem comprar créditos 
de carbono para compensar suas emissões. Assim, elas indiretamente ajudam a manutenção do 
projeto de redução e, além de equilibrar o nível de emissões de gases “gee-gases efeito estufa” na 
atmosfera, contribuem para o desenvolvimento sustentável de comunidades pobre). 

 

Aplicar, implantar, investir, praticar e seguir os seguintes “OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL”: 

 Erradicação da pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

 Fome zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 

 Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades. 

 Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

 Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 

 Água limpa e saneamento - Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento 

para todos. 

 Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para 

todos. 

 Trabalho de decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico sustentado, 

inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. 

 Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável, e fomentar a inovação. 

 Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. 

 Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis. 

 Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

 Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes para combater a mudança 

climática e seus impactos. 

 Vida na água - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, e dos recursos marinhos para 

o desenvolvimento sustentável. 

https://www.sustainablecarbon.com/compensar-emissoes/


 

 Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade. 

 Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

 Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria 

global para o desenvolvimento sustentável. 

 

Aplicar, implantar, investir, praticar e seguir os conceitos das ‘CIDADES INTELIGENTES-SMART CITIES”: 

 

“Cidades Inteligentes (Smart Cities) utilizam tecnologia visando gerar eficiência e eficácia nas operações 

urbanas, mantendo o desenvolvimento econômico e melhoria na qualidade de vida da população. São 

cidades automatizadas e sustentáveis.” 

 

Para São Sebastião, seguiremos as ações de: 

- austeridade na economia e finanças, “os recursos públicos serão aplicados e investidos no destino 

certo, sem complacência com desvios, tolerância zero contra corrupção”; 

- investimento na mobilidade e transporte urbano, “mais pedestres, mais ciclovias e ciclo-faixas, mais 

transporte coletivo de qualidade e novo com recursos de tecnologia disponíveis ao usuário”, tudo 

integrado e que possibilitem o usuário a utilizar menos o veículo motorizado individual, diminuindo assim 

o congestionamento do trânsito urbano, visando mais conforto e tranquilidade no ir e vir do cidadão; 

- investir e assegurar a qualidade de vida das pessoas, visando o respeito a todos, “aplicando uma gestão 

pública eficaz e eficiente de compromisso para como o próximo, para com cada cidadão e cidadã”; 

- aplicar e implantar políticas de governança que promovam o respeito individual, a liberdade de 

expressão, credo e posição política, sem perseguição e pautas de doutrina partidária. Incrementar ações 

informatizadas no sistema administrativo integrado e de compliance: -“uma função que envolve a 

conformidade da empresa às leis e normas de órgãos regulamentadores, com objetivos em corrigir e 

prevenir desvios que possam trazer conflitos judiciais na estrutura da empresa pública, visando a 

anticorrupção”; 

- promover e implantar políticas que impulsionem um turismo visando práticas e ações seguindo 

objetivos sustentáveis de garantias sobre a “preservação e conservação ambiental”; 

- promover e incrementar políticas e ações integradas que visem a qualidade de vida das pessoas, 

aplicando e devolvendo os recursos públicos advindos dos tributos pagos pelo contribuinte, “nas 

melhorias da infraestrutura, saúde, segurança, segurança, lazer, etc.; “reduzir desperdícios do dinheiro 

público e dando transparência na relação entre a administração pública e cidadãos”. 



 

 

INFRAESTRUTURA 

 

TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA: 

- implantar e aplicar políticas e recursos previstos na Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU; 

diretrizes para o desenvolvimento de projetos de modais e infraestrutura, buscando recursos dentro dos 

principais programas de obtenção de financiamentos. Investir em transporte aquático (aquabus) será um 

dos modais de transporte coletivo, também os transportes pequenos coletivos interbairros e de bairros 

serão modais implantados, tendo o transporte de ligação entre Caraguatatuba e Bertioga como um 

transporte coletivo de trânsito dentro de um corredor viário bem desenhado e projetado para garantir 

um cronograma bem definido de horários de atendimento aos usuários, sendo estes também atendidos 

com plataformas e cabines de espera com melhor infraestrutura. 

 

TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA: 

- definir, planejar e aplicar ações, programas, projetos e tecnologias para desenvolver políticas de 

trânsito de mobilidade urbana, buscando a melhoria no fluxo de veículos e pedestres, reduzindo os 

conflitos e prevenindo acidentes, reduzir congestionamentos, acidentes e poluição. 

 

INFRAESTRUTURA URBANA E CONSERVAÇÃO DE CIDADES: 

- determinar e aplicar ações planejadas e sistêmicas de infraestrutura urbana e de sua conservação, 

definidos obras que determinem reengenharia, reparos, manutenção e novas construções de redes de 

abastecimento de água e esgoto, rede de energia elétrica, escoamento de águas pluviais, telefônica, 

limpeza de vias públicas, pavimentação, calçamento, etc.. Garantir o princípio básico e fundamental do 

funcionamento da cidade, promovendo a qualidade da população. 

 

DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO: 

- analisar criteriosamente o Plano Diretor visando conhecer ferramentas, equipamentos e tecnologias 

integradas e como respeito a regras, normas e leis ambientais e mobiliárias, recorrendo ao 

desenvolvimento urbano sustentável e de qualidade de vida. Implantando processos e construção de 

infraestrutura urbana adequada e ajustada a realidade local com políticas de preservação e diminuição 

de impactos ambientais e de crescimento desordenado, promovendo a criação de novos espaços 

públicos com o atendimento de forma controlada e criteriosa, determinando reduzir o déficit 

habitacional. 

 

 

 



 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – O AGRO COMO PROPULSOR ECONÔMICO: 

- a agricultura move 90% dos municípios brasileiros, assim a agricultura é um dos principais setores da 

economia. A agricultura familiar é um dos propulsores dessa economia. Investir e aplicar recursos nesse 

setor serão uma das plataformas de gestão pública, visando impulsionar investimentos com tecnologia 

avançada no processo de produção e assim promover geração de emprego e renda e abastecimento 

local, impulsionando a economia local em parcerias com o meio privado e cooperativo. Valorizando a 

pesca e agricultura tradicional e artesanal visando alavancar o turismo principalmente. 

 

SANEAMENTO  

 

SEGURANÇA HÍDRICA – VERDE E MEIO AMBIENTE – CONCESSÕES DE PPPs – RESÍDUOS (LIXO): 

- implantar, adotar e planejar o aporte para resolução de problemas críticos do transporte e transbordo 

do lixo será aplicada em políticas para atacar a criticidade dessa área; uma nova infraestrutura de 

investimento em tecnologia na coleta e no tratamento desses resíduos contribuirá com o marco 

regulatório do saneamento brasileiro. Analiticamente e criteriosamente o lixo de São Sebastião 

desenvolverá receita para o município e “não despesa”. Os recursos serão alcançados junto ao  

Governo Federal e Estado, também com parcerias públicos privadas. A segurança hídrica e o meio 

ambiente serão observados seguindo os objetivos de sustentabilidade, conservação e preservação 

ambiental.  

 

SAÚDE 

- investir em alta tecnologia, mão de obra capacitada e qualificada, formatar programas preventivos 

serão ações implantadas, visando melhorias e para diminuir focadamente as filas de atendimento. Com a 

criação da Universidade Caiçara, poder-se-á trazer o curso de Medicina, onde se poderão utilizar os 

mecanismos para suprir demandas dos atendimentos consultivos preventivos e de baixa complexidade, 

aprimorando o pronto atendimento e pronto socorro com os residentes de medicina e enfermagem. 

Atendimento aéreo, com a aquisição de aeronave ambulância UTI, será umas das ferramentas para dar o 

suporte a atendimentos de emergência e urgência. Também postos móveis de saúde, estrategicamente 

serão alocados nos bairros desassistidos de atendimento de saúde. Com o advento do COVID-19, as 

questões de investimentos e recursos serão aplicados com o rigor e critério de transparência para as 

melhorias da saúde básica. 

 

 

 



 

EDUCAÇÃO: 

 

METAS E ÍNDICES NA EDUCAÇÃO – UMA OBRIGAÇÃO MUNICIPAL: 

- os recursos serão otimizados na educação de base, investiremos fortemente na educação civil-militar, 

potencializando investimentos de alta tecnologia, internet de ponta e excelência na instalação predial e 

na educação digital, impulsionaremos alunos e professores pela alta capacitação e qualificação. A criação 

da Universidade Caiçara e da Escola naval serão plataformas e objetivos de governo na gestão 2021-

2024. Queremos exportar conhecimento e tecnologia; queremos nossos munícipes com as mesmas 

chances de estudarem por aqui e aqui permanecerem para fortalecerem sua identidade, cultura e 

tradição. Terem a oportunidade de estudarem por aquilo que o município prove na sua vocação. 

Promover a meritocracia e fortalecimento entre professores e alunos para alavancar a educação. Escola 

sem doutrinação ideológica será uma das diretrizes de governo. O regime integral na educação de base 

será umas das plataformas de governo, utilizando-se da estrutura on-line para educação continuada. 

Nesse ambiente o foco integrado no home-office entre alunos e professores será ambientalizado. 

Aplicando-se esse formato também aos jovens e adultos que objetivam alfabetizarem-se e retornarem 

aos estudos. 

 

ASSITÊNCIA SOCIAL  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSITÊNCIA SOCIAL: 

- os programas sociais serão aprimorados e observados com o devido critério a atender pessoas que 

estão realmente à margem da pobreza e necessitam do estado. Com advento do COVID-19, mais cautela 

e controle serão adotados para subsidiar famílias que tiveram os impactos pelo vírus. Não adotaremos o 

assistencialismo, mas sim a devida assistência de governo. O programa mais forte de “ASSITÊNCIA” que 

adotaremos no governo, será a criação de emprego e renda, visando estabilidade e dignidade econômica 

a população de baixa renda. “Oportunidade e qualidade de vida para todos será o nosso norte de 

governança”. 

 

CULTURA, LAZER, TURISMO E ESPORTE 

- implantar, criar, garantir, preservar e dar incremento e sustentabilidade a promoção da cultura e da 

tradição local, investir e aplicar recursos no esporte, estimular a vocação turística e do lazer serão 

objetos de grandes investimentos para o fortalecimento da economia e da geração de emprego e renda. 

Fortalecer o sistema hoteleiro e de pousadas como força na rota turística mundial. A construção de 

ciclovia interligando o extremo costeiro norte e sul (vistas para o mar) do município, a construção de 

HOME PORT (com a arquitetura caiçara e da tradição Caiçara), a construção de marina pública, a 

construção de centro de convenções para eventos e shows, serão atrativos e investimentos que serão 



 

objetos para impulsionar e alavancar a força e a vocação do 

turismo, cultura, lazer e esporte no município. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA URBANA E DEFESA CIVIL 

- implantar políticas de segurança com inovação com alta tecnologia e de inteligência, focando na 

capacitação e qualificação dos agentes policiais da guarda civil municipal e de trânsito, integrando-os ao 

policiamento militar e civil do Estado. Equipamentos e armamentos de alta tecnologia para um efetivo 

patrulhamento e policiamento, promovendo resultados imediatos no combate a crimes contra o 

patrimônio público e com a prestação de excelência nos serviços de segurança pública, elevando a 

segurança da população nos bairros, regiões centrais e praias. Planejar e criar a guarda civil municipal de 

mar e área, investindo na aquisição de equipamentos naval e aéreo, bem como na formação de homens 

e mulheres para a função. Assim definir uma força policial militar de terra, mar e aérea com alto 

desempenho técnico e tecnológico, com equipe capacitada e qualificada para uma abordagem eficaz e 

eficiente no combate ao crime patrimonial e contra a população, antecipando e salvaguardando a 

população das ocorrências de emergência e urgência. Investir em monitoramento remoto como 

dispositivos de câmeras de alta tecnologia serão implantados em todos os pontos estratégicos de bairros, 

regiões centrais e praias, bem como em áreas de alta complexidade de segurança; mecanismo esse que 

visará não a segurança de pessoas e patrimônio, mas também o monitoramento das ocorrências de 

enchentes, deslizamentos, catástrofes e calamidades, visando antecipar e salvaguardar a população 

quando da eminência dessas ocorrências. 

  

PLANEJAMENTO E FAZENDA 

 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO E RIGOROSO PLANEJAMENTO NAS GESTÕES, NO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E AMPLANTAÇÃO DE COMPLIANCE: 

- equilibrar e consertar as contar públicas, planejar receitas e despesas, gerar emprego e renda para um 

desenvolvimento econômico serão objetos para valorizar os parâmetros da competência e meritocracia 

da administração pública e mover o setor produtivo das atividades de vocação do município, visando 

especialmente os setores agrícolas, industriais, comerciais, empresariais, da construção civil, de serviços 

e incrementar e incentivar o empreendedorismo dos micros e pequenos negócios. Buscar parcerias com 

as empresas privadas (PPPs) para fomentar receitas fiscais e promover incentivos fiscais para estabelecer 

a criação de emprego e renda. Buscar especialmente empresa que empreenda no setor on-shore e off-

shore com uma boa articulação de parceria e assim resgatar a indústria naval com a formatação de 

estaleiro para construção, reparo e manutenção de embarcações de grande porte, focando na indústria 

de navios cruzeiro, off-shore e on-shore (óleo e gás), embarcações de luxo, ferry-boats (balsas), etc.  



 

Com esse propósito, determinar políticas com a aplicação de 

boas práticas, o fortalecimento e o controle interno e externo através da adoção do compliance na 

administração pública, objetivando prevenir desvios e a corrupção; prevalecendo a força e o fator da 

ética e transparência na eficiência e eficácia da gestão pública. 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

- Adotar o conceito de cidades inteligentes (smart cities) e um objeto que requer coragem e 

determinação na implantação e construção, é um motor contínuo e prima por gestão eficaz e eficiente 

definindo politicas de governo movido por parcerias públicas e compromissos de quadro de pessoas 

competentes alinhadas ao desejo da população, recorrendo a práticas inflexíveis contra a corrupção. 

Assim formaremos uma administração que construirá agora, dando passos audaciosos para transformar 

a administração pública para um novo tempo que já se aflora nas próximas décadas, inserindo idéias 

inovadoras, com novos conceitos, novos processos e práticas modernas apoiadas em tecnologias de 

ponta observando a Revolução 4.0, a Inteligência Artificial, a Robótica, a Internet das Coisas, a ampliação 

e reforça de banda de grande escala para os meios de comunicação digital com foco na universalização e 

acessibilidade para todos. Um novo mundo se aponta e aumentar a produtividade e padrão de qualidade 

é um exercício exigido por todo cidadão e cidadã, a população reivindica o atendimento pleno ao que ele 

paga através dos tributos. O agente público que age na contramão disso estará fadado ao fracasso, e o 

povo, que compactuar com a velha prática política, escravizará a sí próprio e sua geração; uma questão 

de tempo... 

 

Aqui é uma síntese da nossa visão de idéias e ideais que debatemos, visando colocar nosso plano, diretriz e 

proposta de governo para o município de São Sebastião, observando um governo de valores cristãos, da 

família, liberal, conservador, patriótico, de soberania nacional, democrático, social e com adoção de ações 

que impulsionem projetos para um futuro tecnológico alinhado e aliado as tradições.  
 

 

“SOMOS SÃO SEBASTIÃO NO CORAÇÃO, BRASIL NO PEITO E DEUS ACIMA 

DE TUDO E DE TODOS.” 

“PRA ENDIREITAR SÃO SEBASTIÃO RUMO AO SÉCULO 22.” 


